
Grote veiling ten
bate van Dorpskerk
op 20 en 21 oktober
Volgende weck is het zover. Op vrij-
dag 20 en zaterdag 21 oktober heeft in
de zaal van hotel Bakker een grote
ve i l ing plaats ten bate van de restaura-
tie van de Dorpskerk. De veiling-
meesters Jan Elfrink en Theo Grijzen
uit Brcdcvoort hebben er nu al zin in.
'Ja, want zo'n v e i l i n g dat is elke keer
weer hartstikke leuk. Er is ook een
kleine groep mensen u i t Brcdcvoort
die telkens met ons meegaat als wij
ergens een veiling hebben. Die vinden
dat schitterend. Ze laten daar zelfs
bruiloften voor schieten. Mensen op-
juincn, dat is het liefste wat ze doen.
En dan is het de kunst om op het ju is te
nionicnl te stoppen met bieden zodat
die ander er aan vas tz i t ' , aldus vei-
lingmeester J;m K l I V i n k in een inter-
view met Weekblad Contact. Zie Der-
de Blad.

Lichte stijging
leerlingental
school Het Hoge
Tijdens de jaarvergadering van de
vereniging voor protestants- christe-
lijk Onderwijs te Vorden, deelde
schoolhoofd H. Rcindscn mede dat
het leerlingcntal een lichte stijging te
zien geeft. De school telt thans 296
leerlingen. Het afgelopen schooljaar
hebben 33 jongens en meisjes de
school verlaten. Zes volgen thans een
opleiding aan de school 'Bccckland'
in Vorden, 26 aan het Baudartius in
Zuiphcn en een aan het Stedelijk
Scholengemeenschap in Zutphen.
De heer H.W. Mcnkvcld gaf informa-
tie over het overleg dat de Werkgroep
Samenwerking maandelijks onder-
houdt met de christel i jke scholen in
Gorssel, Eefde, Wichmond, Stcende-
ren, Toldijk, Hengelo en Vorden, Het
doel van deze bijeenkomsten is om na
Ie gaan in hoeverre deze scholen op
enigerlei wijze in de toekomst kunnen
samenwerken.
Tijdens de besluursvcrkiezing wer-
den W.Rosnum, H.W. Menkvcld en
A.G. Winkel bij akklamatic herkozen.
Mevrouw A.P. Bogchelman en me-
vrouw J.G.H.C. Pcnnings stelden zich
niet herkiesbaar. In hun plaats werden
de dames G.W. Enscrink en W.H.
Sleenblik gekozen. Fysiotherapeute
mevrouw R.M.R.M. Jansen gaf aan
de hand van dia's een inleiding over
de ontwikkeling van de scnsomioto-
rick.

Vrouwen Medler
De Vrouwcnclub Medler hield maan-
dag 9 oktober de eerste bijeenkomst
van het nieuwe seizoen. Na het voor-
lezen van het jaarverslag en de finan-
ciële paragraaf, stond er een bcstimrs-
verkiezing op het programma. Be-
stuurslid Lcnic Wal ge moe t wordt op-
gevolgd door Gozien Jansen. Na de
pauze werd er bingo gespeeld.
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Wij staan a.s.
weekend in de
Hanzehal in Zutphen
op de grootste
occasionshow.
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Tuinen de Wiersse voor het laatst open

De tuinen van de Wiersse zijn zondag 22 oktober voor hef laatst in 1995 open. De tuin ligt er op hei ogenblik prachtig bij.
De rozen bloeien nog na en de moerascypres en de liriodendron tonen hun vernissende herfslkleuren. Als zondagmiddag
22 oktober om vijf uur de torenklok slaat, sluit de Wiersse voorlopig haar poorten en kunnen de fonteinbassins worden
afgetapt en de vorst geroeligc planten worden afgedekt. In hel voorjaar van 1996 zul/en de tuinen van de Wiersse weer
verschillende dagen open zijn voor hel publiek.

College kiest voor nieuwbouw brandweerkazerne

Locatie Strodijk h^eft eerste voorkeur(
Het college van Burgemeester en
Wethouders ziet af van de verbou-
wing van de huidige brandweerka-
zerne. Daarvoor in de plaats moet
er een nieuwe kazerne worden ge-
bouwd. Het college heeft in totaal
drie mogelijke locaties op het oog
waarbij de voorkeur uitgaat naar
het terrein tegenover garage Tra-
ger op de boek van de Strodijk en
de Zutphenseweg. Het voorstel van
bet college wordt behandeld in de
commissievergadering van dins-
dagavond 17 oktober.

Eind mei gat'de gemeenteraad Archi-
tectenbureau Leeflang de opdracht
om nauwkeurig de kosten van de ver-
bouwing van de huidige brandweer-
kazerne door te berekenen. Deze ver-
bouwing is noodzakelijk geworden,
omdat bet pand op het ogenblik niet
voldoet aan de wettelijke eisen en

geen ruimte kan bieden aan de nieuwe
tankspuit die is besteld. Uit het onder-
zoek van het architectenbureau blijkt
dat de koslcn van de verbouwing veel
hoüL-r uit te vallen dan de beraamde
300.000 gulden. Het gaai hierom een
bedrag van 414.500 gulden. Ook het
bouwen van een nieuwe kazerne kost
meer dan drie ton. Opvallend is echter
wel dat het goedkoper is dan een ver-
bouwing. Een nieuwe brandweerka-
zerne kost volgens het Architectenbu-
reau Lee f lang slechts 404.500 gulden.
Leeflang BV gaat er dan wel vanuit
dat hel hu id ige brandweerterrein aan
de Nieuwstad in totaal voor 433.000
gulden verkocht kan worden ten be-
hoeve van woningbouw.
De gemeente heeft drie loeatics op het
oog voor de nieuwbouw van de
brandweerkazerne. De eerste locatie
is aan de Nieuwstad nabij de toe-
gangsweg naar Garage Groot Jeb-

bink. Ook het spcelterrein op de hoek
van het Mispclkampdijk en het Wie-
melink is een optie. Als de raad kiest
voor deze plek, dan wordt het spccl-
tcrrein in zuidelijke richting opge-
schoven. Het college geeft echter de
voorkeur aan de locatie Strodijk.
Wanneer de raad instemt met de
nieuwbouw dan /al de gemeente zo
spoedig mogelijk beginnen met de
grondaankoop. Het streven is om nog
voor de winter van 1996 de brand-
weer op de nieuwe locatie te huisves-
ten.

Aangezien de politie ook op zoek is
naar een kantoorruimte, bestaat de
mogelijkheid om hen ook in de nieu-
we kazerne te huisvesten. De politie is
bereid om v i j f j a a r huur te garande-
ren. De gemeente is echter van me-
ning dat een garantie voor vijf jaar aan
de magere kant is.

Willibrorduskerk
viert zondag
125-jarig bestaan
Op zondag 15 oktober viert de pa-
rochie van de H. Willibrorduste Vier-
akkcr haar 125-jarig bestaan. Uit
dankbaarheid heeft er allereerst 's
morgens een cuchar i s t i cvcr ing plaats
in de kerk aan de Vicrakkerscsmial-
weg. Voorgangers zijn pastoor Lam-
mcrs en deken Gcurts. Verder werkt
het gemengde koor aan deze dienst
mee onder leiding van Willy Harm-
sen. Aansluitend heeft er een receptie
plaats in het Ludgerusgebouw. 's
Middags wordt hier voor alle k i n d e -
ren van 4 tot 12 jaar hel cabarctpro-
gramma 'De geheime kamer van
Merlijn1 opgevoerd. De feestdag
wordt met een bonte avond in het
Ludgerusgebouw afgesloten. Deze
avond is bedoeld voor alle parochia-
nen en mensen die bij de Willibror-
duskerk betrokken zijn.

NCVB
Dokter Scpmeijcr uit Warnsvcld
houdt op dinsdagavond 17 oktober in
het Dorpscentrum een lezing over de
actie 'Opcrationcardrop'. Dit doet hij
op uitnodiging van de VorJense afde-
ling van de Nederlands Christelijke

Vrouwenbond. Door middel van een
grote geldinzamelingsactie is een
aantal FCNO-artsen van het Nieuwe
Spittaal in staat om Kcnyaansc ge-
hoorgestoorde kinderen weer te laten
horen. Dokter Scpmeijcr is nauw be-

trokken bij de actie 'Opcration car-
drop' en kan er op uiterst boeiende
wijze over vertellen. Naast leden van
de NCVB zijn ook andere belangstel-
lenden van ha r t e welkom.

Vers Toppers Vorden houden
cursusavonden hapjes maken
Met de feestavonden in liet vooruit-
zicht hebbben de Vers Toppers Vor-
den een bijzonder leuke en leerza-
me actie, waardoor u straks nog be-
ter als gastheer of gastvrouw kunt
optreden. Bij de Vers Toppers kunt
u namelijk een cursusavond win-
nen waar u heerlijke en verrassen-
de hapjes leert maken. Deze cursus-
avond wordt gehouden op maan-
dag 16 en dinsdag 17 oktober in 't
Pantoffeltje aan de Dorpsstraat.

