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D.A. steunt natuurproject met
125.000 gulden

Qp 15 september jl. heeft de heer C.F. Bosma namens de
gezamenlijke D.A.-drogisten een cheque ter waarde van
125.000 gulden mogen overhandigen aan Prins Bernhard.

Dit was het resultaat van een D.A. Ju-
bileumaktie, de verkoop van een serie
van zes verschillende pluche beesten
deze zomer, waarvan een deel van de
opbrengst bestemd was voor het We-
reld Natuur Fonds.
Inmiddels heeft het Wereld Natuur
Fonds besloten het bedrag beschik-

baar te stellen voor het natuurproject
Gelderse Poort, een gebied tussen
Arnhem/Nijmegen en de Duitse
grens.
Van dit gebied wil het Wereld Natuur
Fonds één groot natuurgebied maken,
met de daarbij behorende rivierbos-
sen, planten en dieren. Er zullen zelfs

wilde dieren in de Gelderse Poort ko-
men, zoals wilde Konik-paarden en
gallowa^kinderen. Maar ook reeën,
grauwe^mzen, aalscholvers, bevers,
zeearenden en edelherten zullen de
'toekomstige bewoners' van de Gel-
derse Poort gaan worden.

De D./Wlrogisten hopen met deze
bijdragéJP" gelegenheid van hun 50-
jarig jubileum de natuur voor de ko-
mende 50 jaar een handje te hebben
kunnen helpen.

24-25 oktober:

Bruidsbeurs 1992 Steenderen
Dit jaar wordt de bruidsbeurs in Steenderen gehouden op
zaterdagavond 24 oktober en zondag 25 oktober. Door de
enorme belangstelling in de afgelopen jaren is nu gekozen
voor 2 datums plus dat de ruimte bijna is verdubbeld door het
bij plaatsen van een luxe tent aan de zaal van Restaurant de
Engel te Steenderen.

Collecte

12 Deelnemers (ook uitgebreid!) to-
nen de bezoekers allerhande op het
gebied van huwelijk, bruiloft etc. en
alles wat bij zo'n heugelijke stap
komt kijken.

Aan de bruidsbeurs 1992 in Steende-
ren nemen dit jaar deel: Aannemers-
bedrijf Peelen; Rabobank Steende-
ren; Hair 2000, Steenderen; Drukke-
rij Weevers, Vorden; Beauty Cen-
trum, Steenderen; Taxibedrijf Rad-

stake, Voorst; Foto Hans Temmink,
Hengelo Gld.; Bruidshuis Beyer Bes-
selink, Beltrum; Kohier Wissink Ju-
welier, Hengelo Gld.; Bakkerij Hek-
kelman, Hengelo Gld. en Zutphen;
Bloemsierkunst Klompenhouwer-
Harmsen, Steenderen; Café Restau-
rant Zaal de Engel, Steenderen.
De entreekaarten welke ook recht ge-
ven op een kopje koffie zijn vanaf 12
oktober bij de deelnemende zaken
verkrijgbaar.

Leden-
vergadering
Vereniging voor
Prot. Chr. Onderwys
Op de ledenvergadering van de Ver-
eniging voor Protestants Christelijk
Onderwijs, gehouden op 28 septem-
ber, waren 60 leden, ouders en leer-
krachten aanwezig. Het aantal leer-
lingen was in het schooljaar
1991/1992 ruim 300.
Er waren afgelopen juli 34 schoolver-
laters; zij gingen naar de volgende
scholen: 10 naar Scholengemeen-
schap 't Beeckland te Vorden; l naar
Staringcollege te Lochem; 2 naar
Scholengemeenschap te Borculo; 5
naar Isendoorncollege te Warnsveld;
16 naar Baudartiuscollege te Zut-
phen.
De heren H. Vaags en G. Dekkers
hebben het bestuur verlaten en zijn
opgevolgd door de heren W. Bosman
en H.W. Menkveld. De heer A. Win-
kel is herkozen. Mevrouw H.J. Ha-
mer heeft in de medezeggenschaps-

raad de plaats van mevrouw J.E. Heu-
velink ingenomen.
In de ouderraad zijn de dames J.E.
Eggink en W.E. Bijenhof benoemd in
plaats van de afgetreden dames A.A.
Bargeman en J.H. Lubbers. De heer
P. Vegter van de schooladviesdienst
heeft een boeiende inleiding gehou-
den over edukinesiologie (leren zon-
der spanningen). Een methode die het
kind als geheel ziet in zijn of haar om-
geving. Er zijn vele zaken die het
kind van buiten af beinvloeden. Zoals
bijv. een hond op weg naar school die
zoveel angst bij een kind kan veroor-
zaken dat het leerproces op school
daardoor wordt belemmerd.
Edukinesiologie is een behandelings-
methode gericht op het wegnemen of
verminderen van spanningen en koör-
dinatieproblemen. Met behulp van
eenvoudige testen kunnen oorzaken
van spanningen worden opgespoord.
Door die oorzaken uit te schakelen
ontstaat weer een juiste balans in het
lichaam, kan de energie er goed door-
lopen en leert het kind optimaal.
Een leerzame inleiding die op een
duidelijke manier werd gebracht.

De collecte voor de Nierstichting
heeft in Vierakker-Wichmond het
mooie bedrag van f 1.738,- opge-
bracht. Namens de Nierstichting har-
telijk dank, gevers en collectanten.

Drie avonden
revue Jong G eire
Tijdens de jaarlijkse feestavonden
van de GmvL, Plattelandsvrouwen en
Jong Gelre op 23, 30 en 31 oktober
zullen leden van Jong Gelre de revue
'De kleinzoon van Tarzan' voor het
voetlicht brengen. Erik Knoef is
evenals voorgaande jaren de schrijver
van de revue.

De eerste avond, vrijdag 23 oktober,
is bedoeld voor de leden van de
GmvL en de Plattelandsvrouwen. De
andere twee avonden zijn voor ieder-
een toegankelijk. Na afloop van de
revue is er gelegenheid tot het maken

van een dansje, zaterdagavond 31 ok-
tober m.m.v. ' Hammond Four'.
Kaarten voor deze avonden zijn vanaf
maandag 12 oktober in de voorver-
koop verkrijgbaar in het dorpscen-
trum.

ASR-therapeute
nuookNOVAG-
licentie
Mevr. A. Baars-Kloot wij k die in juni
jl. afstudeerde aan de academie Plato
te Hengelo (Ov.) als ASR-therapeute,
heeft nu ook een NOVAG-licentie.
De NOVAG is een snel groeiende
koepel-organisatie waarvan ruim 25
akademies, opleidingen en beroeps-
verenigingen van alternatieve ge-
neeswijzen lid zijn. Samen spannen
zij zich in om de alternatieve genees-
wijzen op een hoger plan te brengen.

De ASR-therapie in praktijk

Een ASR-therapeut behandelt ver-
schillende klachten, die kunnen van
lichamelijke- (somatische-) of psych-
ische aard zijn of een combinatie
hiervan. Ze kunnen chronisch danwei
acuut zijn. Ook mechanisch-organi-
sche klachten (bv. gebroken ledema-
ten, verstuikte enkels, na een opera-
tie) kunnen sneller genezen of draag-
lijker gemaakt worden als naast de
behandeling van de arts ASR-thera-
pie wordt toegepast.
Een ASR-therapeut neemt na een
anamnesegesprek, bij d^fcitiënt een
stand van zaken op door^ret drukken
van reflexen op de voeten en acupun-
ten op de meridianen (energiebanen
die over het lichaam lopen). Ook
wordt de bloeddruk opgenomen. Met
deze gegevens kan de tl^Éipeut zich
een totaalbeeld vormen van het ener-
getisch funktioneren van het lichaam
van de patiënt en na het analyseren
van deze gegevens een persoonlijk
behandelpakket samenstellen (syn-
these). De patiënt rageert op de be-
handeling (response). (Analytisch,
Synthetische, Responsetherapie).
Een behandelpakket kan bestaan uit
o.a. het behandelen van acupunten en
reflexen met pressuur, moxa (warm-
te), of massage terwijl tegelijkertijd
met gekleurd licht geschenen kan
worden op een bepaald deel van het
lichaam waar een chakra ligt dat deze
kleur nodig heeft. Ook wordt veel ge-
bruik gemaakt van massages op meri-
dianen, vlindermassage, en indien
nodig psychische massage. Het be-
handelpakket kan nog aangevuld
worden met homeopathie.
Gemiddeld zijn per klacht 8 a 12 be-
handelingen nodig voor genezing.
Een eerst behandeling met een stand
van zaken duurt l uur. De gewone be-
handelingen duren 30 min., een
psychische massage duurt 2 a 3 uur,
hiervan wordt ook een deel gebruikt
voor gesprekken.

Voor nadere inlichtingen en/of af-
spraken kan men bellen: mevr. Baars-
Klootwijk, Kruisdijk 2, tel. 3303.

(Zie ook de advertentie)

Keurslager Dick Vlogman
behaalt Goudkeur
Tijdens de jaarlijkse produktkeuring van de Vereniging van
Keurslagers, gehouden op 22 september, heeft Keurslager
Dick Vlogman Goudkeur behaald voor de uitstekende kwali-
teit van zijn rookworst.

Om Goudkeur te behalen moet de
rookworst aan strenge normen vol-
doen. In totaal kunnen er 100 punten
behaald worden, bij 90 punten of
meer ontvangt men het predikaat
'Goudkeur'.
De rookworsten werden door een
deskundige en onafhankelijke jury
beoordeeld op de volgende punten:
kleur, geur en smaak, samenstelling,
snijbaarheid.
'Het doel van dergelijke produktkeu-
ringen is de stimulans om de kwaliteit
van je produk'ten zo hoog mogelijk te

laten zijn. Zo'n keuring drukt je weer
eens met de neus op de feiten en
houdt je alert', zegt Keurslager Dick
Vlogman, die erg gelukkig is met het
behaalde resultaat van 100 punten.
De Vereniging van Keurslagers heeft
600 leden, die gevestigd zijn door het
hele land. ledere Keurslager moet
voldoen aan strenge eisen op het ge-
bied van kwaliteit, versheid, presen-
tatie, assortiment, hygiëne en service.
Voldoet een lid niet aan de door de
VSR gestelde normen dan kan hem
het K-embleem worden afgenomen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. G.W.H. Ped-
demors, Nunspeet; 19.00 uur ds. T.J. Hagen,
Westendorp.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 10 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 11 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend- Wacht-Pastores: 11-12 oktober Pas-
tor E. Lammers, Hengelo Gld., tel. 05753-1275.

Hulsarts 10-11 oktober dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen èf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 10 oktober 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 10-11 oktober F.A. Kuyl, Lochem, tel.
05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging) ,
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW geopend 10.00-12.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligers-hulpverlening en
vrijwilligerswerk, iedere morgen bereikbaar van
9.00-10.00 uur.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 11 oktober 10.00 uur ds. H. van Veen,
Apeldoorn, zondag voor het werelddiakonaat
m.m.v. de werkgroep Werelddiakonaat-Zen-
ding.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 11 oktober 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 11-12 oktober
Pastor Lammers, Hengelo Gld., tel.
05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,

Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Geslaagde
feestavond
Mede dankzij vele bijdragen, is de
feestavond voor de bejaarden van
Vierakker en Wichmond zeer goed
geslaagd. Men wil dan ook iedereen
mede namens deze bejaarden hier-
voor hartelijk bedanken.

Opbrengst
collecte
De opbrengst van de collecte van het
Prinses Beatrixfonds voor het jaar
1992 heeft in Vierakker/Wichmond
het volgende bedrag opgeleverd:
f 1.552,50. Alle gevers en vooral de
collectanten hartelijk dank.



echte,
Fam. J. HUITINK Burg. Galleestraat 3 Vorden Tel. 1617
HEROPENINGSAANBIEDINGEN geldig donderdag-vrijdag-zaterdag:

CHIQUITA
BANANEN

per kilo
Hierbij gratis een wedstrijdformulier.

ITALIAANSE
MUSKAAT-
DRUIVEN

per kilo

NIEUW:
VERSBEREIDE
GROTE PIZZA
TER INTRODUKTIE:

van 795 voor

MAANDAG 11 OKTOBER:

PANKLARE
RODE KOOL

500 gram 125

GROTE HOLLANDSE
BLOEMKOOL

per stuk

GROTE MAAT:

ELSTAR KLASSE l
HAND-
APPELS

2 kilo

NIEUW:
VERSGEMAAKTE
STAMPOTTEN
TER INTRODUKTIE:
500 gram
van 495 voor

DINSDAG 12 OKTOBER:

PANKLARE
INDONESISCHE
STOOFSCHOTEL

500 gram

WOENSDAG 13 OKTOBER:

PANKLARE
BOERENKOOL

_

DONDERDAG 8 OKTOBER:

SCHITTERENDE

HEROPENING
l v m deze opening, donderdag 8, vrijdag 9 en

zaterdag 10 oktober, bij elke aankoop, leuk gemengd boeket of
een boeket gemengde ROOSJES F 2,50.

Kom kijken en overtuig uzelf.

Bloemsierkunst

Burg. Galleestraat 5-7 7251 EA VORDEN

Ibrinlt
^05752-1436

VANAF NU WEER VOLOP
TE KOOP:

Bloeiende Violen
ZWARE VOLLEGROND PLANTEN

Het hele seizoen door vers uit eigen kweken).

l kist, 25 stuks, op kleur of gemengd

8,75voor

Hoveniersbedrijf/Kwekerij De Hedera
Strodijk 4A - Vorden - Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers u/'t Vorden

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden Tel. 05752-3228

SPECIALE HERFSTAANBIEDING

DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

APPEL-
KRUIMELPUNTEN

Heerlijk bij een kopje koffie!

DIT WEEKEND:

6 halen 5

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt af 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

3 bos BLOEMEN naar keuze 9,95 1 kist VIOLEN 9,95

Extra grote Bolchrysant 9,95

2 WINTERCYCLAMEN
11,95

DL VALEWEIDE-bloemen

BORRELHAPJES 4,95 per kilo
KALKOENDIJEN 8,75 perkilo

KIPBURGERS 5 haien 4 betalen
(1,25 per stuk)

POELIER HOFFMAN
De groente-
specialist op 20 Mandarijnen
de markt te

NIEUWE OOGST

KOLDENHOF's Versmarkt

Nu ook diverse soorten

KAAS
VERS VAN HET MES.

Voor uit het vuistje of het brood,
't Is bij uw slager, waar u het koopt.

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker! 100 gram 2,O\)

MAALTIJD VAN DE WEEK

Tjap Tjoi
500 gram 7,25

VAN DE KAASPLANK

Iets belegen kaas
1 kiio 9,98

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

WEEKEND VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Magere Runder
Priklapjes
500 gram 8,90

MAANDAG+DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 8,95
Grove verse worst 1 k.io 9,90
Krabbetjes 1 KÜO 4,98

Achterham 100 gram 1,95
Zure Zult 100 gram 0,95

DONDERDAG SPECIALITEIT

Pampa-
schijven

4 betalen

WOENSDAGGEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 MO 8,95
Rundergehakt uiio 12,50

Speklapjes 1 k,i0 7,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

ALLES VERS UIT EIGEN SLACHTERIJ PLAATS
OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

mm
heren

pantalons
modieuze dames

bodywarmer
grijs - antmciet en

beige
wasbaar

119.-

manne - groen en
rood - marine

modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE



DANKBETUIGING
Hartelijk dank voor de gezelli-
ge dag die ik met U op mijn
verjaardag mocht beleven.
Ook voor het vele dat ik van U
mocht ontvangen, in welke
vorm dan ook. Ook vriendelijk
dank van mijn kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinde-
ren.

H.L. Knoef-Gosselink

de Steege 16, Vorden

Mag ik u allen bedanken voor
de felicitaties en belangstelling
bij mijn 80e verjaardag.

A. Dolphijn

Vorden, oktober 1992
Burg. Galleestraat 49

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de grote belang-
stelling, op welke wijze dan
ook, bij ons 25-jarig huwelijk

Joep en Jopie Eckhardt

oktober 1992

DANKBETUIGING
Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoe-
der

Garritjen Beck-Olthof

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen, klein-en
achterkleinkinderen

Vorden, oktober 1992
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Dokter Hoos
/s afwezig

van 12
t/m 16 oktober

Patiënten wier achternaam
begint met de letter A t/m
K kunnen zich wenden tot

dr. Dagevos,
HetVaarwerk l. tel. 2432.

Patiënten wier achternaam
begint met de letter L t/m
Z kunnen zich wenden tot

dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

De familie A. Bie/derman is

VERHUISD
van de Wilhelminalaan 3

naar Nieuwstad 32,
de Wehme, Kamer 141.

Alle mensen die in de
afgelopen 2 jaar ons zo goed

thuis hebben geholpen,
nogmaals heel hartelijk

bedankt.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

TE KOOP:

vijverfolie
4 en 6 mtr. breed,

0,5 mm dik

ook afwijkende maten

LEVERBAAR BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo (Gld.)
Tel. (05753)2139

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOORI,

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807

In plaats van kaarten

f952 1992

*
*

Op 15 oktober a.s. hopen wij ons 40-
jarig huwelijksjubileum te vieren.

-;;- S. Rosse/
-x-
.̂ - en

M. Rossel- Bosch

Gelegenheid tot feliciteren van
19.30-22.00 uur in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Vorden, oktober 1992
Strodijk9,7251 RS Vorden
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'Niet één van deze dingen zal er
feilen, het één noch het ander zal
men missen; want mijn mond zelf
heeft het geboden, en zijn Geest zelf
zal ze samenbrengen.' Jes. 34:16

Na een liefdevolle verzorging in 'de Wehme', is
op haar verjaardag, in de gezegende ouderdom
van 89 jaar, overleden onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

Johanna Gosselink-Blikman
WEDUWE VAN H. GOSSELINK

Hengelo (Gld.) : D.B. Harmsen-Gosselink
M. Harmsen

Vorden : H. Gosselink
H. Gosselink-Rietman

Vorden : B. Gosselink
J.H. Gosselink-Nijendijk

Hengelo (Ov.) : J.J. van Zuilekom-Gosselink
G.J. van Zuilekom

Klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 5 oktober 1992
Correspondentie-adres:
H. Gosselink, Beatrixlaan 10, 7251 AN Vorden

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink 4A te Vorden.

Een korte dienst zal worden gehouden op vrij-
dag 9 oktober a.s. om 12.00 uur in bovenge-
noemd uitvaartcentrum, waarna om plm. 13.00
uur de teraardebestelling zal plaatshebben op
de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 11.45
uur gelegenheid tot afscheid nemen.

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te
bedanken, betuigen wij u langs deze weg onze
oprechte dank voor uw medeleven ondervonden
na het overlijden van mijn lieve zorgzame man,
onze vader en opa

Albertus Johannes Wentink

G. Wentink-v.d. Veen
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 1992

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

PRAKTIJK VOOR ASR-THERAPIE ®
Voor organisch-mechanische-, energetische-,
somatische-, psycho-somatische-, psychische
problemen.

Te behandelen o.a. met gesprekken, vlinderen,
kleurentherapie, moxa, acupunten, meridianen,
reflexen, chakra's, homeopathie, massages,
druk. Met Novag-licentie.

Mevr. A. Baars-Klootwijk
Kruisdijk2. Vorden
Tel. 05752-3303 (behandeling volgens afspraak)

D E M O N S T R A T I E
Ter^amano

voor de creatievelingen om o.a. zelf
(kerst)kaarten te maken.

ZATERDAG 10 OKTOBER
om 10.00 tot 16.00 uur

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 J3 J3 BBIHDMiKflBMimiIiKl J3 J3 J3

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

VY

fCDe Tloggelaar'
CAFE-RESTAURANT- KEGEL- EN ZALENCENTRUM

Vordenseweg 32 - 7231 PC Warnsveld
Telefoon 05752-1426

Op 11 oktober a.s. starten wij weer met onze gezellige

KLAVERJASAVONDEN
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar
Ida en Gerard Wortelboer, tel. 05752-1426.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

H.H. LANDBOUWERS
Voor onderhoud of reparatie bekalking

Vloeibare
Schuimaarde

Schuimaarde is door zijn fijnheid van
kalkdeeltjes geschikt om snel de PH te
verbeteren.

Voor inlichting, leveringen verspreiden:

Loonbedrijf KORENBLEK
WARNSVELD-Tel. 05750-20853/20692

Mesthandel KORENBLEK
WICHMOND - Tel. 05754-1509

ISAe.

0)i NIEUW!!!

Kastelenbrood
met extra granen en

>_ zaden, boordevol
5 vitamines en mineralen

+ï Gezond en Lekker!
.
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Brood, zo van de Echte JQ
Warme Bakker, dat fl>

proeft U! ~

'uosijv

't winkeltje in vers brood en banket

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: zwaar dekzeil
5x8 m; compostvat; fietsrek
caravan; 3 hr. en 2 ds. fiet-
sen; cirkelzaag v. krachtstr. 3
pk + 25 m zware kabel; keu-
kenkachel voor hout en kolen,
oud model' en brandend te
zien. Tel. 1961.

• TE KOOP: voederworte-
len. FT. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden. Tel.
05752-6408.

• TE KOOP: 2 gaskachels;
1 wasautomaat Miele; coni-
feren vanaf f 4,-; walnoten.
Tel. 05735-1873 (na 16.00
uur).

• TE KOOP: stamboek Haf-
linger merrieveulen. Tel.
05752-1486.

• TE KOOP: eiken aan-
bouwkeuken met apparatuur.
Tel. 05752-1486.

• A.s. vri'jdag 9 oktober geet
't gebeur'n. Dan kömp René te
Wierik bi'j 't gemeentehuus
anveur'n.

• TE KOOP: schapen:
Noord-Hollanders. Tel. 05752-
2672.

• TE KOOP: ongereg. Swif-
ter ooilammeren en jaarling
merrie. V. Derrick, tel. 05752-
6675.

• TE KOOP: kant-en-klaar
droog openhaard hout. Tel.
05753-2440.

• Gediplomeerd pianostem-
mer, f 60,-. Tel. 05750-27702.

• TE KOOP: aardappelen;
walnoten (zaterdag). H. W.
Wesselink, Eikenlaan 23.

• 10 oktober a.s. bazar/
rommelmarkt in het 'Achter-
huus' (achter de Geref. Kerk)
van 10.00-16.00 uur.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 2 ochtenden
per week. Brieven onder nr.
27-1. Buro Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

TE KOOP:

waxjassen
vanaf l ̂ J,~

bodywarmers
vanaf jTj~

VERDER WERKKLEDING o.a.:
overalls, truien, broeken enz.

BIJ

GOOSSEMS
Steenderenseweg 11

Hengelo (Gld.)
Tel. (05753)2139

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

"Help ze
verder"

I N T E G R A T I E
GEHANDICAPTEN

Vraag de
informatie:

Postbus 850,

3800 AW Amersfoort

Telefoon (033) 75 33 44

KEURSLAGER

BROOD

-

Variatie op
de boterham

In de 'Week van het brood' zorgt de Keursla-
ger voor extra smakelijk broodbeleg. Heer-
lijk op allerlei knappend verse broodjes én

op een stevige bruine boterham.
Kom kijken, kiezen en proeven!

VARKENS-
FRICANDEAU

750 gram 109°

RAUWE
HAM
100 gram

STEAK
TROPICAL

100 gram

365

donderdag

NASI, BAMI,
MACARONI-
VLEES 4QC

500 gram *TWw

Volgende week:
Verse worst of saucijzen

vleeswarenspecial

1COLMAR GEHAKT 100 gram

Zie ook dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 1 4 - Ruurlo - Tel. 05735-1 337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 1 6 - Vorden - Tel. 05752-1 321

9241

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg3-7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 -Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

mode
zoekt op korte termijn een

VERKOOPSTER
voor minimaal 12 uur per week

(m/v)

Wij zoeken een enthousiaste modebewuste
medewerkster bij voorkeur met
verkoopervaring.

Onze gedachten gaan uit naar iemand van
ca. 35 jaar die in teamverband kan
functioneren.

Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk en met
pasfoto, te richten aan Visser Mode (t. a. v.
Dhr. Elbrink), Burg. Galleestraat 9, 7251 EA
Vorden.



VLIEG ER OP AF:
OP DE HONDERD GRATIS HELICOPTERVLUCHTEN VAN ALBERT HEIJN HENGELO.

Bij f 25,00 aan boodschappen ontvangt U een stempel.

Met 10 stempels is Uw kaart vol en speelt U volop mee.

De nieuwe ALBERT HEIJN

In de Molenhoek
„De winkelshoek van

HENGELO
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Tijdens de Mfee/r van nef Brood een tas gevuld met

2 BRODEN

2 zakken Echte Bakker
BROODJES VAN ASSELT
naar keuze NU van ZUTPHENSEWEGIB-VORDEN-TELISB*

f 12,50

voor f l U."
7

i? 8

TELEFOON 1373

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

L Mister^
t~Steami

Mister Steam is t» huur bij:

HELMINK

aguAsport
regenpakken

WtLINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijl modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

Hifi NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CARROSSERIEBEDRIJF

Hoe lang blijft de spaarrente hoog?

KIES NU VOOR DE

•••••••B J^^* ^ ;̂*^^£ l^^^^^SlH^^^^^S^^M^^^HM^^^MHM

Top Vast Spaarrekening 5 jaar vast. Minimum inleg ƒ 1000,-, maximum
inleg ƒ 500.000,-. Aanbieding geldt van 21 september tot 12 oktober 1992

Centrale ICYB! Volksbank
U bent van harte welkom

Vorden: Zuivelhof 11, tel. 05752-3649

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:

pony- en paardrijles voor beginners en

gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Oh, isn't it adorable!

Of u nou kiest voor 'n Engels motiefje of juist een
mediterrane kleur, wij hebben 't. U voelt zich weer

thuis in uw interieur, met nieuwe kleuren en dessins.

Alle kleuren en dessins van de
wereld, gewoon verkrijgbaar bij:

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEl O5752 1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN /TEl O54547419O
J W. HAGEMANSTRAAT 3

TE KOOP:

Voor uw rioolaansluiting

BUIS
0 l l O e n e I25

NU EXTRA
VOORDELIG

VRAAG VRIJBLIJVEND

PRIJSOPGAAF

BIJ:

GqossENS
Steenderenseweg 11

Hengelo (Gld.)
Tel. (05753)2139

Wordt grot/s thuisbezorgd.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

r dia® 11® ©kis

OMEGA
SHOW BAND
+ KARAOKESHOW

RENDEZ
VOUS

VOOR BUS INFORMATIE BEL:
05440 * 64145

Gevraagd: GLAZENHALERS

min. leeftijd 18 Jaar / tal. 05440 - 61308

TOEGANG ONDmVQQR&EHQUD

Onze veelzijdige

NAJAARSCOLLECTIE
is binnen.

Wij hebben voor U:

* modieuze MODE

* moderne HORLOGES
* fraaie PANTY'S en MAJO'S

* BYOUX voor jong en oud

Kom gerust even kijken bij:

DEMI-BYOU
Zutphenseweg 8 - VORDEN

fiif besteding van minimaal n 49.50 aan (O's.

MTHCK MOQ • KM «XWR • MH • CMWt WHJM • IÖÖ UNE • V«A COM WOS • SAK
MMl «OCH» <• PATWCJA KAAS • LAURA fT« * OARTH MOOtQ • TNC MTS • MUT RAY (TWS

SOT p«ADl • CLAOOW BAOUON1« ClOUJA BnfAH • IAH VAtm • Ml AWTRI

PLATEN 10 DAAGSE!
6 T/M 17 OKTOKR 199?