Door middel van het sparen van kas-
sabonnen bij de Vers Toppers k u n t u
voor één van deze twee avonden een
cntrecbcwijs bemachtigen. In lo taa l
hoeft u slechts voor veertig gulden te
besteden bij de drie aangesloten be-
drijven. Bij uw echte bakker Van As-
selt spaart u voor l O gulden aan kassa-
bonnen. Verder dient u voor twintig

gulden bij Kcurslagcr Vlogman te be-
steden en bij grocntcman Hui t ink
spaart u voor tien gulden aan kassa-
bonnen. Deze kassabonnen van de
Vers Toppers voorziet u van uw naam,
adres en telefoonnummer en depo-
neert u in de daarvoor bestemde bus-
sen in de bovengenoemde winkels.
Deze weck is de laatste mogelijkheid
om nog mee ie doen aan deze aktic.
De t rekking voorde deelname aan de
cursusavond heeft plaats op zaterdag
14 oktober.
Deelnemers kunnen tijdens de cursus-
avond ook kennis maken met diverse
soorten Afrikaanse wijnen. Dit wordt
mogelijk gemaakt door Frank Meu-
lenbroek van 't Pantoffeltje. Er is een
wijndcskundigc aanwezig om de di-
verse vragen te kunnen beantwoor-
den. Tevens is er gelegenheid om de
wijnen te proeven.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 15 o/tfoöerS.OO uur H. Avondmaal ds.
K.H.W. Klaassens. Er is zondagsschool en
Jeugdkerk,

Geref. Kerk Vorden
Zondag 15 oktober 10.30 uur Ev. N. Esmeijer,
Hoenderloo; 19.00 uur ds. H .A. Speelman.

R K Kerk Kranenburg
Zondag 15 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Derligpluskoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 14 oktober 18.30 uur Woord- en Com-
muniediensi m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 oktober Pas-
toor W. Zandbelt, Keyenborg. tel. {0575}
461314.

Huisarts 14-15 oktober dr. Haas, Chrislinalaan
18. tel. 55 1678.
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 of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet lot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen vooroverleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag lot en rnet vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tol 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in öe apolheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9,45toM0.15 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-Wil-
haar.Tel.(0575)44 1351.

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.).

Tandarts 14-15 oktober F.A. Kuil, Lochem, tel.
(0573) 25 16 84. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11. b.g.g. lel. (0570) 63 43 40

Politie telefoon (0575} 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 lot 12.00 uur en van 13.00 tol 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tol 12.00 uur en van
13.00 tot 17,00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
(0573) 25 49 31 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11. b.g.g. (0570) 63 32 22

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. I/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen lelefonisch

(0575) 46 14 00. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575)46 1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 {20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag. tel.
(0575) 51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel.
(0543)53 1053.

Pedicure
4625 15.

L. Evers-Jansen, lel. (0575)

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag l/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, lel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp lel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje oktober: mevr. Wollers, tel.
55 12 62 b.g.g. tel. 5521 51. Graag bellen voor
8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575)
55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, lel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdlensl meidadres tel, 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

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,

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingstijden
oktober: maandag Vm zaterdag 9.30-15.00 uur,
behalve vrijdag 9,30-17,30 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. Tel. (0575) 52 09 34.

Infod ierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12.00 uur. 's middags vlgs. alspraak.

Centrale meidpost vrljwilllgershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 553405. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatleburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochlend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhol
55-56. Zulphen, tel. (0575)5441 41. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder lel.
nr.: (055) 522 41 50.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag Ï5 oktober 10.00 uur ds. J. Riemers,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 15oktober ïQ.QO uur Eucharislieviering,
Dames- en Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 oktober Pas-
toor W. Zandbelt, Keyenborg, tel. £0575)
46 13 14.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. (0570)634340 -
Polilie dag en nacht bereikbaar, lel. (0575)
55 12 30.

Slreekziekenhuis Het Nieuwe Spitlaal, Qcyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 29 11.
Afspraakbureau tel, 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks 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-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uilleenpost Vierakker-Wtchmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Plattelandsvrouwen
Een groep dames van de afdeling Vor-
den van de Plattlandsvrouwcn hebben
een bezoek gebracht aan de 'Meer-
paal' te Dromen waar het vierdaagse
festival 'Creactief werd gehouden.
De campagne 'Krit isch consumeren,
duurzaam produceren' iicp als een
rode draad door het festival. Het festi-
val zelf was een combinatie van ten-
toonstelling, cabaret, workshops,
creativiteit, zang en dans.

Ouderenmiddag
De drie ouderenbonden in Vorden -
ANBO, KBO en PCOB - hielden op 7
oktober een gczamcnl ijkc bijeen-
komst in 't Pantoffcltjc. Al vier jaar
organiseert bij toerbeurt een van de
bonden deze feestelijke middag. De
KBO zorgde ditmaal voor de organi-
satie en had het duo 'de Bouwmees-

ters' uit Halte naar Vorden gehaald.
Het tweetal bracht conferences en
liedjes in het dialect. Voor de ruim
honderd aanwezigen was het weer
een ouderwets gezellige middag.

Voorlichting over
ouderen en bewegen
De werkgroep van de Stichting Wel-
zijn Ouderen houdt op 20 oktober
haar eerste voorlichtingsmiddag met
als onderwerp 'Meer Bewegen voor
Ouderen'. Deze akt iv i tc i t v ind t plaats
in de Sporthal 't Jebbink, De middag
begint met een toelichting op het
Meer Bewegen voor Ouderen door de
heer R.J. Jansen van de Berg. Hierna
/ .u i len verschillende groepen een de-
monstra l ie geven van de onderdelen
Sport en Spel, Gymnastiek en Volk-
dansen. Iedereen is van harte welkom.
Voor meer info: 0575-553405.



Bij aankoop van ƒ 40,- aan Histor Wenskleur verf
krijgt u nu één van deze sjablonen kado. Kom dus snel naar
de winkel om de leukste uit te zoeken.
De actie loopt t/m 31 oktober'95.

deco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo

Tel.: (0575) 46 40 00

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

... voordat wij met onze
occasions naar de occasion-
show in de Hanzehal in Zutphen
gaan.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink Rondweg 2, Vorden

Tel. (0575 ) 55 22 22

VERHUISD:

van:
B. van Hackfortweg 40

naar:
de Eendracht 13
7251 GA Vorden

G. J. Golstein

LEDENVERGADERING

Oranjevereniging
24 oktober 1995

20.00 uur De Herberg

WEEKEND AANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE

VLAAIEN
in wel 30 soorten

DIT WEEKEND:

APPEL-CITROEN

VLAAI
'n heerlijke roomvlaai met appel

en de frisse citroensmaak,
afgewerkt met slagroom

Lekker toch!

Nu voor maar l / j
voor 12 royale punten

VORDENSE STOET
'n Lekker meergranenbrood met

zuivere molenmaling
Puur ambachtelijk en dus

een gezonde oase in deze welvaartswoestijn.

DIT WEEKEND voor de speciale prijs van

2,50

BOSVRUCHTEN VLAAI
met 7 verschillende bosvruchten

goed voor 6 tot 8 punten

8,50DIT WEEKEND

zie ook onze dagaanbiedingen

voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Nieuwe gordijnen in je

BC huis daar knap je van op.
N A T I O N A L E

W O O N M A A N D

* Vitrage

Groot assortiment gordijnstoffen

* Modelgordijnen

^VT * Draperieën

w , r K E L Nu diverse gordijnen in
verschillende aktuele kleuren en

dessins.

Gratis gemeten en gemaakt!
N.B. Van 21 t/m 28 oktober Showdagen.

Zondag 22 oktober Open hUJS van 11.00-17.00 uur

Kom vrijblijvend een kijkje nemen bij

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPI|TENHUI5
Ruurlusowi'K 2 • Himselu CM - lel. (0575) -16 H W

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

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 451411

TROKS 95-96
Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Bruidsshow:
Kappersshow:

Beijer Besselink
Swift Hairfashion

Informatiestands m.m.v.

• Albert Bakker Video Ruurlo
• Banketspecialist van Aken Ruurlo
• Bloemenspeciaalzaak Groot-Jebbink Ruurlo
• Café-Restaurant-Zalencentrum De Luifel Ruurlo
• De Wonerij Ruurlo
• Drukkerij Hoijtink Ruurlo
• Duo Dolfijn Ruurlo
• Gemeente Ruurlo
• Installatiebedrijf Stegeman Ruurlo
• Juwelier Hetze! Ruurlo
• Taxibedrijf Klein Brinke Vorden
• Vakfotografie Hans Temmink Vorden
• Wevers assurantiën Ruurlo

uifer. Dorpsstraat 11, Ruurlo
w van 14.00 - f&.OO

organiseert een

KLAVERJAS-

EN

JOKERAVOND

OP DONDERDAG

12 oktober

Plaats: kantine

Aanvang: 20.00 uur

R
und vlees
uime keus

azend lekker
asechfe kwaliteit

SPECIALITEITEN

500 gram Babi Pangang +
1000 gram Bami of Nasi

s anno n

ƒ10 ,

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Marcassou aan het stuk

100 gram ƒ 1 ,98

Boter h a m worst

100 gram ƒ 0,98

WEEKEND

Sucade
Lappen

750 gram ƒ 1 Oj-

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7,95

Schoudërkarbonade
1 kiio ƒ 7,45

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™
Rundergehakt

1 kiio ƒ 12,50
G ra f/s gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

BLOEMEN 8,95

25 LAGE TULPEN-
BOLLEN 6,95

25 NARCISSEN
BOLLEN 6,95

2 WINTER-
CYCLAMEN 10,00

KIST VIOLEN 9,95

JUNGLE BURGER
l j l O PER STUK

MET GRATIS KLEURPLAAT!