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566
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Grootse najaarsshow
Tuincentrum Vorden
Op vrydag 9 en zaterdag 10 oktober a.s. is het weer zover.
Voor de tweede keer in successie organiseert Tuincentrum
Vorden een najaarsshow.
Deze najaarsshow staat geheel in het teken van een enorme
hoeveelheid en verscheidenheid van heesters en struiken. Men
kan het niet bedenken of men vindt er iets naar de zin.

Neem eens een kijkje in de schaduw-
hal, deze is geheel opnieuw ingericht
en biedt volop keuzes.
Ook de kas heeft een kleine metamor-
fose ondergaan. De kamerplanten en
potterie zijn opnieuw en overzichte-
lijk opgesteld. Het aanbod is zeer ge-
varieerd en vooral goedkoop. Ner-
gens in de omgeving vindt men zo'n
goede prijs/kwaliteit verhouding.
Geheel volgens traditie krijgt men de
kans om rustig rond te kijken. Men
wordt door niemand op de vingers
gekeken. Wanneer men keus heeft be-
paald en voorzien bent van een goed
advies weet men zeker dat de tuin dit
najaar niet meer stuk kan. Heeft men
hulp nodig bij de aanleg, schroom
niet erom te vragen. Men staat altijd
klaar. Speciaal wordt er een afspraak
gemaakt op de tijd die het beste uit-
komt. Ook met betrekking tot het on-
derhoud kunnen afspraken worden
gemaakt.
Let op de speciale aanbiedingen
elders in dit blad.
Men krijgt de kans om gebruik te ma-
ken van de speciale aanbiedingen.
Men heeft er weer een hele reeks,
speciaal t.g.v. deze najaarsshow gere-
serveerd.

Na de droge zomer wordt het weer
eens tijd om goed naar de tuin te kij-
ken. Als men tot de conclusie komt
dat het tijd wordt voor een verfraaiing
dan is er maar een advies: Kom naar
Tuincentrum Vorden.
Mocht men verhinderd zijn tijdens
deze najaarsshow dan is Tuincentrum
Vorden bereid om enkele aanbiedin-
gen nog langer te doen gelden. Van 8
tot en met 17 oktober is er nog de
TUIN-10-daagse.
Dit is een landelijke actie en zolang
de voorraad strekt blijven de aanbie-
dingen gehandhaafd. Natuurlijk is het
verstandig om geen risico te nemen
en gebruik te maken van de aanbie-
dingen tijdens de NAJAARSSHOW.
Tijdens de Floralia heeft Tuincen-
trum Vorden een prijsvraag georgani-
seerd.
De 3 prijswinnaars worden tijdens de
najaarsshow bekend gemaakt. De uit-
slag vindt men in de kas. Misschien is
men wel een van de gelukkigen. Een
reden te meer om een bezoek te bren-
gen aan Tuincentrum Vorden. Men is
in ieder geval van harte welkom.

TOT ZIENS OP 9 EN
10 OKTOBER!!!

Jong Gelre
af d. Warnsveld
Zwemmen in een
subtropisch zwemparadijs
Gezellig een dagje zwemmen. Dat is
de bedoeling van zondag 25 oktober.
Men gaat met een bus die vanaf de
Boggelaar vertrekt richting Haaks-
bergen. Opgave zo gauw mogelijk bij
Martin Rietman, tel. 05754-1313.

Kookcursus
Deze wordt gehouden in november/
december a.s. De precieze data zijn
nog niet bekend. Het is de bedoeling
dat zowel meisjes als jongens hieraan
deelnemen.

Data om te onthouden
12 november: Video van de revue. 19
november: Gespreksavond met een
ex-gedetineerde. 27 november: Drop-
ping.

Energie en milieu-najaarsaktie
Maandag 5 oktober is de officiële start van de energie en
milieu-najaarsactie van de Gasservice Gelderland en Flevo-
land. De najaarsactie, met als doel bewustwording van ver-
standig en verantwoord gasgebruik, gaat 3 weken duren.
Deelname aan de actie is voor iedereen mogelijk.

In Nederland wordt zeven a acht
maanden per jaar gestookt. De boi-
lers, geisers en cv-ketels die hiervoor
worden gebruikt moeten goed func-
tioneren. Alleen goed functionerende
gasapparatuur stookt energie zuinig
en heeft een lage NOx uitstoot, dus
minder luchtvervuiling.
Daarvoor is onderhoud nodig. De
Gasservice Gelderland en Flevoland
verzorgt onderhoud aan gasappara-
tuur. Ook geeft de GGF-installateur
voorlichting om verstandig met ga-
sapparatuur om te gaan. Voorlichting
die kostenbesparend werkt. Voorlich-
ting die het milieu spaart.
Aan de actie is een prijsvraag gekop-

peld. Hiervoor zijn deelnamefolders
verkrijgbaar bij de GGF-installateurs
die men herkent aan de actie-raam-
posters, de Gamog-regiokantoren en
veel openbare plaatsen. Door een
aantal vragen te beantwoorden en een
slagzin af te maken, dingt men mee
naar leuke prijzen.
De eerste-prijs winnaars verblijven
een geheel verzorgd weekend op de
Veluwe. En om de natuur van de Ve-
luwe te verkennen krijgt men twee
gloednieuwe city-bikes ter waarde
van 2400 gulden. De najaarsactie is
mede mogelijk gemaakt door het
SEO-fonds, afdeling energie en tech-
nologie van de provincie Gelderland.

RECEPT
V N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
400 gram gebraden varkensfricandeau
100 gram bacon
2 bosuitjes
l grote prei
l rode, l gele en l groene
paprika
thijm
peper
tabasco
60 gram kruidenboter

Varkensvlees
in folie

Bereiding:
Snijd de varkensfricandeau en bacon in reepjes
met een lengte van 4 centimeter. Maak de prei
schoon. C.ebruik ui ts lui tend het witte en licht
gcclgrocnc gedeelte van de prei. Snijd de prei

. overlangs door, was ze en snijd ze daarna in
stukken van 4 centimeter. Snijd de stukken
vervolgens in de lengte in smalle reepjes.
Maak de paprika's schoon. Verwijder zaad
en zaadstelen. Snijd de paprika's in reepjes.
Schep het vlees, de prei, de paprika en de
uitjes luchtig door elkaar. Vouw van
aluminiumfolie vier bakjes en besmeer deze

V L O G M A N

mei wat kruidenboter. Doe dit ook met vier
losse vellen aluminiumfolie. Verdeel het vlees

en groentenmengsel over
de bakjes. Breng het op
smaak met een paar
druppels tabasco, wat
peper en thijm. Vouw de
velletjes aluminiumfolie
over de bakjes en s lui t
alles goed af. Plaats de
bakjes op het rooster iets
onder het midden van
een reeds tot 225°C

voorverwarmde oven. Reken op een oventijd
van 12 tot 14 minuten. Dien de gerechten op
in do l'olieb.ikjes.
Lekker met gekookte rijst, pasta o! knapperig
stokbrood met kruidenboter.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1790 kj (430 kcal)
Eiwit: 36 gram
Vet: 29 gram
Koolhydraten: 6 gram

Nederlander kiest voor betaalgemak

Machtigen wint snel terrein
Betalingen voor de huur, de hypotheek, energie, abonnemen-
ten en contributies komen regelmatig terug. Vroeger betaalde
men vaak contant aan de deur. Later zijn we in Nederland
massaal overgegaan naar het betalen per bank met acceptgi-
ro's. Tegenwoordig laten steeds meer Nederlanders regelma-
tige betalingen automatisch van hun rekening afschrijven.
Machtigen biedt betaalgemak en wint snel terrein. Het is bo-
vendien één van de betaalvormen die-voor banken, instellin-
gen en bedrijven goedkoop en gemakkelijk te verwerken is.
Machtigen blijft dan ook voor de consument gratis. Als men
een machtiging afgeeft blijft men baas over het eigen geld.
Met de nieuwe machtigingsservice van de Rabobank wordt
het afgegeven van een machtiging een fluitje van een cent.

Machtigingsservice

De Rabobank speelt in op de belang-
stelling voor machtigen en introdu-
ceert een speciale machtigingsser-
vice. Bij vrijwel elke Rabobank lig-
gen voorgedrukte machtigingskaar-
ten klaar voor de klanten van de Ra-
bobank. De kaarten zijn ingedrukt
met gegevens van u en enkele veel
voorkomende bedrijven, aan wie men
regelmatig moet betalen.
Het enige wat men hoeft te doen, is de
'groene' kaart aan de balie te onderte-
kenen. De bank regelt dan de rest.
Machtigen is een betaalwijze waarbij
men toestemming geeft om een regel-
matig terugkerende betaling op een
vast moment van de bankrekening te
laten afschrijven.
Machtigen levert direct gemak op.
Immers, men hoeft niet meer elke
maand de overschrijvingen en ac-
ceptgiro's in te vullen en bij de bank
in te leveren. Bovendien loopt men
ook niet de kans een betaling te .ver-
geten. Met machtigen betaalt men al-
tijd op tijd.

De 'groene'kaart

Een machtiging is snel geregeld. Men
vult één keer een 'groene' machti-
gingska^i in. Daarna gaat de kaart
kostelo^Piaar het bedrijf of de instel-
ling aan wie men de machtiging ver-
strekt. De afrekeningen van dat be-
drijf worden in het vervolg automa-
tisch afgeboekt. Door een eenvoudig

overzicht bij te houden van de mach-
tigingen, kan men een goed beeld
hebben van de ontwikkeling van het
rekeningsaldo.

'Gele en rode kaart':
100% baas over eigen geld

Men blijft wel baas over de eigen re-
kening. Verkeerde boekingen of dub-
bele terugbetalingen kan men gemak-
kelijk terugdraaien. In het zeldzame
geval dat dit gebeurt, vult men met-
een een 'gele' terugboekingskaart in.
Zonder verdere poespas wordt het be-
drag door de bank teruggeboekt op de
rekening.
Natuurlijk kan men een machtiging
ook gewoon weer intrekken, bijvoor-
beeld omdat men gaat verhuizen of
omdat men een abonnement opzegt.
In dat geval is er een 'rode' kaart.
Men vult deze kaart in en de opdracht
om de machtiging te stoppen wordt
meteen uitgevoerd. Alle kaarten,
groen, geel en rood, kan men krijgen
van de instelling of het bedrijf aan
wie men een machtigi^^heeft ver-
strekt. ™

Loop eens binnen bij de bank

De eigen machtigingskjKten liggen
nu bij de Rabobank klaalRls men nu
de moeite neemt even bij de Rabo-
bank binnen te lopen, dan verschaft
men zichzelf dankzij de machtigings-
service heel wat betaalgemak.

Twee live formaties in de
Woage
Zaterdag 10 oktober a.s. spelen twee live formaties in dancing
discotheek de Woage te Halle. In de grote zaal staat de topfor-
matieTime's Up.

Deze formatie draait nu alweer een
geruime tijd mee in het dancing cir-
cuit, en heeft een plaats ingenomen
tussen de echte toppers. Onder de be-
zielende leiding van Henk van
Schijndel staat deze topformatie
sinds oktober 1991 op de planken van
grote dancings, zowel in Nederland
als in het buitenland. Dankzij een per-
fecte bezetting van o.a. Michel &
Sjaak die eerder bij de formatie Split
Image gespeeld hebben en Marcel en
Angelique staat de topformatie
Time's Up garant voor een spetteren-
de avond vol muziek en theater.

Ken Ie Die zaal

In de Ken Ie Die zaal staat zaterdag
10 oktober de allround formatie
Doesn't Matter. Doesn't Matter is af-
komstig uit de omgeving van Aalten,
en zij spelen voornamelijk feestmu-

ziek, afgewisseld met enkele covers
van o.a. de Dire Straits.
In de Ken Ie Die zaal is het iedere
zaterdag weer tijd voor de echte feest-
neuzen onder ons. Dus als men ook
zin heeft om eens lekker uit je dak te
gaan, dan moet je in de Ken Ie Die
zaal staan.

Vooraankondiging!

Op vrijdag 16 oktober wordt er voor
het eerst in deze regio een uniek eve-
nement georganiseerd, te weten de
Groepen Presentatie '92. Op deze
vrijdag komen maar liefst zeven for-
maties in De Woage om zich te pre-
senteren voor het publiek.
Onder deze formaties zijn o.a. De
Gracht, Kabaal en Winter People.
Heb jij ook zin in een avond boorde-
vol muziek kom dan vrijdag 16 okto-
ber ook naar de Woage.

vloerbedekkingen, die zich in een
steeds grotere populariteit mogen
verheugen.

Hier zien we kokos en sisal weer te-
rug, naast wol en katoen. En in de
sektor van de gordijnstoffen vinden
we ook die natuurlijke strukturen dui-
delijk terug.
In de dekoratieve hoek is echter van
alles mogelijk. Aansluiting wordt ge-
vonden bij de natuur, maar ook
smaakvolle streep- en ruitmotieven
vinden we terug. Het zijn vaak ont-
werpen van jaren geleden, die met de
nieuwe kleuren weer een verfrissend
jonge indruk maken.

U begrijpt dat het op z'n minst de
moeite waard is om bij fa. Helmink,
Zutphenseweg te Vorden kennis te
nemen van al deze kleurrijke zaken.
Misschien is uw interieur ook wel toe
aan een nieuw kleuraccent!?

Muziekcursus
Meer weten over muziek en muziek
beluisteren
In november start de volksuniversi-
teit een cursus waarin de heer Kunen
aan de hand van vele muziekfrag-
menten uitlegt dat muziek in de oud-

heid een andere functie had dan te-
genwoordig. In vijf lessen voert hij
mee in de tijd door de ontwikkeling
van de Europese muziek. Van magie
naar amusement, de functie van mu-
ziek die verandert met de veranderen-
de maatschappij.
De zesde les wordt helemaal gewijd
aan de ontwikkeling van Nederlandse
muziek. Informatie kan men krijgen
door te bellen naar: mw. A. Over-
mars, tel. 05750-22884; VU Zutphen,
tel. 05750-15589 ('s morgens).

SPORT- nieuws

BZR
Uitslagen van
woensdag 30 september
Groep A: 1. mevr. Schigt/dhr. Schigt
67.8%; 2. mevr. Elferink/dhr. Van
Uffelen 58.3%; 3. mevr. Louwerse/
mevr. De Jonge 51.2%.
Groep B: 1. mevr. Van Manen/mevr.
Rombouts 60.7%; 2. mevr. Knop-
pers/dhr. Knoppers 58.3%; 3. mevr.
Van der Ham/mevr. Wullink 57. l %.
ledere woensdagmiddag in het
Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel.
2830.

Kinderboekenweek 7-17 oktober:

Land in Zicht...!
Het is weer gauw Kinderboekenweek, waarin kinderboeken
extra aandacht krijgen. Er worden weer prij/en (Griffels)
uitgereikt aan schrijvers en de boeken van deze winnaars lig-
gen op een aparte tafel op de jeugdafdeling van de bibliotheek
en zijn natuurlijk ook te koop in de boekhandel. In deze week
is er een programma samengesteld voor alle kinderen.

Alle kinderen kunnen meedoen aan
een kleurplaat (4 t/m 7 jaar) of een
pop-up plaat (8 t/m 11 jaar). Dit is een
soort vouwplaat, waarmee men naar
eigen inzicht een schip kan ontwer-
pen. Hier zijn boekenprijzen mee te
winnen.

Groep l, 2 en 3

Op maandag 12 oktober is een pop-
pentheatervoorstelling in de biblio-
theek. Er is een poppenspel met mu-
ziek en dit spel heet: Naar Berenei-
land.

Groep 4 en 5

Op elke school wordt een werkstuk

gemaakt rond het onderwerp 'Land in
Zicht!' Deze werkstukken worden in
de bibliotheek tentoongesteld, zodat
iedereen ze kan bekijken. Ook komen
de klassen naar de bibliotheek om
mee te doen aan een levend ganze-
bord.

Groep 6,7 en 8

Hiervoor is een schrijfwedstrijd. De
kinderen krijgen het begin van een
spannend verhaal wat ze kunnen af-
maken. Per groep worden op school
de leukste, spannendste of grappigste
verhalen uitgezocht. ledere groep
ontvangt een exemplaar. Ook de bi-
bliotheek neemt het boek op in de
collectie. Boekhandel Loga en de bi-
bliotheek organiseren e.e.a.

Rondvluchten nemen enorme
'vlucht'
De extra aktie 'Rondvlucht per helikopter' te Hengelo Gld.,
welke in het kader van de najaarskermis is gepland op zater-
dag 31 oktober, heeft een enorme * v lucht ' genomen.

Mede door de deelname van diverse
middenstanders uit de gemeente, met
uitgifte van reductiebonnen, is de be-
langstelling omhooggeschoten.
Momenteel is de verkoop van de
vluchtbonnen zelf tijdelijk gestopt,
om de in omloop zijnde reductiebon-

nen te kunnen honoreren.
Door de PR-groep Hengelo, organisa-
tor van deze rondvluchten en najaars-
kermis, zal nader overleg gepleegd
worden met de vluchtleiding, of evt.
extra vluchten kunnen worden aange-
nomen.

rolitievaria GROEP VOKDKN

Woningtextielkollekties dichter
dan ooit bij de natuur
Nu de vakanties achter de rug zijn, gaat de belangstelling
weer uit naar het eigen huis. Zeker nu de gezellige lange win-
teravonden voor de deur staan, mag het interieur best eens
wat extra aandacht krijgen.

De kleuren in de huidige kollekties
brengen ons in sferen die de natuur
creëert: aardetinten, specerijtinten en
veel typen groen. De dessins sluiten
daarbij aan met veel Afrikaanse,
Aziatische en Zuid-Amerikaanse sfe-
ren. Dat het kleurpalet zo dicht bij de
natuur staat verraadt de toenemende
aandacht voor het buitenleven en de

betrokkenheid van de mens bij het
milieu.
Niet alleen de- kleuren doen zo na-
tuurlijk, aan. Ook het materiaalge-
bruik volgt deze trend geheel. Steeds
va^er wordt nu gekozen voor katoen,
linnen en wol, daar waar vroeger veel
eerder aan synthetische stoffen ge-
dacht werd. Dit is ook het jjeyal bij de

Op woensdag 30 september werd er
op een perceel grond aan de Lank-
horsterstraat mest uitgereden terwijl
dat op dit moment niet toegestaan is.
De bestuurder van de trekker alsmede
de eigenaar van de grond zijn be-
keurd.

Op donderdag l oktober kreeg een
bestuurder van een bromfiets een be-
keuring i.v.m. het feit dat zijn brom-
fiets teveel lawaai maakte (114 deci-
bel). Voor een bromfiets is 102 deci-
bel toegestaan.

Vrijdag 2 oktober werd er aangifte
gedaan van vernieling van een straat-
naambord, die op de kruising Liefe-
rinkweg/Lindeseweg had gestaan.
Tevens werd er op de Schuttestraat
een zitbankje vernield. Bij het NS sta-
tion werden de wielen van een fiets
omgebogen.
Verder werd er nog aangifte gedaan
van diefstal van een fiets bij het NS
station.
Maandag 4 oktober werd er ingebro-
ken in een woning aan de Zutphense-

weg te Vorden. Tussen 15.15 uur en
17.00 uur waren de bewoners afwe-
zig en werd er uit de woning ongeveer
f2.000,- aan klein geld ontvreemd.

Verloren voorwerpen
Huissleutel, koperkleurig; blauwe
portefeuille; gouden trouwring, in-
scriptie G.H. 1935; gouden armband,
gedraaid model; rooster van barbeque
(afmeting 50x50 cm); een glace-
handschoen, bruin, linkerhand; lees-
bril met rozekleurig kunststof mon-
tuur; sleutels (2x) aan sleutelhanger;
kinderjas, d.blauw/1.blauw, maat 152;
blauw spijkerjack; grijze portemon-
nee.

Gevonden voorwerpen
Boekje 'Het speelgoed van Saartje en
Tommie'; drie sleutels in wit etui;
fietspompje; sleutelbos met geel la-
bel; poes, wit, donkergrijs/zwarte
staart.

Weggelopen dieren
Hond, reu, teckelachtige bastaard,
zwart.



slagerij Rietman & Zn. |
(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

DONDERDAG 8 - VRIJDAG 9
ZATERDAG 10 OKTOBER

Rib- en Haaskarbonade

1 kilo NU..
OP = OP

9.98

Botermalse Riblappen

1 kilo NU 15.

Gekookte Ham
100 gram voor maar

Herfstpaté iets aparts
100 gram ....

1.19

1.89

MAANDAG 12 - DINSDAG 13
WOENSDAG 14 OKTOBER

Hams.chijf met been
1 kilo NU... 6.98
Balkenbrij het is er weer!
500 gram O .

Bij inlevering van 50 gulden
kassabonnen uit de slagerij:

Magere Varkenslappen
1 kilo.. . 6.50

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
VAN
DKft

Leo Westerhof:

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

NIEUW!
KAARTEN VOOR
HET GOEDE DOEL!

Nu al Kerstkaarten bestellen?
Ja, Kerst is er sneller dan u denkt.
Vraag naar de Intercard-kollektie
Origineel en zeer veel keuze,
N I E U W ! Kaarten
voor het 'goede doel':
Wereld Natuur Fonds
en Amnesty International. WWF

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

o
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De Gazelle Jubilé.
In het kader van het honderdjarig

bestaan in 1992 mag Gazelle zich voortaan
Koninklijke Gazelle noemen. Maar dat is
niet alles.

Voor deze speciale gelegenheid produ-
ceerde Nederlands' oudste en grootste fiets-
fabrikant ook een vorstelijke fiets: de Gazelle
Jubilé. Een éénmalige uitgave in beperkte
oplage; een echt "collector's item".

Dit exclusieve chique jubileummodel

voor dagelijks gebruik heeft een Century
Gold frame en zilverwitte spatborden en is
voorzien van een draadloze fietscomputer en
een handige zadeltas.

Als u snel komt
kijken heeft u kans
dat u de Gazelle
Jubilé nog kunt
bewonderen in
onze showroom.

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR • REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

van Gazelle
eei? Ja.ar premie op de

UnigarantFiets-

helpt ze verder, maar
dat kan niet zonder uw steun"

J Ik wil graag nadere informatie.

LH Ik word donateur voor ƒ (min. ƒ20,—)

Naam:

Adres:

Postc./plaats:

Bon zenden naar:
AVO, postbus 850,
3800 AW Amersfoort
Telefoon (033) 75 33 44

mode voor
het héle gezin

fashion

voo*

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

DAMES VESTiN
Een prachtig fijn gebreid vest
in 100% acryl garens
in uni en gestreept.
Onze normale prijs is ƒ 35,-
ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS

si29?s
BASE BALL JACK
Met prachtige bedrukkingen op de voorzijde. De mouwen
zijn gemaakt van sweaterstof.
Uitsluitend in de
maten M t/m EL.
Onze normale prijs is ƒ 79.95|

ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS
i^HHHH
LOOP EVEN BINNEN WANT HET

LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

DAmESTRUI
In een zware tricot kwaliteit.
Een prachtige top in diverse

modellen met en zonder
capuchon.

Ook met knoop of ritssluiting.
Onze normale prijs is 45,-.

ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

35?»
Een bijpassende tricot pantalon

kost slechts Z9-95.
KOMPLEET GEKOCHT is HET EEN

PRACHTIGE SET.

KINDER
CORDUROY
BROEKEN

In een fantastische kwaliteit en
leuk uitgewerkt. Ze zijn er in

diverse kleuren.
Onze normale prijs is
maat 92-116 ƒ 22,50

DEZE WEEK 19*95

maat 122-152 ƒ 24.95

DEZE WEEK ZZ.5D



Huur nu een
zonnehemel

voor een gezonde bruine kleur
3 weken voor f ISO,- incl. montage

Cerda van Zoest - Warnsveld
Tel. 05750-24782

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
05739-1202 (fam, Sasse)

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

^^^jiiii, llllll̂ ^ ff t*.

^

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

SHOW VAN Bos & TUIN
MACHINES EN KACHELS
VRIJDAG 9 OKTOBER a.s.
(van 14.00 tot 20.00 uur)
ZATERDAG 10 OKTOBER a.s.
(van 10.00 tot 16.00 uur)

PRESENTATIE EN DEMONSTRATIE
vano.a.:

HOUT- KOLEN- GASKACHELS
INBOUW- EN VOORZETHAARDEN

HUSQVARNA - hoogsnoeiers-kettingzagen
bosmaaiers-bladblazers
betondoorslijper

ZENOAH - bosmaaiers-grondboor

STIGA — gazonmaaiers-zitmaaiers
vertikuteermachines

WHITE - zitmaaiers-bladblazers
compostversnipperaars

FERRARI — tweewielige trakteren
eventueel met maaibalk,
frees, bezem of maaidek

Verder houtversnipperaars, stroomaggregaat,
elektrische gereedschappen en accessoires o.a.
vijlen, zaagbladen, veiligheidskleding etc. etc.

Gaarne zien wij U op een van onze showdagen,
waar U van diverse aanbiedingen kunt profiteren!

B
V(• KUIJPERS

•>SLOOTSMIDÏ
Zutphenseweg 31 7245 NR LAREN (Gld.) Telefoon 05738-1227

De Spannevogel rust op 4 pijlers,
te weten:

eerlijk advies
goede service
vakbekwame mensen
lage prijzen

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Het plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een
ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitte-
rend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installeren we komplete bad-
kamers maar zorgen we tevens voor al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor
meer informatie en een goed advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
IBaakseweg 11 WICHMONO 05754 -17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

De winter tegemoet met
veilige banden.

Onze prijzen zijn inclusief montage, balanceren en BTW.

• ALLE BEKENDE MERKEN

P.S. Ook kunt U bij ons terecht voor schokdempers en

uitlaten.

Informatie tot 21.00 uur.

RICTMAN
AUTOBAHDfH

Slotsteeg 18, Hengelo (G.), tel. 05753-2779

Meraviglioso!

Of u nou kiest voor 'n Italiaans motiefje of juist een
Scandinavische kleur, wij hebben 't. U voelt zich weer
thuis in uw interieur, met nieuwe kleuren en dessins.

Alle kleuren en dessins van de
wereld, gewoon verkrijgbaar bij:

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL O5752 1514
ZUTPHENSf Wt (
EIBERGEN / TEL 054.S4 /4 l Vu
J W HAGEMANSTRAA! :t

HANDELSONDERNEMING

WELGRAVEN VORDEN

ledere werkdag magazijnverkoop van
14.00-18.00 uur.

Schoonmaakartikelen voor grootverbruik, handel,
industrie en Horeca-benodigdheden.

Calgon
produkten

Schorten,
sloven etc.

7aa\ve9er

Werkwagens

en 'kaarten

Sponzen e
zemen

Reinigings-
vloeistoffen

Aanbieding:
Inloopmatten
90 x 120 cm

Handelsonderneming WELGRAVEN
Schoolstraat 6 - 7251 XR Vorden

Tel. 05752-2154-Fax 3871

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256



Jaarlijkse Platen-10-daagse van start
gratis CD 'Muziekkado' in platen/aak

PLATEN 10 DAAGSE
'Platen-10-daagse van 6 t/m 17 oktober

De 'Platen-10-daagse' is een begrip in Nederland. Jaarlijks
organiseren de gezamenlijke grammofoonplatendetailhandel en
industrie deze groots opgezette promotie-campagne om de
Nederlandse consument warm te maken voor het meest
persoonlijke genot: de CD. De eigen favoriete muziek en/of artiest
die je liefkoost en die je op elk moment van de dag alleen voor jou
kan laten optreden.
De keuze aan muziek is bijzonder groot. Wekelijks brengen de
grammofoonplatenmaatschappijen nieuwe produkten op de
markt. Tijdens de 'Platen-10-daagse' genieten deze produkties
extra veel aandacht. Begrijpelijk dat veel platenmaatschappijen
rond dit Nationale platenfeest ook een aantal bijzonder
belangrijke produkties op de markt brengen.
Produkties die ondermeer via 'Ivo Niehe's Platen-10-daagse-TV-
shows', radio en pers extra aandacht genieten. Van 6 t/m 17
oktober 1992 ziet ook de platenzaak er extra feestelijk uit. Een
uitnodiging om deze winkel weer eens binnen te stappen. Tijdens
de 'Platen-10-daagse' biedt de platenwinkel u bij aankoop van
ƒ 49.50 gratis de CD 'Het Nationale Muziek-Kado' aan. De
samenstelling van deze CD kan bijzonder aantrekkelijk genoemd
worden.