Poelier HOFFMAN

KACHELSHOW
HAARDEN en KACHELS

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

12 13 14
OKTOBER

J0TUL'

SPSXSTEEN

BARGNDSeiM
organiseert op deze data een

KACHELSHOW
die zijn weerga niet kent!
Wanneer u toch al interesse heeft In een nieuwe

kachel, kom dan naar onze show. Wij kunnen u
precies vertellen wat voor u het beste en
bovendien betaalbaar is uit de zeer ruime

collectie kachels die wij hebben staan. Onze
collectie bestaat o.a. uit de merken Tuliklvi en

Altech speksteenkachels.
• Donderdag 12 okt. van 8.00 t/m 18.00 uur.
• Vrijdag 13 okt. van 8.00 t/m 21.00 uur.

• Zaterdag 14 okt. van 8.00 t/m 16.00 uur.

Graag tot ziens bij

BARENDSGN
IN VORDEN
ZUTPENSEWEG 15 TEL (0575) 55 12 61



Wij zijn dolgelukkig met de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

Paula

Paula is geboren op 5 oktober
1995 om 22.46 uur.

Edwin, Margaen
Torn Bruinsrna-Eijkelkamp

DeVoornekamp 17
7251 VK Vorden
Tel.(0575)553721

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de vele
felicitaties, cadeaus en bloe-
men die wij mochten ontvan-
gen op ons 50-jarig huwelijks-
feest.

G. Berenpas
H. Berenpas-Èijerkamp

Vorden, oktober 1995
Mosselseweg 10

Dankbetuiging

Voor Uw vele blijken van me-
deleven welke wij mochten on-
dervinden na het overlijden
van onze vader en grootvader

DERKDEBOER

zijn we U zeer erkentelijk. Het
is voor ons een grote steun ge-
weest. Moge hij voor altijd in
onze herinnering blijven voort-
leven.

Steenderen: Fam. W. de Boer
Zutphen: Elma en Reinder

Hendriks

Steenderen, oktober 1995

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen be-
danken, in het bijzonder dr.
Sterringa en de buren, voor de
vele blijken van medeleven,
zowel persoonlijk als schrifte-
lijk, die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

GARRIT NUENHUiS

G. Nijenhuis-Koopman
Kinderen, klein- en

achterkleinkinderen

Vorden, oktober 1995

Contactjes
• TE KOOP GEVRAAGD:
diepvrieskast. Van Ameron-
gen. Tel. (0575) 52 84 68.

• Eikels voor onze herten.
Welk soort is niet belangrijk,
als ze maar droog zijn, 25 cent
per kg. Beperkte hoeveelheid.
L.G. Weevers, Nieuwstad 30.
Tel. 55 10 10.

• TE KOOP: beige Opel Ka-
dett Berlina 1.3 bwjr. 82,
i.z.g.st., f 1200r. Tel. (0575)
55 3632, na 18.30 uur.

• TE KOOP: voederworte-
len. F. van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden. Tel. (0575)
55 64 08.

• TE KOOP: aardappelen Bild-
star. Surprise en Bintje. F. v.
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6408.

• Voor een ieder die een
bloemetje verdiend; zater-
dag a.s. koopt u ze van 'de
Vogelvriend'.

• ANNEKE FILIUS: klassie-
ke- energetische- en pola-
rfteltsmassages. Tevens li-
chaams- en voetreflexologie.
Tel. (0573) 45 38 60.

• Bel voor KNIP- EN NAAI-
LESSEN (0575) 46 23 70.

• TE KOOP: verse noten.
Zaterdag 14 oktober van 9.00-
12.00 uur op Huize Zelle, Ruur-
loseweg 92, Hengelo (Gld.).

• TE KOOP: blauwe en groe-
ne haagconiferen, buxus, di-
verse modellen. Scherpe prijs.
Tel. (0573) 45 11 58.

• GEZOCHT: student voor
chaufteurswerkzaamheden mi-
nimaal een volledige dag per
week. Brieven onder no: V29-
1, bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Voor een ieder die een
bloemetje verdiend; zater-
dag a.s. koopt u ze van 'de
Vogelvriend'.

• Alleenstaande heer, 70 jaar,
woonachtig te Ruurlo, zoekt
contact met dame, ong. zelf-
de leeftijd of jonger. Reacties
graag onder no. R20-1. Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden,

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Antonie Kelder
en

Gijsbertha van de Vliert

geven u kennis van hun
voorgenomen huwelijk.

Op woensdag 18 oktober 1995
trouwen zij in het gemeentehuis te
Vorden om 14.00 uur.
De kerkelijke inzegening is om 15.00
uur in de Geref. Kerk aan de
Zutphenseweg 13 te Vorden.
In deze dienst zal ds. Klaassens
voorgaan.
Gelegenheid tot feliciteren na de
kerkdienst in de zaal van de kerk.

Ons adres:
Spoorhaag 70
3993 AC Houten

1970 1995

Op zondag 22 oktober zijn wij

Henk Visschers
en

Jo Visschers-Stemerdink

25 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie op zaterdag 21 oktober van
14.30 tot 16.00 uur in zaal 'De
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

De Boonk 43
7251 BT Vorden

In plaats van kaarten:

tot het bijwonen van de Jubileumreceptie
50 jaar Bakker Vorden

Op maandag 30 oktober 1995.
Van 16.00 uur tot 22.00 uur 'Bakker in Vorden',

Dorpsstraat 24, Vorden

K T.b,v. restauratie dak Nederlands Hervormde Kerk
te Vorden.

N A T I O N A L E

m
W O O N M A A N D

m

Nieuwe vloerbedekking

in je huis daar knap je

van op.
* Tapijt (1001 soorten)
* Vinyl en marmoleum
* Laminaat en parket

* Karpetten

Wij leveren alle bekende merken.

Ook in uw prijsklasse!

Vraag vrijblijvend advies aan onze verkopers.

N.B. Van 21 t/m 28 oktober showdagen.
Zondag 22 oktober Open HüJS van 11.00-17.00 uur

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIjTENHUIS
Ruitrl JMÏWI-K 2 - 1 IntKdJ GIJ - ld (0575) -W 14 tW

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS63 7250AB-VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO
MONUTA

kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

De Woningstichting Thuis Best beheert/exploiteert
2350 woningen alsmede 175 garages in de gemeenten
Hengelo (Gld), Vorden en Zelhem, het hart van de
groene Achterhoek.

THUIS BEST Door de uitbreiding van de activiteiten van de woning-
corporatie komt zij graag in contact met een m/v

T E L E F O N I S T E / RECEPT IONISTE / TYP ISTE

die ons team op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur komt versterken

Uw profiel:
* minimaal opleiding LEAO

sociale en communicatieve persoonlijkheid
overtuigend, klantvriendelijk en representatief

administratieve inslag
* bereid om diverse voorkomende werkzaamheden te verrichten.

Onze gedachten gaan in eerste instantie uit naar een schoolverlater die de nodige ervaring op wil

doen. leeftijd t/m 21 jaar.

Geboden wordt een boeiende werkkring in een professionele en slagvaardige organisatie met

volop ruimte voor verdere ontwikkeling en ontplooiing. De functie geldt voorshands voor een
jaar, terwijl daarna een definitieve aanstelling in principe tot de mogelijkheden behoort.

Uw sollicitatie, voorzien van curriculum vltae binnen 14 dagen aan de directeur van Thuis Best,

Postbus 22. 7255 ZG Hengelo (Gld).

Kaas-, Noten- e
Wijnwinkel

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. £

Belegen Kaas
kilo

Gouwenaar Belegen
2 5% minder zout
^fin gram

Huisbrie 60+
1 nn gram

een echt Frans Stokbrood
i/pr<; afgebakken nu

Nleuwllzoutje
Mexicaanse Macho's
?nOgram

gratis roerstaafjes

Marsepein Bonbons
?I")n gram

n

5 3 7 7 3

10,98

6,45

1,59

_1,79

„2,95

4.95
Hapjestip: stukje brie omwikkelen met ardenner
ham, mmmm... lekker.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrïjf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Rekenïngblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 A A Vorden
Telefoon 05752-1010

BADKAMER VERBOUWEN? *'

Niet alleen slaan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven lot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modem design...

F, Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg, galleeslraat SB 7251 EC Vorden.
Tel. (0575) 55 26 375

. •..

Schitterende Najaarsshow
vrijdag 13 zaterdag 14 en zondag 15 oktober

MET VELE AANBIEDINGEN

Openingstijden:
vrijdag 9.00 t/m 18.00 uur
zaterdag 9.00 t/m 17.00 uur
zondag 10.00 t/m 17.00 uur

Tot ziens

Gevraagd:

ZELFSTANDIGE HULP IN DE
HUISHOUDING

VOOR32UURPERWEEK.

Eventueel met lichte administratieve kennis,
die indien nodig kan inspringen op kantoor.

Reacties schrifte/i/fc of telefonisch.

i schildersbedrijf

PARDIJ S
Lonkhorsterstroot l2,7234 SR Wichmond

Telefoon [0575} 44 18 42 / Fox (0575) 44 16 97

•

.JU

„.A.

W?,VORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. 05752-3671

•

NIEUW - NIEUW - NIEUW

APPEL-
KRENTENBROOD

Ca.SOOgramNU

VORDENSE STOET
2,50

"":\-.:V" - - ; - •". • . : . ; . < s;1 . • • : • :.; ; . - • - ' • • '.

APPELVLAAI
MET KANEEL-SLAGROOM
ECHT LEKKER. WEER IETS ANDERS!

10,00
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 16 - VOflDEN - TEL. 55 1 3 84

Wilt u even keuren ?
Ze zijn er weer, die heerlij k gekruide en ambachtelijk gemaakte
rookworsten. Kom nu zelf de kwaliteit keuren, we zijn benieuwd
of u ze net zo lekker vindt als vorig jaar. Ter kennismaking krijgt u

deze week de tweede rookworst voor de halve prijs.

SPECIAAL
AANBEVOLEN

ROOKWORST
Iedere 2r voorde

HALVE PRIJS

LEKKER
OPBROOD

LEVERKAAS

100gram

KEURSLAGER
KOOPJE

RIB-en HAAS
KARBONADE

KILO

9.95

* SPECIAL *

KATEN
VARKENS-
HAASJES

100 "ra m 2.49

GEVULDE
RUNDER-
ROLLADE

1 00 gram «J.

KEURSLAGER

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg l6 - 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21



D / - | ( 0 > D
KERKSTRAAT 6 GROENIO 0544461308

A. S. ZATERDAG

PÏÈT MAND
MUZIEKCAFE: KARAOKE-SHOW

IEDERE CMSCOVERVOER

l S ok:tot>ör

Dl DIJK'Liv"
Voorprogramma: "DE GRACHT"

Zaal open: 21 -OO u. Entree: l 7,5O

vrijdag 2O oktober

VOLENDAMiE AVOND
PIET VEERMAN 8t NEXT ONE

ANNIE SCHILDER/ 6EORCE BAKER
Zaal open; 2O.OO u.

voorverkoop: 22.SO avondkassa: 27,5O

Voorverkoopadressen: C1TY-LIDO,
"DE RADSTAKE" & FOCUS FASION,

in huis met

Een zomerse atmosfeer in huis. En dat met 'n

aantrekkelijke premie. Nu bellen, dus. Dan is uw

zomerse huis deze winter al klaar!

DE WINTERSCHILDER.
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG:

ƒ75,- PER MAN PER DAG.'
'Gebaseerd op «n mandag van 77; uut, dus f 10,- per uur.

Dwc premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal 3 mand.igcn.

Uw winterschlld e r:

HARMSEN
VAKSCHILDERS

l Hengelo Gld, tel. (0575) 46 40 00
l Zelhem, tel. (03 M) 62 1998

herfst - aanbieding

Dames lambswool PULLOVER
39.00 2 voor 59.00

6 kleuren SWEATSHIRT
49.00 nu 35.00

T-SHIRT lange mouw
met satijnen bies

12 kleuren 39.90

modecentrum

Teimisseii
ruurlo

Dorpsstraat 22.7261 AX Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 14 38

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

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Gallèestraal 67, 7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Pedicure nodig?
Ria Pasman-Huijskes

Gedipl. Voet verzorg er, Lid L.O.V. bij u aan huis; ook
voor diabetici.

Vooreen afspraak kunt u bellen tussen
12,00 - 13.00 uur / 16.00 - 22.00 uur

Tel. (0575) 55 34 15
Iirinkcrhof90,725l WP VORDEN

Bent u in
verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: • Garantie van zorg

m Keuzepakketten kraamzorg
m Gediplomeerde kraamzorgverleners

Bel vrijblijvend voor informatie:

(0575) 51 64 63
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 53 1053
NTN Midden-IJssel, Rustoord laan 45F, 7211 AW Eefdc

Kraamzorg van NTN, hel beste voor ouders en kind

o.a.

BANDEN
Eco banden vanaf 50,-

Glslaved vanaf 78,"

Michelin vanaf 90,"

Prijzen inci. monteren en balanceren.
Ook het adres voor LM-veigen.

RlfTAlAH
AUTOBANDfN

Slotsteeg 18-7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 27 79

VOLOP DEMONSTRATIES EN SHOW BIJ
Installatiebedrijf

13 + 14 OKTOBER: CV SHOW

RADSON
CV-tatels en boilers. Voor wormfe en worm wcter, Altiid en oveiol.

Stoken met schone winstl

N.fit Torbo HR-keteU NEFIT

ATAG
Blauwt

ATAG, Jarenlang, zuinig en warm wooncomfort.

Dat straalt vertrouwen uit.

Hoe goed kent u uw installateur? De installateur is niet de bakker om de hoek, waar je dagelijks naar binnen loopt. Toch is een

bezoek minstens de moeite waard. Zeker als u er de komende winter warm bij wilt zitten. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober

organiseren wij een cv-show, met aantrekkelijke aanbiedingen. U kunt kennis maken met de nieuwe generatie NEFIT, ATAG,

RADSON en RODIAC cv-ketels. Deze ketels leveren meer rendement en zodoende bespaart u fors op uw stookkosten. Daarnaast

beschikken wij over een ruime keus kamerthermostaten en sierradiatoren. Bij aankoop van een nieuwe cv-ketel ontvangt

u tijdens de show een kadobon t.w.v. f 150,--*

13 + 14 OKTOBER: ONTWERPEN VAN UW BADKAMER
Stel u wilt uw badkamer vernieuwen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Maar het moeilijkste is toch om voor te stellen hoe de bad-

kamer er dan uit komt te zien. Op vrijdagavond 13 oktober vanaf 18.00 uur en zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur kunt u nu een ont-

werp van uw toekomstige badkamer laten maken. Dit wordt gemaakt m.b.v. een computertekening. Laat dus nu een ontwerp
maken van uw droom-bad ka m e r.

17 t/m 21 OKTOBER: BREEDBEELD TV
Het nieuwste op het gebied van tv is breedbeeld tv. Wat is dat precies, wat heb ik daaraan? Dit zijn de meest voorkomende vragen.

Van 17 t/m 21 oktober kunt u bij ons hiervoor terecht. De gehele week zijn er diverse merken aanwezig, onder meer SONY, PHI-

LIPS, NOKIA. U krijgt in deze dagen en de dagen daarna alle informatie over dit fenomeen. Tijdens de show zijn er diverse

aanbiedingen.

17 t/m 21 OKTOBER: DOLBY PRO LOGIC
Ervaar uw mooiste films nu met het geluid dat u er bij verwacht. Dit kan nu met het Dolby Pro Logic geluidssysteem. Wij presen-

teren dit unieke geluidssysteem nu de gehele week vanaf 17 oktober. Ook kunnen wij u adviseren over de juiste opstelling die bij

u thuis past. Kom luisteren en overtuig uzelf!

19 + 20 OKTOBER: VAPORETTO STOOMREINIGERS
Krijgt u alles nog wel goed schoon? Kunt u een handige hulp gebruiken? Die is er nu. De Vaporett stoomreiniger. Hiermee kunt

u ramen wassen, vloer reinigen, strijken, sanitair reinigen, enz. Op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober zal de demonstratrice u gaar-

ne te woord staan.

21 OKTOBER: TEFAL FUN-COOCKING
Koken kan een leuke bezigheid zijn. Tefal demonstreert u zaterdag 21 oktober hoe men ook kan koken, zonder daarbij uw fornuis

te gebruiken. Stomen, grillen, bakken, alles is mogelijk. Tefal je denkt ook aan alles.