Platenzaak anno 1992:
de entertainment-winkel
Er is geen mens die niet van muziek houdt.
Iedereen heeft wel een voorkeur waarvoor
hij de radio, de televisie, een plaat of CD
aanzet. Evenals dat er zoveel
verschillende mensen zijn is ook de keuze
aan muziek zo verschillend. De één kan
geboeid worden door Gregoriaanse
gezangen terwijl de ander de 'Poing' van
de Rotterdam Termination Source
appricieert. En tussen deze twee uitersten
is er zoveel andere muziek te koop in de
platenzaak. Dat is maar goed ook. Uit
onderzoeken blijkt dat de Nederlander
een bijzonder breed en uitgebreid
smaakpatroon op het gebied van muziek
heeft. Meer dan in welk ander land ter
wereld ook. Dat blijkt ook uit de

gigantische kollektie die iedere
platenzaak heeft. Gemiddeld vind je zo'n
vijf- a zesduizend titels in de platenzaak.
Daarmee neemt ons land een unieke
positie in. De Nederlander houdt van
muziek en koopt graag muziek om er thuis
of in de auto van te genieten.
Muziek als hobby
Voor veel mensen is muziek een hobby. Je
begint er aan en je wordt steeds
enthousiaster. Dankzij zeer fijne
produktiemethodes klinken oude
opnames uit vervlogen tijden weer als
nieuw op de CD. Zo leggen velen een
komplete kollektie van hun favoriete
artiesten aan. Anderen vinden het een
uitdaging om nieuwe muziekrichtingen te

volgen. Zij groeien mee met de muziek.
Een ervaring die een uitdaging betekent.
Evenals bij klassieke muziek blijkt dat hoe
vaker je het draait de instrumenten en de
composities steeds meer betekenis krijgen.

Het is allemaal mogelijk met de
uitgebreide kollektie aan muziek die de
platenzaak de consument biedt.
De CD-bakken staan boordevol met
interessant repertoire. Uiteraard staan de
populaire artiesten uit televisie-reclames
of hitparade iets meer in de schijnwerpers.

Wie zich echter verdiept in de
specialistische bakken staat versteld van
wat er allemaal te koop is. Zowel op
cabaret, Nederlandstalig, jazz, dixieland,
volksmuziek, instrumentaal, dansmuziek,
Frans chanson, Engelstalige evergreens,

^^tertainment, etc. etc. Het is allemaal te
^roop. De Nederlander houdt er van. De
Nederlandse consument gaat ook met zijn
tijd mee. Dat verklaart dat de CD sinds de

introduktie in 1982 de elpee helemaal
vervangen heeft. Dat is in Nederland veel
sneller dan in de rest van de wereld
gegaan.
Nieuwe ontwikkelingen
De Nederlandse platenzaak verandert in
de entertainmentzaak. Behalve CD's zijn
er nu ook video's te koop. De platenzaak is
dan ook de kadozaak bij uitstek. Wie zei er
ook weer: ,,de mooiste kado's vind je in de
platenzaak"? De Nederlandse platenzaak
blijft ook nieuwe ontwikkelingen op de
voet volgen. Zo werd verleden jaar het
nieuwe fenomeen 'cassette-single'
geïntroduceerd. Speciaal voor de jeugd
zijn hitparadenummers nu op cassette
verkrijgbaar. Gemakkelijk voor de
walkman.
Tijdens de Firato werden twee nieuwe
digitale geluidsdragers als alternatieve
standaard voor de toekomst gepresen-
teerd. De minidisc is een kleine disc
waarop 74 muziekminuten van digitale
kwaliteit passen. Naar verwachting
kunnen geïnteresseerde kopers eind dit
jaar al kiezen tussen een minidiscman en
een minidiscrecorder. Een andere nieuwe
geluidsdrager is de digitale compact
cassette. Er zijn binnenkort al meer dan
500 titels op DCC beschikbaar. Albums
van James Brown, Nirvana, De Dijk,
Pavarotti, Herbert von Karajan en vele
anderen krijgen een eigen DCC-standaard
in de platenzaak.
De eerste DCC-recorders zijn al in de
stereospeciaalzaak te koop. Digitale
cassetterecorders die zowel de nieuwe
digitale als de huidige musicassettes
kunnen afspelen.
In de meeste platenzaken kan je nu ook
terecht voor een spannende film,
kindervideo's en nog veel meer leuke
video's om te hebben. Het blijkt dat steeds
meer mensen liever een film houden, dan
dat je 'm maar een dagje thuis kan hebben.
Dus ook voor de video is een bezoek aan de
platenzaak meer dan de moeite waard.
Wie op de hoogte wil blijven, zijn kollektie
wil uitbreiden of een nieuwe muzikale
uitdaging aan wilt gaan zal zich 'lekker'
voelen bij de platenzaak van zijn of haar
keuze.
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R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•a 05750-22816

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

O

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

\

Uitgebreider dan ooit.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 1 7 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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Soft Furnishing:
wat is dat eigenlijk?
Overgewaaid uit Engeland: Soft Furnishing. Een Nederlands
woord valt er niet zo gemakkelijk voor te vinden. Je zou kun-
nen zeggen, soft furnishing is het aankleden van het interieur
met mooie stoffen, zodat het levendiger, sfeervoller en roman-
tischer wordt.

Met stoffen kan men de sfeer in het
interieur bepalen. Men kan kiezen
voor felle, springlevende kleuren of
voor zachte pastels, voor grote vlak-
ken of bloemdessins, voor katoen of
linnen. Allemaal geven ze een eigen
sfeer. Van strak modern tot landelijk
romantisch.
Maar het zijn niet alleen de stoffen
zelf, die de sfeer in het interieur bepa-
len. Heel belangrijk is ook de manier
waarop de stoffen gebruikt worden.
Dat is heel goed te zien in de landelij-
ke Engelse interieurs. In Engeland
gebruikt men stoffen voor veel meer
dan alleen voor gordijnen en meu-
bels.
Om de stoffen te verwerken tot deze

gebruiksvoorwerpen en de stoffen
extra tot hun recht te laten komen,
maakt de soft furnishing gebruik van
meerdere technieken; o.a. watteren,
cordonneren, verwerking van piping-
koord en biaisband en doorstikken.
Men kan die bijzondere sfeer op heel
veel verschillende manieren in het in-
terieur brengen. Soft furnishing is
daarom echt iets voor iedereen die
houdt van originele ideeën en mooie
combinaties voor het interieur of
graag bijzondere kadootjes weggeeft.

Eind oktober begint bij de Volksuni-
versiteit een cursus Soft Furnishing.
Wil men meer weten, bel dan tel.
05750-15589.

OKTOBER:
7 Welfare handwerken, de Wehme
7 SWOV, Open Tafel in de Wehme
7 HVG Wichmond, 45-jarig be-

staan
7 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, quilten
8 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 ANBO, Ledenvergadering met le-

zing in 't Stampertje
9 SWOV, Open Tafel in de Wehme

10 Bazar/rommelmarkt in Achter-
huus

10 Kastelenwandeling DWK, Dorps-
centrum

11 'de Snoekbaars', koppelwedstrijd
12 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
12 SWOV, Open Tafel in de Wehme
13 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, weerstation Tolkamer
14 SWOV, Open Tafel in de Wehme
14 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
14 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, lezing
15 'de Vogelvriend', ledenvergade-

ring
16 ANBO-KBO-PCOB, Gezellige

middag bij Café Eijkelkamp
16 SWOV, Open Tafel in de Wehme
17 'de Snoekbaars', Usselwedstrijd
18 Vierakker, levend ganzebord
19 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
19 Vrouwenclub Medler, excursie
20 Soos Kranenburg met gymnastiek

in zaal Eykelkamp
20 NCVB, dia's
20 KPO Huidverzorging
20 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, Aviko
21 ANBO, Korte fietstocht ca. 20 km
21 Welfare Bazar, de Wehme
21 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 HVG dorp, thema-avond
22 PCOB, in de Wehme
22 Bejaardenkring, reisje
22 HVG Wildenborch
23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
23 GMvL, Jong Gelre, Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen, feest-
avond

24 NKEnduro
25 Openstelling 'de Wiersse'
25 'de Snoekbaars', snoekwedstrijd
26 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
26 SWOV, Open Tafel in de Wehme
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
27 KPO Vierakker
27 HVG Wichmond, bezoek K.P.O.
28 ANBO, Lange fietstocht ca. 35

km
28 SWOV, Open Tafel in de Wehme
29 HVG Dorp, ringmiddag in de ka-

pel
29 HVG Wildenborch, Ringmiddag
29 HVG Wichmond, ring samen-

komst
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme

NOVEMBER:
2 SWOV, Open Tafel in de Wehme
2 Vrouwenclub Medler, knutselen

met Stien Sueters
3 Soos Kranenburg in zaal Eykel-

kamp met gymnastiek
4 SWOV, Open Tafel in de Wehme
4 Welfare handwerken, de Wehme
5 Bejaardenkring, Dorpscentrum

6 SWOV, Open Tafel in de Wehme
9 SWOV, Open Tafel in de Wehme

11 HVG Wichmond, liedjes en
schetsjes

11 SWOV, Open Tafel in de Wehme
13 SWOV, Open Tafel in de Wehme
14 In de Reep'n, slipjacht
15 VAMC,wildrit
16 SWOV, Open Tafel in de Wehme
17 KPO Vierakker, excursie breifa-

briek
17 NCVB Vorden, lezing mevr. v.d.

Ven
17 Soos Kranenburg in zaal Eykel-

kamp
18 HVG Dorp, mevr. Hiddink boek-

bespreking
18 Welfare handwerken, de Wehme
18 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 Vrouwenclub Medler, samen met

KPO
19 HVG Wildenborch, mevr. van de

Laag
19 KPO Vorden-Kranenburg, ont-

spanningsavond met vrouwenclub
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 HVG Wichmond, Sinterklaasvie-

ring
23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, themadag in Ruurlo
25 SWOV, Open Tafel in de Wehme
26 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, doemiddag Kerstkaarten
26 ANBO, Ledenbijeenkomst in 't

Stampertje
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
28 Natuurmonumenten, excursie
28-29 De Vogelvriend, tentoonstel-

ling in Dorpscentrum
30 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme

SPORT- nieuws

s.v. Ratti
Uitslagen jeugd:
Eibergen D2 - Ratti Dl 2-2; Haarlo
Dl - Ratti D2 5-3; Ratti El - Lochem1

E4 5-1; SSSE E2 - Ratti E2 5-1; Rek-
ken Fl - Ratti Fl 8-1; Zeddam Al -
Ratti Al !-0;RattiCl-PaxC210-l.

Damesvoetbal
Victoria Boys — Ratti
Na een moeilijke seizoenstart moes-
ten de dames van Ratti zich weer eens
van hun goede kant laten zien. Ratti
begon zeer offensief en creërde de
kansen. Monique Geurts was degene
die een kans uitstekend benutte. Een
prima pass van Gerda Bos ging hier-
aan vooraf: 0-1.
Zoals al meerdere malen gebeurd is,
verslapte Ratti, toch bleef het de bete-
re ploeg. De doelverdedigster van
Ratti beoordeelde een lange trap naar
voren verkeerd en één van de snelle
spitsen scoorde 1-1.
Ook bezit Ratti gelukkig snelle spit-
sen en dit keer was het Petra Vis-
schers, die scoorde (1-2).
De 2e helft had Ratti de wind mee.
Victoria Boys kon dus niet meer pro-
fiteren van de counterkansen die ze
de Ie helft creëerden. Monique
Geurts bleek uitstekend in vorm en
scoorde fraai 2-3. Ook Petra Vis-
schers toonde nogmaals haar vorm en

bouwde de voorsprong uit tot 2-4.
Ratti sloot hiermee de wedstrijd win-
nend af.
Zondag speelt Ratti tegen het veel
scorende en goed spelende Terborg.

Diepenveen l —Vorden l (1-1)
Het eerste half uur deden beide ploe-
gen weinig voor elkaar onder en ga-
ven weinig kansen weg. De harde
wind deed echter veel afbreuk aan het
spel. In de 31e minuut glipte de links-
buiten van Diepenveen langs de Vor-
dense achterhoede. Zijn schot werd in
eerste instantie door Ronald Hoevers
gekeerd doch de wegspringende bal
werd ingeschoten door Edwin Lege-
beke: 1-0.

Een paar minuten later had Reint Jan
Westerveld pech. Zijn kopbal werd
door een speler van Diepenveen van
de lijn gekopt. Vlak voor het rustsig-
naal kwam Vorden op gelijke hoogte.
Bert Heutinck omspeelde enkele spe-
lers van Diepenveen en gaf met een
prachtig schot de doelman het nakij-
ken: 1-1.

Na de theepauze kwam Vorden met
man en macht opzetten en creërde
zich diverse kansen. Met veel kunst
en vliegwerk wist Diepenveen zich
staande te houden. Wat Vorden ook
probeerde, de bal kreeg men niet tus-
sen de palen.
In de slotfase had Vorden nog geluk.
Twee dotten van kansen werden door
de Diepenveen-spelers om zeep ge-
holpen. Al met al een verdienstelijk
gelijk spel. A.s. zondag speelt Vorden
thuis tegen Warnsveldse Boys.