ARENDSEN

PHILIPS

FMOKIA
CONNECTING PEOPLE

JC DENKT OOK AAN AI_I_CS

{japoreio

RAA Ö
-^ ^t^ — ̂  •—••

tzLL/ (vjilCLJ "" l 01. (Uö/öj 11



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 12 oktober 1995
57e jaargang no. 29

AQEMEENTEft ULLETINy ORDEN

• Telefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
U liet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uier- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van Il.OOtot 12.00
uuren volgens afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meiilen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN
Op 3 oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:
de heer D. Bruil voor hel vergroten
van ccn varkensstal op het perceel
Okhorstwcg 3 te Vorden;
de heer J.W. Rcinders voor het bou-
wen van ccn bergruimte op het per-
ceel Kerkhoflaan 5a te Vorden.
heer B. Wcsselink voor het vellen van
l beuk op het perceel Holskampwcg 3
te Vorden.
De Algemene wel bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen ccn bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

•

INFECTIES
Spoclworminfccties vinden vooral bij
kinderen plaats, omdat zij spelen in
zandbakken die besmet kunnen zijn
met spoelwormcitjcs. S poel worm eit-
jes bevinden zich onder andere in de
ontlasting van katten en honden.
Uit onderzoek van de Faculteit der
Diergeneeskunde en het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) is gebleken dat in 25 procent
van de grondmonsters u it parken en in
59 procent van de grondmonsters uit
openbare zandbakken spoclwormcie-
rcn konden worden aangetoond. Bo-
vendien is naar voren gekomen dat
loxocara- of spoclwormintcctics bij
de mens mogelijk ook van invloed
zijn op het ontwikkelen van allergi-
sche klachten. Onderzoek heeft aan-
getoond dat 6-9 procent van de basis-
schoolkinderen ooit met eieren van
spoelwormcn wordt besmet. Dit ver-
loop meestal onopgemerkt. Er kun-
nen echter ook verschijnselen optre-
den die lijken op griep. Incidenteel
treedt er besmetting op met nare
gevolgen, zoals long- en leveraandoc-
ningcn.
Om deze redenen is het belangrijk dat
zandbakken goed aangelegd en be-
heerd worden en dat een goede
hygiëne betracht wordt bij het beheer
van zandbakken. Bovendien is het
belangrijk om honden en katten regel-
matig te laten onlwormcn.

De GGD Midden IJssel houdt mo-
menteel een korte campagne om het
aantal infecties met spoelwormen
terugte dringen.

Eigenaren en beheerders van zand-
bakken worden geïnformeerd, als ook
(dicrcn)artscn, hel algemene publiek
en bezitters van katten en honden. Zij
krijgen informatie over:
- ccn goede hygiëne bij zandbakgc-

bruik en richtlijnen voor het goed
beheren van de zandbak;

- het aanleg en onderhoud van de
zandbak;

- het ontwormcn van katten en hon-
den.

Folders over deze onderwerpen kunt
u gratis aanvragen bij de Gczond-
heidswijzcr van de GGD, Schurcn-
straat 8a, 7413 RA Deventer, tel.
05700-25084, van 9-12 uur.

NGEKOMENBOUWAANVRAGEN
Naam
G.J. Dijkman

mw. A.C. Ottens-
Schrcudcrs
G.J.Rictman

Bouwadres
Hoctinkhofl02
Vorden
Bcatrixlaan 7
Vorden
Boshuïswcg5
Vicrakker

Datum ontv. Omschrijving
06-10-95

06-10-95

06-10-95

bouwen vaneen
dakkapel
bouwen van ccn
berging
bouwen vaneen
dakkapel

Deze bouwaanvragcn kunt u inzien bij de sektor Grondgebied in het koetshuis
bij het gemeentehuis.

NFORMATIE-AVOND OVER DE WIJZIGINGEN IN DE
ALGEMENE BIJSTANDSWET

Op woensdag 25 oktober a.s. organiseert het gemeentebestuur een informatie-
avond over de veranderingen in het bijstandsbclcid. Deze avond vindt plaats in
het Dorpsccntrum en begint om 20.00 uur.

GEMENE BIJSTANDSWET WIJZIGT
PER l JANUARI1995

In hel artikel dat vorige weck in Contact stond werd een korte toelichting gege-
ven op de Verordening premiestelsel stimulering uitstroom. In dit stuk wordt
een kort overzicht gegeven van het toeslagen- en vcrlagingsbeleid dat de
gemeente bij het inwerking treden van de nieuwe Algemene bijstandswet wil
gaan voeren. Bij het toeslagen- en vcrlagingsbcleid gaat het om het vastleggen
van de situaties waarin de gemeente kan besluiten de basisnorm vooreen uitke-
ring te verhogen of te verlagen. Dit beleid is door het gemeentebestuur vastge-
legd in de Notitie toeslagen- en verlagingsbeleid gemeente Vorden. Deze
notitie, waarin de uitgangspunten van het beleid van de gemeente zijn uitge-
werkt, ligt ter inzage op de afdeling welzijn in de boerderij bij het gemeente-
huis. In deze publicatie worden alleen de hoofdlijnen van het nieuwe beleid aan-
gegeven.

Wanneer wordt de basisnorm verhoogd?
De door de Rijksoverheid vast te stellen basisnorm wordt voor alleenstaanden
of alleenstaande ouders vcrhon«d met ccn toeslag vantffc
a. 20% indien zij de kosten van het bestaan niet met an
b. l O % indien zij de woning delen met anderen.

ren kunnen delen

Verlagingen van de basisnorm.
De basisnorm of toeslag van de uitkcringsgcrechiigd«krdt verlaa-id met:
a. 18 % als betrokkene geen woonkosten heeft
b. 10 % als betrokkene de norm voor gehuwden ontvangt en er sprake is van
inwoning;
c. 15 % voor maximaal 6 maanden, als betrokkene als schoolverlater wordt aan-
gemerkt;
d. 10% voor ccn alleenstaande van 21 jaar.

Verordening.
Het toeslagen- en vcrlagingsbcleid is vastgelegd in de Verordening toeslagen-
en verlagingsbeleid gemeente Vorden. Deze verordening komt aan de orde in
de vergadering van de gemeenteraad die wordt gehouden op 31 oktober 1995.
De verordening ligt samen met de toelichting en de notitie ter inzage op de afde-
ling welzijn in de boerderij bij het gemeentehuis.

Inlichtingen
Voor meer informatie over dit nieuwe beleid kunt u terecht bij de heer DJ. van
Maancn, hoofd van de afdeling welzijn, tel: 557474.

EEINDIGING MINIMABELEID
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor met het huidige
minimabeleid te stoppen. Van het Ministerie hebben burgemeester en wethou-
ders te horen gekregen dat dit beleid niet strookt met de landelijke bepalingen
omdat de gemeente met dit beleid inkomenspolitiek voert, wat niet mag. Door-
gaan met dit beleid zou betekenen dat de gemeente door de rijksoverheid
gedwongen zou worden met dit beleid te stoppen. Stopt de gemeente niet met
dit beleid dan vordert het Ministerie waarschijnlijk een bedrag van f. 35.000,-
terug. Bij wijziging of intrekking van het minimabeleid ziet het Ministerie af
van sancties. Er ontstaat in dat geval geen directe schade voor de gemeente. Wel
voor de mensen meteen minimum inkomen, zij krijgen niet langer een bijdrage
in de gemeentelijke belastingen.
Wel mag de gemeente een kwijtscheldingsbclcid voeren voor gemeentelijke
heffingen. Burgemeester en wethouders zullen binnenkort hiervoor de gemeen-
teraad voorstellen doen, teneinde diegenen met ccn minimum-inkomen zo wei-
nig mogelijk erop achteruit te laten gaan.

REMIESTELSEL STIMULERING UITSTROOM
NIEUWE ALGEMENE BIJSTANDSWET

Gemeenten mogen thans ccn eigen beleid voeren om cliënten die een uitkering
hebben op grond van de Algemene bijstandswet uit te laten stromen, zodat zij
weer zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. Het zogenaamd premiestelsel
is ervoor om mensen te stimuleren weer aan het arbeidsproces deel te nemen.
Daarnaast bieden scholings- en werkervaringspremies, in samenhang ingezet
met trajectplannen en inspanningscontracten tussen gemeenten en uitkerings-
gerechtigden, extra mogelijkheden voor het stimuleren van de uitstroom.

ETWAARDERING ONROERENDE ZAKEN
Per l januari 1 995 is de Wet Waardering Onroerende Zaken in werking getre-
den. In 1995 moet de gemeente alle onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld de
woningen, opnieuw taxeren voor de heffing 1996 van de onroerende zaak-
belasting. De Wet WOZ biedt gemeenten die naarde waardepeildatum l januari
1995 gaan hertaxeren, de mogelijkheid om daar twee jaar over te doen. De eco-
nomische waarde naar de vorige peildatum geldt dan ook voor 1 996. In Vorden
is dat de peildatum 1990.
Bureau Houdringc krijgt, als de gemeenteraad instemt met het voorstel van bur-
gemeester en wethouders van Vorden, opdracht om de hertaxatic in de komende
jaren uit te voeren.

BINNEN DE KOM

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Aangezien de hcrtaxatie naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot toekenning
van hogere waarden aan de onroerende zaken, komt er nog een uitgebreide
voorlichting hierover.

'IEUWBOUWBRANDWEERGARAGE '
De brandweergarage is te klein en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
Dit is bij de gemeente al langer bekend, vandaar dat burgemeester en wethou-
ders besloten hebben om te bezien of de huidige garage aan de Nieuwstad ver-
bouwd kan worden of dat er elders in het dorp nieuwbouw moet plaatsvinden.
Na afweging van alle aspecten hebben burgemeester en wethouders besloten
om de gemeenteraad voor te stellen ccn nieuwe brandwccrgarage te bouwen.
De totale kosten voor het bouwen van ccn garage ramen burgemeester en wet-
houders op f. 404,500,-. Daarbij is rekening gehouden met de opbrengst van de
verkoop van de grond aan de Nieuwstad ten behoeve van woningbouw.
Een andere mogelijkheid die nog bezien is, is het verbouwen van de gemeente-
werf aan de Enkweg tot brandwecrgaragc en nieuwbouw voor de gemeente werf
(alleen het gedeelte dat op de Enkweg is gehuisvest) naar het industrieterrein.
De totale kosten daarvoor bedragen f 1.160.000,-. Burgemeester en wethou-
ders achten dit geen reële mogelijkheid vanwege de zeer hoge kosten.

Lokaties voor de nieuwbouw
Burgemeester en wethouders hebben drie terreinen op het oog waar moge l ijk de
nieuwe garage kan worden gebouwd:
1. Terrein hoek Strodijk/Zutphensewcg (tegenover garage Tragtcr). Deze loka-

tic hebben burgemeester en wethouders als eerste genoemd omdat deze plek
de voorkeur van de brandweer heeft.

2. Nicuwstad, nabij de toegangsweg garage Groot Jebbink;
3. Specltcrrein hoek Mispclkampdijk/het Wiemelink, waarbij het speel terrein

in zuidelijke richting opgeschoven moet worden.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van burgemeester en wethouders,
zullen zo spoedig mogelijk de grondaankopen en de bcstemmingsplanwijzigin-
gcn gestart worden, zodat de brandweer nog voor de winter 1996/1997 onder
dak is.

ERGADERINGEhLRAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder iWcr advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aanlok kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De Icd^Ban de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wensrovcr de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissïcstukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat 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 moge l ijkhc id bestaat dat de comm issiclcden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter ccn tweede
inspraakronde invoegen.
De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken ver-
gadert op dinsdag 17 oktober 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staat:
- verkoop perceel grond op industrieterrein 'Werkveld'.

De commissie voor bestuur en ruimtel i jke ordening vergadert op dinsdag 17
oktober om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgenden
onderwerpen:
- notitie 'aan de gemeenteraad gerichte stukken';

Verordening straatnaamgeving en huisnummering;
- huisvesting brandweer.

De commissie voor milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woens-
dag ISoktobcrom 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- intrekken nota minima-bclcid;
- uitstroombelcid nieuwe Algemene bijstandswet;
- toeslagen- en vcrlagingsbcleid nieuwe Algemene bijstandswet;
- vierde wijziging Verordening onrocrcndc-zaakbclastingcn 1993;
- uitvoering Wet waardering onroerende zaken (WOZ);
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

ERGADERING GEMEENTERAADf
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 oktober 1995 om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- verordening straatnaamgeving en huisnummering
- in t rekken nota minimabeleid
- uitstroombelcid nieuwe Algemene bijstandswet
- toeslagen en vcrlagingsbcleid nieuwe Algemene bijstandswet
- vierde wijziging Verordening onroercndc-zaakbelastingcn 1993
- u itvocring Wet waardering on roe rende-zaken
- huisvesting brandweer
- verkoop perceel grond op industrieterrein 'Werkveld';

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de -openbare-raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is ccn uitzondering: u kunt niet ccn onderwerp aan de orde
stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen
inspreken in ccn commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag
voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer
mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van hel onderwerp waarover u wili
spreken.

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

HONDEPOÊP

RUIM
OP

DIE TROEP»

STEDENDRIEHOEK
De regio Stedendriehoek die thans als
zodanig functioneert heeft de porte-
feuilles voor het dagelijks bestuur van
de regio als volgt verdeelt:
Algemene bestuurlijke aangelegen-
heden:
mr. H.J.E. Bruins Slot, plv drs. J van
LidtdcJcudc;
Ruimtelijke Ordening en Economi-
sche Zaken:
mevr. mr. A.Ë. Verstand-Bogaert, plv.
mr. J.H.J. van Blommestein;
Volkshuisvesting, Verkeer en Ver-
voer:
J. A. Gerritsen, plv. mevr. E.J. Hoog-
endijk-vanDuijn;

Milieu
mevr. A. M. E. van Vugt-Toonen, plv.
J. Weicrink
Volksgezondheid en Brandweer:
drs. A.D. van den Bergh, plv. E.J.C.
Kamerl ing
Middelen, Arbeid en Scholing:
mevr. drs. Appel-dc Waart, plv. R. de
Vries.
De gedelegeerden en hun plaatsver-
vangers kunnen onderling taakaccen-
ten afspreken. Zo zal bijvoorbeeld de
burgemeester van Vorden zich bezig
gaan houden met volksgezondheid.

ERLENG UW
INSCHRIJVING VOOR

BOUWGROND
Indien u uw inschrijving voor bouw-
grond wilt handhaven, had u deze
inschrijving voor l oktober 1995
moeten verlengen.
Wilt u ingeschreven blijven en heeft u
de inschrijving nog niet verlengd,
neemt u dan zo spoedig mogelijk,
maai uiterlijk binnen veertien dagen
na het verschijnen van deze editie van
Gemeentebulletin, contact op met de
heer Van Dijk van de sektor Grondge-
bied.

J^ BoUWEN ERKER
PRINS

BERNHARDWEG11 TE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om niet toepassing van het
bepaalde in artikel 50 lid 5 van de
Woningwet en met gebruikmaking
van de door gedeputeerde staten bij
besluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
'algemene verklaring van geen be-
zwaar', medewerking te verlenen aan
ccn plan voor het:
- bouwen van een erker op het per-

ceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie K. nr. 4243 en plaat-
selijk bekend Prins Bcrnhardwcg

De op hei plan'betrekking hebbende
bouw- en situatietekeningen liggen
niet ingang van vrijdag 13 oktober
1995, gedurende twee weken, voor
een ieder op de gcrnecntc-sccretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke Ordening c.a. (koetshuis) ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar
worden gemaakt.

(vervolg op pagina 4)



Marktvereniging Vorden
Bij de op vrijdag 6 oktober j.l. gehouden trekking zijn
op onderstaande lotnummers prijzen gevallen;
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U zorgt toch ook goed voor u zelf?
Heeft uw tuin ook zo geleden onder de droge zomer?
Voorkom dat en gebruik nu:

GFT-compost*
GFT-compost zorgt ervoor dat de grond beter water
vasthoudt. Daarmee voorkomt u verdroging.

Verder /.orgl GFT-compost voor een:

• Betere afvoer van overtollig water in naitc periodes.
Betere worielontwikkeling van plamen.

• Minder hartlc (klci)bodcms. beter bewerkbaar,
• Betere samenhang van /andhodems. meer body.
• Gedurende gehele jaar nalcvcring van st ikstof,

hierdoor een groener gazon en betere plantengroei.

Prijs in bulk: f 25.00 per m' (1000 liter)

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.

Oude Zutphenseweg 5A

7251 JP VORDEN
Tel: (0575) 55 1 4 6 4 / 5 5 2 1 14

Openingstijd: Zaterdag 8.00- 17.00 uur

üFT-eompoM is een 100% na tuu r l i j k orgimKc:h produki ilai voklooi
aan de kwaliteitseisen /mis v e r m e l d in hei l)OOM-lx.".luii en de U R I . -
K2M>. ' l ) l en is «L-protlufci-rd iloorde VAR ie Wilp-Achierhoek.

GEMEENTE
VORDEN
Wet Milieubeheer openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht {art. 8.23 Wmb en art.
3.30 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en;
b, de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13,30 tot 20.30 uur,
op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30
uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

ligt vanaf 13 oktober 1995, gedurende 4 weken, ter
inzage het ontwerp-besluit tot aanpassing van voor-
schrift 1.19 van de door burgemeester en wethouders
op 4 januari 1994 aan Manege Peppelenbosch, La-
renseweg 3 verleende milieuvergunning voor een ma-
nege; aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State van 23 mei 1995 no.
E03.94.0313.

Strekking van het ontwerp-besluit:
overeenkomstig de uitspraak van de Afdeling zijn op-
nieuw grenswaarden gesteld aan het maximale ge-
luidsniveau dat de inrichting mag veroorzaken; het zo-
genaamde Lmax voor de dag, avond en nachtperiode
is nu gesteld op 50, 45 en 40 dB(A), hetgeen een nor-
male bedrijfsvoering mogelijk maakt, onder de aante-
kening dat de geluidsinstallatie buiten gebruik zal wor-
den gesteld.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het ge-
meentebestuur worden ingediend vóór 10 november
1995.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
- op de openbare zitting, waar ambtshalve door het
gemeentebestuur gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over bovenvermelde stukken;
- op verzoek tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum openbare zitting: 9 november 1995 orn 14.00
uur, plaats: gemeentehuis Vorden.