Uitslagen
Vorden Dl - - Brummen Dl. 3-4;
Wilhelmina SSS D3 -- Vorden D2
1-0; Sociï El - Vorden El 9-0; Vor-
den E^I^É Brummen E3 3-5; Brum-
men Fl^ Vorden Fl 13-0.
Vorden Al - Lochem Al 2-1;
Colmschatc BI — Vorden BI 2-0.
Diepenveen l — Vorden l 1-1; Vor-
den 2 ̂ Markelo 34-1; Sociï 4 -
Vordei^l-3; Vorden 5 — Neede 7
2-2; Zutpnen 5 — Vorden 6 3-2; Loe-
nermark 7 — Vorden 7 2-2.

Programma
Vorden Dl — Warnsveldse Boys Dl;
Wilhelmina SSS D2 — Vorden D2;
AZC El - Vorden El; Dieren E2 -
Vorden E2; Vorden Fl — Gazelle Fl.
Voorwaarts Al -- Vorden Al; Vor-
den BI — Sallandia BI; RKZVC Cl

— Vorden Cl.
Vorden l — Warnsveld 1; Ruurlo 2

— Vorden 2; Vorden 4 — Steenderen
4; Longa 10 - Vorden 5; Vorden 6 —
Hercules 6; Vorden 7 — SHE 3; Ratti
3 —Vorden 8.

Sociï
Uitslagen
3-10: Oeken Fl — Sociï Fl 0-1; Sociï
El -- Vorden El 9-0; Sociï Cl -
Baakse Boys Cl 16-1; SCS Al -
Sociï A l 1-8.
4-10: Sociï — GSV '63 2-1; De Ho-
ven 3 — Sociï 2 1-0; Erica '76 4 -
Sociï 3 1-2; Sociï 4 — Vorden 4 1-4;
Sociï 5 — KI. Dochteren 4 0-5.

Programma
10-10: Sp. Brummen El — AZC E2;
Dierense Boys Fl — Sociï Fl.
11-10: EG W -- Sociï; Sociï 2 -
Brummen 4; Sociï 3 — Vorden 3; Lo-
chem 6 — Sociï 4; SVBV 5 — Sociï
5.

Afd. Volleybal
Wedstrijden dames: (8-10) Devolco 9
- Sociï 1; (10-10) Overa 2 — Sociï

2.
Uitslagen dames: (1-10) Sociï l -
Lettele 2 3-0; (1-10) Sociï 2 — Hee-
ten Sportief 4 2-1.
Wedstrijden heren: (10-10) Heeten
Sportief 3 — Sociï 1.
Uitslagen heren: (1-10) Sociï l — SV
Wilp22-l.

Graafschap-
rijders
V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'
heeft voor de komende maanden nog
twee orientatieritten op het program-
ma staan. De Wildrit wordt gehouden
op zondag 15 november en de Panne-
koekenrit op zondag 13 december.

Dames Dashl
Sorbo beginnen
competitie met
verlies
Na een goede voorbereiding met aan-
sprekende resultaten tijdens oefen-
toernooien, waarin veelal tegen
tweede divisie-teams werd gespeeld,
struikelde het eerste damesteam van
Dash/Sorbo jongstleden zaterdag
over promovendus Wevo uit Weerse-
lo.
De dames traden kompleet en fit aan
in dit eerste kompetitieduel uit de der-
de divisie B. Door vooral de moeilij-
ke opslagen van de tegenstander lukte
het het Sorboteam nauwelijks hun ei-
gen spelniveau van de afgelopen we-
ken te halen.
Werd bij vlagen aantrekkelijk rally-
spel gespeeld, over het algemeen
bleef aan Vordense kant de pass zo
matig dat het onmogelijk was om tot
een krachtige aanval te geraken. Voeg
hierbij het grote aantal individuele
fouten en de aanvallend en blokke-
rend sterke tegenstander en de neder-
laag is een feit.
Toch was het niet alles kommer en
kwel. Na een slechte start in de eerste
set (15-8), kwam Dash/Sorbo goed
terug in de tweede, echter bij een
voorsprong van 4-14 kwam de kente-
ring. Het werd uiteindelijk 9-15.
Na deze verloren set deed Wevo '70
er een schepje bovenop en Dash/Sor-
bo moest opnieuw op de tenen lopen.
Tot 6-8 hielden de Vordense dames
de zaak onder controle. Vanaf dat
moment werd er nog uitsluitend tegen
zichzelf gevochten (10-15 en 4-15).

Deze week zullen de puntjes dan ook
op de i worden gezet, aldus trainer
Louis Bosman, om zaterdag in de eer-
ste thuiswedstrijd tegen SVS uit
Schalkhaar een aantrekkelijk duel
aan de supporters te b i elften de eer-
ste winst binnen te halend
Voor de beker werd vorige week
woensdag in Enschede met 3-2 verlo-
ren van Spirit Aktief.

^^M

Bruvoc—Dash
(Heren) 3-0
In een zeer spannenden wedstrijd
heeft Dash een zere schlemielige 3-0
nederlaag geleden. Dash startte slecht
en kwam in de Ie set met 9-3 achter te
staan maar tegen het eind van de set
liepen de Vordenaren punt voor punt
in.
Op 14-14 kwam Dash langszij en
vanaf dat moment ontspon zich een
spannende set. Het werd 15-15 en he-
laas had Bruvoc het geluk dat Dash
ontbeerde. De ploeg uit Brummen
won met 17-15.
De 2e set ging zeer gel ij k op tot 12-12
en wederom was het Bruvoc dat aan
het eind van de set de punten maakte
en niet Dash. Dash verloor met
15-12.
In de derde set heeft Dash alle kans
gehad een set te winnen want het
heeft namelijk een 10-13 voorsprong
gehad, maar weer hadden de Vorde-
naren met hetzelfde euvel te maken.
Om de één of andere reden was Dash
niet in staat de laatste punten te ma-
ken. Bruvoc kwam langszij en won
met 15-13.
Een erg ongelukkige competitiestart
voor Dash dus, temeer daar Hans
Leunk in de 2e set met een enkelbles-
sure uitviel. Zaterdag wacht Dash de
loodzware uitwedstrijd tegen kam-
pioenskandidaat Vios uit Eefde.

Uitslagen
H rekr. B: Sociï — Dash B 0-3; Da-
mes NSW-beker: Spirit/Aktief -
Dash/Sorbo l 3-2; D rekr.B: Dash B
- Wilh. 1-2; D4B: Overa 3 — Dash

5 0-3; MB: DSC l - Dash l 0-3; HP:
Bruvoc l -- Dash l 3-0; H2A: Bru-
voc 2 — Dash 3 3-0; D2B: Bruvoc 2

- Dash 3 0-3; D4A: Bruvoc 4 -
Dash 6 1-2; IA: Bruvoc l — Dash l
0-3; MA: Bruvoc l -- Dash l 1-3;
H l: Dash 2 — DSC l 3-0; H3B: Dash
4 _ Vios 4 1-2; DP: Dash 2 — Vios 2
2-3; D2A: Dash 4 — Overa l 0-3;
D5: Dash 7 — Harfsen 5 1-2; MC:
Dash l —Overa l 3-0; IB: Dash l -
DSC l 0-3.

Programma
Hl: Wilp l -- Dash 2; H3B: ABS 2
- Dash 4; D2A: Dev. 5 — Dash 4;

D4A: Dev. 10 — Dash 6; D<v ABS 3
- Dash 7; IB: ABS l -- Dash 1;

MA: Olympia l — Dash 1; D 3e div.

B: Dash/Sorbo — SVS; HP: Vios 2
- Dash 1; D2B: Vios 3 — Dash 3;

IA: Overa l — Dash 1; MC: Boem l
— Dash 1.

Badminton-Flash
Het 5e team van de Badminton-Club
Doetinchem kreeg Flash l als tegen-
stander tegenover zich. Flash was
overtuigd van een goede afloop.

Het team uit Doetinchem bleek een
omhooggevallen jeugdteam en de er-
varing van Flash l zou wel even de
doorslag geven. Het liep dus iets an-
ders. De jeugdige spelers konden ver-
rassend goed meekomen en wisten
twee enkels te winnen. In het dub-
belspel en de mixed dubbels bood
Flash uitstekend tegenstand en was
nog heel dicht bij een gelijkspel.
Toch wist Doetinchem in de beslis-
sende mix het laatste punt te scoren
en wonnen deze zeer spannende wed-
strijd met 5-3.
Het zit Flash 2 nog niet echt mee,
maar het gaat wel duidelijk vooruit.
Tegen Eefde, dat altijd een sterk team
op pad stuurt, stond het na de enkel-
spelen 1-3 in het voordeel van Eefde.
Na de dubbels stond het 2-4 en er was
nog een kleine kans op een gelijkspel.
De eerste mix werd gewonnen en de
tweede mix won Eefde in de derde set
met enkele punten verschil. De over-
winning was voor Eefde.
Flash 4 gaat een geweldig seizoen te-
gemoet. Na de eerste wedstrijd te
hebben gewonnen, deed Flash 4 het

tegen Zevenaar eerst rustig aan. Toen
het 4-0 stond voor de Zevenaarders
riep Flash 4 de teamcoach er even bij.
De spelers begonnen aan deze moei-
zame klus, maar met een enorme
vechtlust wist Flash 4 er een gelijk-
spel uit te slepen.

Waterpolo
Zege heren
De heren van Vorden hebben de com-
petitie-wedstrijd tegen Zeus II met
nipt verschil, 7-6, gewonnen. In de
eerste periode had Vorden een 2-1
voorsprong. De tweede periode werd
afgesloten met de stand 5-2, waarna
Vorden in de derde periode uitliep
naar 7-2. In de laatste periode dach-
ten de Vordenaren op fluweel te zit-
ten. Zeus kwam echter uitstekend te-
rug en wist de schade uiteindelijk be-
perkt te houden tot 7-6.
De Vordense doelpunten werden ge-
scoord door André Karmiggelt,
Marck Karmiggelt (3x), Han Beren-
pas, Riek Groot Roessink en Robert
Pelgrim.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.

De redactie

Fam. Wansink, Hoetinkhof35, t cl. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

Fam. Linnenbank, HetKerspel21, tel. 2467

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Leegstra, Hoetinkhof 157, tel. 2735

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Jul ianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

ram. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
Het Gulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
G.

•Ml M W* 140

Gevuld
Speculaas

2 50 PER STUK
NU 3VOOR

Spaanse
Broodjes
W 8 VOOR l ''"'Woon

5,00 5,0o

GROOTSE NAJAARSSHOW

5 zakkenTui naarde
10 Groene Coniferen ca i.M m hoog.
10 Gele Coniferen ca. i.00m hoog

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober
met vele aanbiedingen zoals:

_ 10,00
1 25,00
125,00
. 99,00

12,50
15,50
. 5,50

_ 8,50
_6,95

10 Blauwe Coniferen ca 1.30 m hoog
10 Heideplanten
Grote Rhododendron m knop

met veel bes _

met veel bloem

S verschillende kleuren

enz. enz. enz. enz. teveel om op te noemen.

Bezoek daarom vrijblijvend ons Tuincentrum. Ook vast voor u is er een koopje.
Tijdens deze 2 dagen kunt u uw grond laten testen voor 9,95.

U neemt een potje grond mee. Het resultaat wordt via de computer geprint aan u
verstrekt.

Tot ziens bij:

WORDEN
0 Ruurloseweg 65 Vorden Tel: 05752-3671

Zaterdag 17 oktober a.s.

weer zo'n perfect verzorgde en gezellige

DANSAVOND
met

Gewoon niet missen en op tijd reserveren ?

Entjeef 10,- incl. koffie en uitgebreid
bittergarnituur.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om Ie renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!

HgcwoJSl 'S 05735-1661

R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G PANNEKOEK

energie/milieu

AW\G!92
DOE MEE EN
Geheel verzorgd weekend

op de Veluwe in Hotel Sterrenberg
én 2 gloednieuwe city-bikesi

5 maal één sportieve city-bjke!
25 gratis onderhoudsbeurten!

De GASSERVICE GELQERLANDQn FLEVOLAND GGF is een in het
GAMOG-gebied gevestigde önderhbudsorganisatie voor gasapparatüur.
In de GGF werken erkende installatiebedrijven samen met de GAMÖG.
Een GGF-abonnement betaalt u met de gasrekening aan de GAMÖG,

Haal spieleen deelnameformulier bij uw

ĵfci« -l nstalateu r
Bij inlevering krijgt u een leuke attentie

-Instalateurs vindt u op de volgende adressen:

Hlengelo (G) Instbur Ordelman en Dijkman, Zelhemseweg 30
Ruurlo Stegeman bv, Dorpstraat 23 - Besseling T.I.B., Dorpstraat 4

Steenderen Beuseker bv, Landlust 2
Wichmond GJ. Oldenhave, Baakseweg 11

De GGF wordt ondersteund door ATAG, REMEHA, JUNKERS, VAILLANT NEFIT/FASTO
De actie wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de PROVINCIE GELDERLAND

De actie loopt van 5 t/m 30 oktober 1992.

zondag 11 oktober
14.00 uur i.v.m.

PADDENSTOELEN-
WANDELING

Parkeerplaats Stichting
Bosbeheer, Zelhemseweg,

Ruurlo, bij P.no. 23757.

LGVISVoor je complete outfit naar:

tevrs

CORNER
Zutphenseweg 8 Vorden - - Markt 21 Zelhem

DISCOVERVOER

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. vafi 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

C'est fantastique!

Of u kiestnou Kiest voor 'n rrans Kieurrje or |ui
mediterraan motief, wij hebben 't. U voelt zich weer
thuis in uw interieur, met nieuwe kleuren en dessins.