Datum: 10 oktober 1995.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,

de burgemeester,

E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 74 85 (doorkiesnummer), fax
(0575)557444.

de secretaris,

mr, A.H.B, van Vleuten,

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art, 13.4 Wmb en art.
3.19 Awb}
In
a.het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 lot 20,30 uur,
op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30
uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur,
ligt vanaf 13 oktober 1995 gedurende 4 weken ter in-
zage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer H.J. Pardijs,
straat en huisnummer: Wildenborchseweg 7,
postkode/gerneente:7251 KB Vorden,
adres van de inrichting: Wildenborchseweg 7 te Vor-
den

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvarkens,
legkippen en jongvee.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zeil en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 10 november 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd mei de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 10oktober1995

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, lel. (0575)557483 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 -
Telefoon 55 22

VEILING
Vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober om
19.30 uur 's avonds wordteen grote veiling gehouden
in hotel Bakker te Vorden. De baten zijn voorde
restauratie van de Dorpskerk te Vorden.

Er worden goederen geveild welke zijn
aangeboden door de gehele Vordense
bevolking. Ze worden geveild door ervaren
veilingmeesters.

O.a. veel antiek, nieuw en gebruikte goederen, maar ook
diensten, vleesschoteis, waardebonnen, salades,
bloemstukken, bloemkreaties, zuivelpakket,
gesigneerde Ajax-ballen, fietsen, ploegen, eggen,
melkbussen, lederen jassen uit Grootmoeders tijd,
petroleumstellen, kookplaten enz. enz.
Te veel om op te noemen.

Bezichtiging
De goederen zijn te bezichtigen op de dag der
veiling van 14.00 tot 17.00 uur in hotel Bakker.

MM ALLE

VIFJRAKKER

P/\K (JïJmiFOOiï KLAPPER
EN NOTEER ONS NIEUW/E NUMMER

20O\TUON5NU£N IN DE BEREIKT

Sam Sam
Jeugdmode

Nieuw!!!
LEGO-kleding

Deventerweg 2
Laren

(0573)402412

Haal die zomer
in huis met

de Winterschilder!
Een zomerse atmosfeer in huis. En dat met 'n

aantrekkelijke premie. Nu bellen, dus. Dan is uw
zomerse huis deze winter al klaar!

DE WINTERSCHILDER.
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG

ƒ75,- PER MAN PER DAG.'
'GebUMra op «n m.ind.if; vju 77: uur, dui f\ O,- per uur.

Drie premie (;clJi voor pitikiilicrtn h i j ten opdrai.lu vjn minimail 3 m

Uw winterschilder:

schildersbedrijf - verfhandei

BOERSTOEL BV
Dorpsilroat 7-9, 7251 DA Vordon, lol.: 0575 - 551567

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloscwcg 35 7251 LA Vorden
Telefoon 05752-3999
Fnx 05752-3429

schidersbedrjf-gbs in lood atelier

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 37
Telefoon 05752-1200 b.g.g. 05752-2039

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.

, Minimumprijs f 8,SOvoor3gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven on dernr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactlos
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contacljes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wet afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Goed uitz. vl. charm. dame,
wed. z.k. 70 jr. zkt. voor de ge-
zelligheid vriendschap met
gelijkw. heer ook i.b.v. auto,
goed niveau en milieu. Br.o.nr.
(17) bur. van dit blad. Opstu-
ren of inl. bij boekhandel/post-
kantoor, Borculoseweg, Ruur-
lo.

• Voor een ieder die een
bloemetje verdiend; zater-
dag a.s. koopt u ze van 'de
Vogelvriend'.

• TE KOOP: geurende tuin-
rozen (rood/roze), f 1,50 per
stuk. Tel, (0575) 55 37 45.

• TE KOOP: consumptie-
aardappelen, het hele jaar
door, ook voor uw wintervoor-
raad. J.M. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Wamsveld. Tel.
(0575) 52 33 93.

• TE KOOP: aronskelken
vaste plant; grote witte keiken.
Het Jebbink 10. Tel. 55 19 44.
Na 17.00 uur.

• Walnoten, tamme kastan-
jes en bloemen te koop: per
bos, boeket of stukje. Samen-
gesteld uit anjers, herfstasters,
cnrysanten enz. Kom gerust
een kijkje nemen. Alles vers
van het land. J. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vier-
akker. Bij bord v/d Lek weg in-
rijden ca.300 m.

• TE KOOP: boerderij pups.
Hermsen, Vierakkersestraat 6,
Vierakker.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEME-

NE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving voornemen tot wijziging/
intrekking vergunning
(art. 8.23 Wmb en art. 3.30 Awb)
In
a.het gemeentehuis van Vorden, seklor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 lot 16.00 uur en:
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30
uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur,
ligt vanaf 13 oktober 1995 gedurende 4 weken ter in-
zage het ontwerp-besluit tot intrekking van de aan de
heer T.J. Leuftink, Zomervreugdweg 2, 7251 NX Vor-
den, op 3 juli 1984, kenmerk 1-1065, verleende revi-
sie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met mestop-
slag, adres inrichting: Zomervreugdweg 2 te Vorden.

Op dit bedrijf wordt bedrijfsmatig geen vee meer ge-
houden, zodat geen sprake meer is van een agrarisch
bedrijf.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het ge-
meentebestuur worden ingediend vóór 10 november
1995.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 10 oktober 1995
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 74 85 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

w* ***

Abraham
weelwaar»

hij de
gezelli

m; SMID

uak van uw
vijtlipU'verjaar-
dag eimbi jronde-
re dag. In onze
'Orangerie'vindt u
een sfeervolle
ambiance geschild
voor groepen van

i 25 tot 150 gasten.
K?u/e uil diverse
arrangementen op
maat verzorgd,

'tf KIM aan uw

Kerkstraat 11
Kattenbot*
Tel 05753-1293

WEER OF GEEN
WEER

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

Restaurant-Café 'DE ROTONDE' Kerkstraat 3
Vorden (0575) 55 15 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24'-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergers! raat 34 - Zulphen

Tel. (0575)51 54 10

DONDERDAG-BOERENKOOL EN HUTSPOT-STAMPPOTDAG
Gemeubileerde stamppot voor 17.50. Afhalen 15,00 (sraag even bellen)

VRIJDAG-KQQPAVQNDMENU
Deze weck: f l inke karbonatlc bedolven onder gebakken aardappeltjes, spckjes,

groenten en champignons. Us of koffie toe; 18,50. Vanaf ' l 2.00 uur geserveerd!

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN



J
CURSUS

Kleur, interieur en decoraties

Leer op een unieke manier decoratief om te gaan met
kleur in uw interieur.

Deze cursus wordt gegeven op 31 oktober, 7 en
21 november van 20.00 tot 22.00 uur. Deze avond wordt
verzorgd in ons bedrijf.

f 195,--(incl. lesmateriaal)

Voor inlichtingen

en opgave
HARMSEN

deco -
HOME

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:(0575)464000

f

DE LUT8T1! KANS!
AFSGffE/DSOPTREDffl

ALMOST SOBER

DE IIERKEKG
VORDEN

A.s. zondag 15 oktober

GROTE
BINGO
Cafe-restaurant

'd'OIde Kriet
W1CHMOND

Tel. (0575) 44 1285 ,
'Aanvang: 1930 uur

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

HIJ IS NOG NOOIT
EEN ALCOHOLCONTROLE

TEGENGEKOMEN,
WEL EEN TEGENLIGGER.

IEDER GLAS IS EEN GEVAAR OP DE WEG.
RIJ ALCOHOLVRIJ.

Uw Volkswagen-Audi dealer

in uw regio

voor: kwalitatief onderhoud

snelle service
betrouwbare occasions

vervangend vervoer
mobiliteitsgarantie
reparatie en APK

NU APK levenslang gratis!

PUERTO VAUARTA
!n "PACIFIC MEXICO"

TO
VALLARTA

[i zijn niiljmiiiei! redenen om UNICEF

kaarten en kadc's Ie kopen...
pof petsoon ina. *Mg

Voor nadere informatie kunt u
terecht bil de reisbureaus van de

Rabobank
H engelo-Steenderen- Vorden

BEN VEERMEUL EN
Erkend installateur voor

elektra - gas - water
... mil[oenen kinderen

Ba' voor üe nieuwe caialogus
LidVNI

SNELLE HULP BIJ STORINGEN

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. 05753-5556

Altijd tot uw dienst in uw regio;

Servocar b v
Emmerikseweg7
Zutphen
Tel.{0575)580580

Audi

Garage G. Sloot
Tramstraat 43
Lochem
Tel.(0573)254191

^LEDENVERGADERING*

l Oranjevereniging L
24 oktober 1995

20.00 uur De Herberg

Vosliciivclwcj; 6
72611'DRimrlo

Wcrk|ilj;iis:

Oud Hollandsche nostalgische
BUITENVERLICHTING

Brievenbussen

L.isscn en verwerken
van roes t vrij staal en
aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHT1NG

Construct i e werk en
Laswerk

Smederij
Borgonjen

Tel.:05735-2761
Fax:05735-2761

7261 RT Rmifki
Te!,: 05735-3730

Gevraagd
Coniferen en dennen die

verwijderd moeten worden.
Wij geven u een redelijke prijs.