Alle kleuren en dessins van de
wereld, gewoon verkrijgbaar bij:

VORDEN / TEL 05752 l M 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL 0545474190
J W HAGEMANSTRAAT 3 ,meubelen



• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
m Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

NWISSELEN OUDE
RIJBEWIJZEN NOG

MOGELIJK TOT
l JANUARI 1993

De minister van Verkeer en Water-
staat, mevrouw J.H.R. Maij-Weggen,
is tegemoet gekomen aan de proble-
men van mensen die om medische re-
denen hun oude linnen rijbewijs niet
voor l oktober 1992 kunnen omwis-
selen voor het nieuwe, fraudebesten-
dige, Europese model. De minister
was hierop geattendeerd via schrifte-
lijke vragen van het Tweede Kamer-
lid Van den Berg.
Oude rijbewijzen moesten voor l ok-
tober worden omgewiseld. Inmiddels
blijkt dat vrijwel alle betrokken bur-
gers, die via een publiciteitscampag-
ne zijn geinformeerd, aan de oproep
gehoor hebben gegeven.
Onlangs werd duidelijk dat een aantal
personen aan wie om medische rede-
nen van tijdelijke aard geen nieuw rij-
bewijs kon worden afgegeven, niet
aan de gestelde datum van l oktober
1992 konden voldoen. Het zou gaan
om circa 1500 burgers. Om te voor-
komen dat deze mensen opnieuw rij-
examen moeten doen, heeft de mi-
nister de inruilperiode voorlopig ver-
lengd met drie maanden tot l januari
1993. Intussen zal met de betrokke-
nen een nadere regeling worden ge-
troffen.

^

f GEMEENTELIJKE
IDENTITEITSKAART

De laatste jaren moet men zich steeds
vaker kunnen identificeren. Meestal
gebruikt men hiervoor een paspoort
of een rijbewijs. Veel gemeenten ge-
ven een 'eigen' identiteitsbewijs af,
omdat niet iedereen over een pas-
poort of rijbewijs beschikt.
De Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten heeft voor alle gemeenten
een gemeentelijke identiteitskaart
ontwikkeld. Hiermee kan men zich in
Nederland identificeren. Bij het in-
voeren van de gemeentelijke identi-
teitskaart zal de identiteitskaart van
de PTT hoogstwaarschijnlijk ver-
dwijnen.
Het afgeven van een gemeenteljke
identiteitskaart moet volgens een ver-
ordening, waarin bepalingen staan
over het uitgeven ervan. De kaart zal
ongeveer f. 30,50 gaan kosten, en is
waarschijnlijk met ingang van vol-
gend jaar verkrijgbaar bij de gemeen-
ten.

'OOR BOUWEN
ALTIJD TOE-

STEMMING VAN DE
EIGENAAR NODIG

Op 8 september jongstleden hebben
wij u uitvoerig geïnformeerd over het
nieuwe bouwbesluit. Daarin stond
onder andere wanneer u wel of geen
vergunning nodig hebt van de ge-
meente en wanneer kan worden vol-
staan met een melding.
Uit betekent niet dat u ook geen toe-
stemming meer nodig hebt van de ei-
genaar van de woning. Indien u
bouwplannen hebt neem dan altijd
contact op met de eigenaar van de
woning zodat problemen kunnen
worden voorkomen.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor financiën en openbare werken vergadert op dinsdag 13
oktober 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgen-
de onderwerpen:
- jaarrekening 1990;
- subsidie postduivenvereniging Vorden;
- bijdrage aan de muziekschool;
- verkopen grond op het industrieterrein 'Het Werkveld';
- bouwrijpmaken van de Laegte en woonrijpmaken van de Voornekamp in

Addinkhof;
— uitbreiding brandputten, 3e fase;
— aanschaf containers voor de opslag van KCA.

De commissie voor algemeen bestuur vergadert op dinsdag 13 oktober 1992
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:

— beslissing op verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid
van bestuur;

— gemeentelijke identiteitskaart;
— aanvaarding schenking;
— wijziging gemeenschappelijke regeling Gewest Midden IJssel;

— bestemmingsplan Buitengebied 1992:
a. 'no. 2' (Uselweg 23);
b. 'no.4' (Oude Zutphenseweg5A);

— nadere verdeling budgetbedrag 1992 Wet Stads- en Dorpsvernieuwing;
— bestemmingsplan Vorden West en -Zuid 1992;
- verkopen grond op het industrieterrein 'Het Werkveld'.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de be-
handeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.

HEUWE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR:
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS MOGEN

BESLISSEN OP VERZOEKEN OM INFORMATIE DIE
GERICHT ZIJN AAN DE GEMEENTERAAD

De Wet Openbaarheid van Bestuur geeft aan de^rmeente de verplichting om
op verzoek informatie te geven over bepaalde zaken. Deze informatie ligt
meestal schriftelijk vast. Het kan voorkomen dat iemand een verzoek om infor-
matie moet sturen aan de gemeenteraad. Deze zou dan volgens de bepalingen in
de wet binnen vijftien dagen een beslissing moeten nemen. De gemeenteraad
vergadert gemiddeld maar eenmaal per maan^fc)e Wet Openbaarheid van
Bestuur geeft dan de mogelijkheid om de beslisw^sbevoegdheid over te dra-
gen aan burgemeester en wethouders.

j* JAJAARREKENING 1990:
BATIG SALDO VAN F 388.000,-

De gemeente heeft in 1990 f 388.000,- minder uitgegeven dan begroot was, zo
is uit het opstellen van de jaarrekening gebleken. De Accountantsdienst heeft
de jaarrekening goedgekeurd.

'EDACSORBO

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn een veertiental bezwaarschriften in-
gediend. De meeste daarvan hebben betrekking op de uitbreidingsmogelijkheid
die Nedac Sorbo krijgt in het bestemmingsplan. Veel van die bezwaren hebben
betrekking op gevaar, schade en/of hinder van de Nedac Sorbo. Hierop is echter
de Hinderwet van toepassing, en niet het bestemminsplan. Burgemeester en
wethouders zijn wel van plan om een Hinderwetvergunning voor dit bedrijf te
verlenen. Aan die vergunning zullen zeer stringente voorwaarden verbonden
worden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder. Ook tegen het verlenen
van deze vergunning kan men bezwaar maken.
De verder ingediende bezwaren van planologische aard hebben in hoofdzaak
betrekking op de onevenredig grote schade aan woonomgeving en landschap.
Volgens burgemeester en wethouders dient deze schade afgewogen te worden
tegen het maatschappelijk belang van uitbreiding van Nedac Sorbo. Het be-
stemmingsplan is ontwikkeld met als uitgangspunt dat het maatschappelijk
belang handhaving van de Nedac Sorbo noodzakelijk maakt. Dit kan uitslui-
tend met de mogelijkheid van uitbreiding van het bedrijf volgens de huidige
plannen. De aantasting is echter tot een minimum beperkt door de bouwkundi-
ge vorm, de situering en het beplantingsplan, dat voor een goede landschappe-
lijke inpassing moet zorgen. Verder is het uitgangspunt dat de milieu-effecten
door de uitbreiding van de Nedac Sorbo niet worden vergroot. Het woongenot
zal derhalve niet verder worden aangetast ten aanzien van de bestaande situatie.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor deze bezwaren
ongegrond te verklaren.

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE ALGEMENE

VERKLARING VAN
GEEN BEZWAAR

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het be-
paalde in artikel 50 lid 8 van de Wo-
ningwet en met gebruikmaking van
de door gedeputeerde staten van Gel-
derland bij besluit van 19 augustus
1986, nr. RO86.28587-ROV/G5214
afgegeven 'algemene verklaring van
geen bezwaar', medewerking te ver-
lenen aan de plannen van:

- J. Ditzel, Het Jebbink 55 te Vor-
den, voor het bouwen van een wo-
ning op het perceel de Voorne-
kamp 22 te Vorden, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie K
nr. 4490 (ged.);

- J.W. Jansen, Hoetinkhof 265 te
Vorden voor het gedeeltelijk ver-
anderen van een garage in een
slaapkamer/douche op het perceel
Hoetinkhof 265 te Vorden, kada-
straal bekend gemeente Vorden,
sectie K, no. 4263.

De op de plannen betrekking hebben-
de bouw- en situatie-tekeningen lig-
gen vanaf 12 oktober 1992, geduren-
de 14 dagen voor een ieder ter ge-
meente-secretarie (koetshuis) ter in-
zage, met de mogelijkheid om hierte-
gen gedurende die periode schrifte-
lijk bezwaren in te dienen bij hun col-
lege.

UZIEKSCHOOL
GAAT LEERLINGEN

SURSUM CORDA
OPLEIDEN

De afgelopen jaren h e e e muziek-
vereniging Sursum Corda de oplei-
ding van de leerlingen zelf verzorgd.
Hiervoor kreeg de vereniging een ex-
tra subsidie van f 6.000^. Doordat
een van de docenten ont^fe genomen
heeft en er geen vervangeris komt de
continuiteit van de opleiding in ge-
vaar. De vereniging wil nu de leerlin-
gen bij de muziekschool in Zutphen
laten opleiden. De beide andere mu-
ziekverenigingen laten hun leerlingen
ook daar opleiden.
De Muziekschool ontvangt hiervoor
van de gemeente een extra bijdrage
van f 15.580,-, voor de periode
augustus 1992 tot en met 31 decem-
ber 1993.

ESTEMMINGSPLAN-
WIJZIGINGEN

Om de mogelijkheid te bieden de be-
bouwing op het perceel Uselweg 23
voor de uitoefening van een vrij be-
roep uit te breiden, stellen burge-
meester en wethouders de gemeente-
raad voor het bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1992, nr. 2' vast te stellen.

Om de mogelijkheid te geven op het
perceel Oude Zutphenseweg 5a een
kweektunnel te bouwen, stellen bur-
gemeester en wethouders de gemeen-
teraad voor het bestemmingsplan
'Buitengebied 1992, no. 4' vast te
stellen.

IEUWE CONTAINER
VOOR OPSLAG VAN

KLEIN CHEMISCH
AFVAL

De container die nu op de gemeente-
werf in gebruik is voldoet niet meer
aan de veiligheidseisen en is te klein.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor een grotere te
kopen. Deze zogenaamde MAVO-
container kost f 40.000,-. Deze con-
tainer is tweemaal zo groot.
Op jaarbasis kost de container
f 9.200,-. Deze kosten berekent de
gemeente door in de afvalstoffenhef-
fing.
De hoeveelheden ingezameld klein
chemisch afval nemen nog steeds toe.
In 1990 3900 kg, in 1991 4644 kg, tot
en met juni van dit jaar is al 2300 kg
ingeleverd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ERGADERING GEMEENTERAAD

Op dinsdag 27 oktober aanstaande vergadert de gemeenteraad in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeentraad te spreken. Dit mag niet gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering

,het woord wenst te voeren dient u dit op maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermel-
ding van het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

— beslissing op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaar-
heid van bestuur;

— gemeentelijke identiteitskaart;
- jaarrekening 1990;
- aanvaarding schenking;
- subsidie postduivenvereniging Vorden;
— bijdrage aan Muziekschool;
- wijziging gemeenschappelijke regeling GMIJ;
- bestemmingsplan Buitengebied 1992;

A: 'no.2' (Uselweg 23;
B. 'no.4' (Oude Zutphenseweg 5A);

— nadere verdeling budgetbedrag 1992 Wet Stads- en dorpsvernieu-
wing;

- bestemmingsplan Vorden- West en -Zuid 1992;
- verkopen grond op het industrieterrein 'Het Werkveld';
- bouwrijpmaken van de Laegte en woonrijpmaken van de Voorne-

kamp in Addinkhof;
- uitbreiding brandputten, 3e fase;
- aanschaf container voor de opslag van KCA.

j'CjROOT AANTAL
OUDE GASFLESSEN

INGELEVERD BIJ DE
BRANDWEER

De Vordense brandweer is geschrok-
ken van het grote aantal oude gasfles-
sen die op zaterdag 26 september
jongstleden zijn ingeleverd. Op die
dag was er een landelijke actie om
oude gasflessen in te leveren.
In totaal zijn er 92 oude gasflessen
ingeleverd!

De brandweer vermoedt dat er nog
veel meer oude gasflessen in Vorden
staan. Als er brand uitbreekt is zo'n
oude gassfles een potentiële bom die
voor de brandbestrijders levensge-
vaarlijk is.
Diegenen die vergeten zijn om de
oude gasfles in te leveren kunnen
contact opnemen met de brandweer,
tel. 05752-2730 of 1743. De brand-
weer maakt met u dan een afspraak
wanneer u de oude gasfles kunt inle-
veren bij de brandweerkazerne aan de
Nieuwstad. Er zijn voor u geen kos-
ten aan verbonden!

••HERVERDELING BUDGETBEDRAG 1992 WET
STADS- EN DORPSVERNIEUWING

Voor 1992 zit in dit fonds nog een bedrag van f 44.485,-. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad voor om dit bedrag te besteden aan:
- subsidies woningverbetering/monumenten: f 5.450,-.
- verhoogde bijdrage voor het plaatsen van een wisselwoning voor het op-

knappen van de woning Nieuwstad 4: f 2000,-.
- bijdrage in de kosten voor het onderzoek verplaatsing transportbedrijf Wol-

tering uit de kom Vorden: f4.740,-.
- aanvullende bijdrage kosten omleidingsroute reconstructie rijksweg:

f 32.295,-.

Een verzoek van de bewonerscomissie ter begeleiding van het groot onderhoud
aan de woningen in plan Boonk wordt afgewezen. Burgemeester en wethou-
ders vinden dit niet nodig omdat de bewoners er van te voren al van op de
hoogte waren dat de verhuis- en herinrichtingskostenregeling niet van toepas-
sing zou zijn. Ook veranderen de maten van ramen en kamers niet, waardoor er
geen vloerbedekking of gordijnen vervangen behoeven te worden.

ESTEMMINGSPLANNEN VORDEN WEST EN ZUID:
VEEL BEZWAREN TEGEN UITBREIDING NEDAC

SORBO

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het bestemmings-
plan Vorden West en Zuid vast te stellen. Dit plan is minder gedetailleerd dan
de vorige bestemmingsplannen, het is een plan op hoofdlijnen. Vorden West en
Zuid geldt voor de volgende wijken:
- Zuid, inclusief drukkerij Weevers, de Wehme, garage Groot Jebbink en de

(uitbreiding van de) Nedac Sorbo;
— Brinkerhof;
- Hoetinkhof;
- Addinkhof;
- het Molenplan, de bebouwing tussen de Schoolstraat en de Dr. C. Lulofs-

weg, alsmede een beperkt gedeelte ten zuiden van Het Hoge.

(VERVOLG GEMEENTENIEUWSZ.O.Z.)
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NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN

Ingekomen bouwaanvragen
OmschrijvingNaam Adres Datum

onfrangst
Adres
inrichting

Firma
Maandag

G.J. Nijland

GJ.
Zweverink

J. Ditzel

R. Bier

Het Bestuur van
de Stichting tot
Huisvesting van
Bejaarden te
Vorden
Het Bestuur Van
de Stichting tot
Huisvesting van
Bejaarden te
Vorden

Lankhorsterstr.
18
Wichmond
Bleuminkmaat-
weg5
Vorden
Burg.
Galleestraat 34
Vorden
HetJebbink55
Vorden
Ruurloseweg 9
Vorden
Nieuwstad 32

Nieuwstad 32

25-9-92

25-9-92

25-9-92

30-9-92

30-9-92

1-10-92

1-10-92

gedeeltelijk vergroten Lankhorsterstr.
vaneen 18
timmerwerkplaats
gedeeltelijk Bleuminkmaat-
vernieuwen van een weg 5
woning
geheel vernieuwen van Burg. Galleestr.
een garage 34

bouwen van een
woning
bouwen van een
tuinhuisje
bouwen van 6
bejaardenwoningen
met lift

vergroten van
bejaardenwoningen

De Voornekamp
22
Ruurloseweg 9

De Delle 37 t/m
47
(oneven)

Nieuwstad 32

ERKOOP GROND OP
'HET WERKVELD'

De gemeenteraad zal op het indu-
strieterrein 'Het Werkveld' weer
twee percelen verkopen aan:

— de heer H. Nab te Warnsveld voor
het bouwen van een hal en een
dienstwoning ten behoeve van het
transportbedrijf dat onlangs door
de heer Nab is opgericht;

- de heer H. van Olst, Ambachts-
weg 6 (Van Olst produktontwik-
keling). Dit betreft een op zijn ter-
rein aansluitende strook grond.

dijk, Weidemanweg, Wilmerinkweg,
Van Lennepweg en mogelijk nog de
Heijendaalseweg.

!| MOOI MEEGENOMEN

^SUBSIDIE VOOR
POSTDUIVEN-

VERENIGING
Voor de uitbreiding van het nieuwe
clubgebouw aan de Hengeloseweg te
Vorden krijgt de postduivenvereni-
ging van de gemeende een subsidie
van f 5000,-. Door de verkoop van
de oude accommodatie in café het
Zwaantje moest de postduivenvereni-
ging een nieuwe ruimte hebben. Het
PGEM gebouwtje aan de Hengelose-
weg is hiervoor aangekocht.
De vereniging heeft eerder een subsi-
die van f 3000,- ontvangen van de
gemeente, bestemd voor oprichtings-
kosten, inrichting korfruimte, aan-
schaf verenigingsmateriaal en derge-
lijke.
Voor deze investeringssubsidies is
nog geen beleid vastgesteld. Burge-
meester en wethouders zijn van plan
hier op korte termijn een beleid voor
temaken.

RANDPUTTEN

Binnenkort komen er nieuwe brand-
putten langs de Eldersmaat, Kruis-

Huur en Kijk
De drukbeklante videotheek aan de
Spalstraat te Hengelo-G., luisterend
naar de naam „Video-Inn', heeft een
groot opgezet reorganisatie-program-
ma aangekondigd. De videotheek
werd indertijd opgericht door dhr.
Eeuwijk uit Doetinchem; sinds april
1990 in bezit van dhr. E.T. Beek.

Naast een grondige verbouwin en in-
terieurwijziging, zal ook het karakter
van de zaak een verandering onder-
gaan. Met de naamswijziging van
'Video-Inn' in „Huur en Kijk" wordt
ook gekozen voor een bredere opzet.
De videotheek krijgt dan de om-
schrijving mediatheek. Niet enkel en
alleen aktie- en humorfilms worden
dan verhuurd, maar ook educatieve
en documentaire films, daarbij deels
ook gericht op het basis-onderwijs.
In de toekomst wordt er samenge-
werkt in een groep van vijf zaken, ge-
vestigd te Aalten, Borculo, Groenlo,
Hengelo-G. en Lochem met moge-
lijkheid tot uitwisseling van program-
ma's. Het aan te bieden pakket wordt
daardoor ruim uitgebreid.
De verhuur van banden zal ook wor-
den gewijzigd. Behoudens verhuur
van opgenomen videobanden, zullen
ook lege videobanden en cassette-
bandjes verkocht worden.
De gehele ombouw duurt van 3 t/m 9
oktober. Op zaterdag 10 oktober
wordt de zaak met gewijzigd inte-
rieur weer geopend.

Vele genodigden waren er vrijdagmiddag getuige van toen
direkteur drs. P. Slot van de Landinrichtingsdienst, tevens
secretaris van de Centrale Landinrichtingscommissie samen
met de heer J. Ordelman (dagelijks bestuurslid van het Re-
kreatieschap 'De Graafschap') de naam onthulden van het
nieuwe ruiteroefenterrein gelegen aan de Rommel derdij k.

Beide heren hebben de paardedekens
losgeknoopt waarna het bord 'Wind-
möllenveld' tevoorschijn kwam.
Aansluitend heeft de heer P. Slot de
officiële papieren aan het Rekreatie-
schap 'De Graafschap' overhandigd,
waarmee de recreatieve voorzienin-
gen aan Het Graafschap waren over-
gedragen.
De gasten konden daarna vanuit de
tent de verrichtingen gadeslaan van
een 5-tal ruiters die demonstraties ga-
ven van het nemen van enkele hinder-
nissen. Het Ruiteroefenterrein
'Windmöllenveld' is ongeveer 2 ha
groot en voor iedereen toegankelijk.
Het ruiteroefenterrein is tot stand ge-
komen in het kader van de ruilverka-
veling Ruurlo en maakt deel uit van
een groot pakket voorzieningen dat
eveneens in het kader van de Ruilver-
kaveling Ruurlo tot stand is gekomen.
Het ruiteroefenveld heeft ca. 2 ton ge-
kost.
Samen met de andere voorzieningen
die er in het verkavelingsgebied zijn

bijgekomen bedragen de kosten l
miljoen gulden. Voorzitter G.C.
Klein Bluemink van de Landinrich-
tingscommissie sprak lovende woor-
den over de goede samenwerking tus-
sen de provincie Gelderland, het Re-
kreatieschap De Graafschap en de ge-
meenten Lochem en Ruurlo.
Het ruiteroefenterrein is eigendom
van het Rekreatieschap 'De Graaf-
schap'. De Landelijke Rij vereniging
Ruurlo en de Pony Club Ruurlo huren
het terrein van De Graafschap, maar
blijven verantwoordelijk voor het be-
heer en het onderhoud van het ruiter-
oefenterrein.

RTV
Peter Makkink, RTV-amateur uit
Vorden, heeft afgelopen zondag de
Biathlon in Vorden gewonnen. De
wedstrijd werd georganiseerd door de
RTV Vierakker-Wichmond.
De Biathlon, die onder mooie weers-

OXX-band staat op scherp!
Jaren van zweten in ossehuiden en berevellen zijn weer aange-
broken. De OXX-band heeft besloten de Vikinghelm weer op
te zetten en de ware aard van het beest te tonen. Zaterdag 10
oktober a.s. is dat te zien en vooral te horen bij de opening van
het nieuwe bandseizoen in café Heezen te Steenderen.

Nog steeds voert ROCK de boven-
toon in de roemruchte waanzinnige
zeezieke show, maar de jaren '90
hebben hun intrede gedaan en de
OXX—handleden zijn er klaar voor.
Gestroomlijnder dan ooit braken zij
hun muzikale erfenis uit over een uit-
zinnige menigte. Een erfeniseigen
materiaal, aangevuld met bekende en

meer obscure covers. Tomeloze inzet
en spontaniteit garanderen dat er een
eenheid ontstaat tussen band en pu-
bliek: één deinende massa.

De OXX-band is tegenwoordig weer
een driemansformatie. Bassist John
from OXX wordt bijgestaan door
drummer Johnny Balldrucker en de

nieuwkomer zanger/gitarist Robby
the Flitter. Robby de Flitter is een gi-
tarist van niveau en lid van de plaat-
selijke harmonie en deed veel erva-
ring op in bands als 'The Oneday
Monday Bluesband' en 'Lager Fren-
zy'.
De zangeressen Sabine Elfers en de
'sirene' Charlotte de Jong en gitarist
'the Beast Crombach' hebben elders
hun heil gevonden.

De OXX-band steekt in een blakende
vorm, zal er zorg voor dragen dat de
avond bol staat van verrassingen in
zowel muzikaal als visueel opzicht.

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. RO-
Koetshuis) ligt vanaf 9 oktober 1992 op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek
van:

1. dhr. J.G.A. Plakkenberg, Lankhorsterstraat 21,
7234 ST Wichmond, adres inrichting: Lankhor-
sterstraat 21.

2. dhr. K. Meenink, Maandagweg 3, 7251 MT Vor-
den, adres inrichting: Maandagweg 3.

3. dhr. H.W. Eskes, Kapelweg 14, 7233 SC Vierak-
ker, adres inrichting: Kapelweg 14.

4. dhr. J. Lenselink, Beunkstege 1, 7251 NA Vor-
den, adres inrichting: Beunkstege 1.

5. dhr. G.J., Pardijs, Beckenstraat 1, 7233 PC Vier-
akker, adres inrichting: Beckenstraat 1.

6. dhr. B.H.A. Mullink, Ganzensteeg 7, 7251 LC
Vorden, adres inrichting: Ganzensteeg 7.

7. dhr. H.J. Bargeman, Strodijk 4, 7251 RS Vorden,
adres inrichting: Strodijk 4.

8. Grafisch Bedrijf Veldwijk, Burg. Galleestraat 67,
7251 EA Vorden, adres inrichting: Burg. Gallee-
straat 67.

9. dhr. H.J. Groot Enzerink, Deldenseweg 13, 7251
PN Vorden, adres inrichting: Deldenseweg 13.

10. Mobil Oil B.V., Westblaak 163, 3012 KJ Rotter-
dam, adres inrichting: Zutphenseweg 30 te Vor-
den.

De nrs. 1 t/m 6 betreffen nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunningen voor een agrarisch bedrijf.
Nr. 7 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een tuincentrum/kwekerij. Nr. 8
betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een grafisch bedrijf. Nr. 9 betreft een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een agrarisch loonbedrijf. Nr. 10 betreft een ver-
gunning tot het uitbreiden van de bestaande inrichting
meteenportaalsign.
De strekking van deze beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden in-
gesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen ̂ ^bestuur van de Raad van
State en in tweevoud wlwen ingediend binnen een
maand vanaf de datum van terinzagelegging van de
beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de JB|d van State een verzoek
doen om schorsing van ̂ leschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling.

Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 5 oktober 1992.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 9 oktober 1992 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage ligt het door gedeputeerde staten
van Gelderland bij hun besluit van 16 september
1992, no. RG92.46583, onherroepelijk goedgekeurde
bestemmingsplan: 'Vorden Sportpark Overweg 1992'.

Dit plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van
een tennis- annex squashcomplex aan de Overweg,
waarmee het de huidige accommodatie van de tennis-
vereniging aan de Nieuwstad komt te vervallen.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

KEURSLAGER

Onze

Gelderse Rookworst
uit eigen worstmakerij

is tijdens de jaarlijkse rookworstkeuring
met "GOUD" bekroond.

De jury beveelt onze Gelderse Rookworst
van harte aan. Geur, kleur, smaak en

samenstelling zijn van prima kwaliteit.

ROOKWORST

VzPRIJS!
slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand va n

lekker vlees

omstandigheden werd verreden, be-
stond uit twee rondes op de weg en
drie rondes in het bos aan de Wilden-
borchseweg.

Jan Wullink, Bennie Peters, Edwin
Maalderink en Eddie Heuvelink wer-
den respectievelijk 2e, 3e, 4e en 5e.

Ondanks het feit dat het een open
wedstrijd was; ook renners van ande-
re clubs reden mee, zijn de eerste vijf
renners allen lid van de RTV Vierak-
ker-Wichmond.

Jan Weevers, die rijdt voor het Giant-
team, reed in Lemelerveld. De
A-amateur uit Vorden finishte als 4e.
Rudi Peters, de B-amateur uit Wich-
mond, fietste zondag in Assendelft en
ook hij kwam als 4e over de finish.

Viswedstrijd
de Snoekbaars
Op zondag 4 oktober werd de laatste
viswedstrijd gehouden door de
Snoekbaars en wel in de Berkel bij
Lochem. Er werd deelgenomen door
22 vissers die een totaal van 82 stuks
vis vingen met een lengte van 18.52
meter.

Uitslagen: 1. A. Golstein met 13
stuks, lengte 3.21 meter; 2. D. Bosch
met 8 stuks, lengte 2.85 meter; 3. G.
Hiddink met 6 stuks, lengte 1.66 me-
ter.
De kampioen 1992 is geworden: 1. A.
Golstein met 744 pt., totaal aan vis 50
stuks; 2. J. Gr. Jebbink met 730 pt.,
totaal aan vis 40 stuks; 3. D. Bosch

met 730 punten, totaal aan vis 35
stuks.
De maximale punten te behalen in
vijf wedstrijden waren 750.

L.R. en P.C.
'De Graafschap'

Op 4 oktober werd in Varsseveld het
Concours Hippique voor paarden ge-
houden, de volgende prijzen werden
door onze ruiters en amazones ge-
wonnen.
Wim Lenselink met Ecuador: 3e prijs
B-dressuur met 126 punten. Elsbeth
Bannink met Gea een 3e en een 5e
prijs in de B-dressuur, beide met 121
punten. Susan Groot Jebbink met
Efanie een 6e prijs L2-dressuur met
122 punten.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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