Tevens weer volop bloeiende

VIOLEN
Zware planten van eigen kwekerij.

IERSBEDRIJF
KWEKERIJ

HEDERA
Strodijk 4-Vorden

1 Tel. (0575) 55 32 83 b.g.g. 55 13 56
HET ADRES VOOR AL UW PERKPLANTEN

Deze prachtige nieuwe

Frans Molenaar fiets

Een droom in leer, zwart en chroom wordt geveild tijdens de grote veiling

op 20 en 21 oktober in Hotel Bakker te Vorden.

P.S. Er zijn 710 kavelnummers.

Er is vast wel iets voor u bij!

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51A Hengelo. Tel. (0575)463460

Nieuw op de weekmarkt in Vorden,

iedere vrijdagmorgen >

INTRODUCTIE AANBIEDING '

1 kg Kabeljauw filet van ƒ 18,50 voor ƒ 14,50

1 emmertje zure haring van ƒ 4,50 voor ƒ 3f / 5

2 makreelfilets van ƒ 5,50 voor ƒ 4,50

VERHUISBERICHT

Mevr.
7. Ruiterkamp-

Gotink
Giezenkampweg 2

7251 K5 Vorden

Nieuw adres
d.d. 13-10-'95:

Hoetinkhof217
7251 WN Vorden

Te/.nr. 0575 - 554495

Vordens Paardenfonds

Ledenvergadering
op dinsdag 31 oktober 1995

om 21.00 uur

bij Hotel Bakker

Dorpsstraat 24, Vorden

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN fl DORPSSTRAAT 4\
7031 AJWEHL 7251 BBVORDEHi
191:08347.81378 _ 1el:05752-3QQB
'•j WAAHDASS DE HELE DAQ GESLOTEN

GELRE

Jong Gelre Vorden
presenteert

-to

f ReVue

"Ons kent ons"

Vrijdag 27 oktober voor ZMO en NBvP
Vrijdag 3 november.

Zaterdag 4 november na afloop "Spitfires'

Aanvang 19.45 uur
Plaats: Dorpscentrum Vorden.

Voorverkoop vanaf heden bij Dorpscentrum



h n SPORT-
NIEUWS

Voetbal

Vorden l — Eibergen l
Zondagmiddag stond er voor beide
ploegen veel op het spel. Voor Vorden
om naast Eibergen de ranglijst aan te
voeren en voor Eibergen om van Vor-
den afstand te nemen. Onder toeziend
oog van een talrijk publiek gaf Eiber-
gen het eerste kwartier de toon aan.
Buiten bereik van Marinho Bessclink
schoot Eibergen op de lat en een kop-
bal ging rakelings voorlangs. Vordcn
verzette de bakens enigszins, doch
echt gevaarlijke kansen wist men zich
niet te creëren. Dit gold ook voor Ei-
bergen. Gezien de ranglijst en u i t -
gaande van de vorige wedstrijden
speelden zowel Vordcn als Eibergen
de eerste helft onder de maat. Ook het
gemis van de geblesseerde Peter Hoe-
vers drukte op de wedstrijd. Vlak
voor het rustsignaal tikte de doelman
van Eibergen een kopbal van Mark
van der Linden over de lat. Na de thee
hield Eibergen het spel kort en door
directe kombinaties kwam Vorden in
de problemen. In de 55e minuut oms-
peelde Pascal Avcrdijk van Eibergen
de Vordcnsc achterhoede en scoorde:
O-I. Vorden probeerde aan te vallen,
doch de vlcugclspelers Dennis Wen-
link en Ronald Visser konden het te-
gen de robustc verdedigers van Eiber-
gen niet bolwerken. Ook kwamen
veel passes foutief aan. In de 70e mi-
nuut verraste Jordi Pit met een prach-
tig schot Marinho Besselink: 0-2. Met
lange ballen probeerde Vorden de
voorwaartsen te bereiken. Dit leverde
ook niet vee! op. Mark van der Linden
trok mee naar voren. Een kopbal van
Mark werd door een verdediger van
Eibergen uit het doel gekopt. Het ver-
re opdringen werd Vorden noodlottig.
De snelle Steven Siggcr profiteerde
hiervan en bracht de stand op 0-3. 5
Minuten voor tijd scoorde Jordi Pit
vanuit een corner doordat de verdedi-
ging van Vordcn de bal liet lopen. Ma-.
rinho Besselink werd hierdoor volko-
men verrasten zag tot z i jn verdriet de
bal achter de docllijn huppelen: 0-4.
Vlak voor tijd wist Mark Sucters nog
wel tegen te scoren: 1-4. Zondag
speelt Vorden in Beltrumtegcn VIOS.
Vorden zal dan alle zeilen bij moeten
/.cttcn om een positief resultaat te
kunnen behalen.

Uitslagen
Grol A2 —Vordcn Al l-8;Rictmo~
len B l — Vordcn B l 7-3; SKVW B2
- Vorden B2 0-2; Vorden C l — K S H

Cl 9-0; Vordcn Dl — Zutphan iaDl
8-3; Vorden E2 — Wilh. SSS E6 3-9;
Vorden F2 — Brummen F5 2-0.
Vorden I —Eibergen l 1-4; Kcijen-
borg 2 — Vordcn 21-1; Zeddam 2 -
Vorden 3 0-0; KI. Dochteren 2 —Vor-
den 4 5-2; Vorden 5 — Loenermark 5
0-9; Vorden 6- Dicpcnhcim 62-7.

Programma
15 oktober: Vios Beltrum l — Vordcn
l; Vorden 2 — Eibergen 2; Vordcn 3 -
Concordia Wehl 4; Vordcn 4 — Reu-
nie 4; Warnsveld 3 — Vorden 5; Ei-
bergen 11 - Vorden 6.

Ratti
Af d. Jeugd uitslagen: 7 oktober: Ratti
El — LochuizenEl 3-7; Ratti Fl -
Lochem Fl 2-3; Ratti Dl - Rietmolen
Dl 1-11; Ratti AI — Zutphania Al
3-2; Lochem B2 — Ratti B l 0-9; Ratti
Cl—Hercules C l 0-2.

Socïï
Uitslagen: Sociï F — Voorst F 2-2;
Sociï E— Wilh. SSS E 10-2; Sociï B
- AD '69 B 4-0. Sociï — De Hoven

4-1; Be Quick 3 — Sociï2 3-2; Sociï 4
— Lochcm 71-1; Viod 6 - Sociï 33-1;
Sociï 5 — Loenermark 82-1; Lochem
8 —Sociï63-I.

Programma
15 oktober: Davo — Sociï; Sociï 2 —
Helios 5; Sociï' 3 — Doetinchern 7;
AZCS-Sociï4.

Squash

Heren l van Squashcentrum Vordcn
blijft winnen. Deze week werd met
3-1 gewonnen van Lichtenvoorde 1.
De nummer l speler van Vorden, Pe-
ter Wijnen, moest voor het eerst deze
competitie tot het uiterste gaan. Bij
een 1-1 stand in games kwam hij de
derde game achter met 7-0. Na een
felle strijd werd deze derde game toch

door hem met 9-7 gewonnen en daar-
na won hij ook de gehele partij. Vor-
den staat nu twee punten boven Roo-
zendaal 3, de tegenstander van ko-
mende week. Deze strijd tussen de
nummers l en 2 in de vierde divisie is
aanstaande donderdag 12 oktober in
het Squashcentrum Vorden. Heren 2
van Vorden speelde zaterdag een drie-
hoe k swcd strijd in Valkenswaard. Te-
gen Impuls uit Weert werd met 4-0
gewonnen. De partij legen Dommels-
quash uit Valkenswaard ging echter
met 3-f verloren. Heren 3 was dit
weekeinde vrij.

V o 11 e y b al

Dash/Sorbo — Hevo
De eerste compctitiewedstrijd van de
dames van Dash/Sorbo is voortreffe-
lijk gespeeld. De thuiswedstrijd tegen
Hevo uit Heino werd afgelopen zater-
dag met 3-1 gewonnen. Dash/Sorbo
begon eerst iets te gespannen waar-
door er niet alles uitgehaald kon wor-
den. De eerste set werd toch nog goed
afgemaakt met de stand 15-12. De
tweede set moesten ze echter afgeven
aan hun tegenstander Hevo. Zij waren
toen iets sterker dan de thuisclub en
wonnen met 7-15. De laatste twee sets
heeft Dash ook gepakt met 15-9 en
15-13. Heleind van de vierde set ging
hel nog wel even moeilijk, maar het
enthousiaste publiek heeft het team
naar winst geholpen. Volgens de trai-
ner Willem de Ruiter speelde de 17-
jarige spe l verdeel s te r Debby Lefe-
rink, ccn uitstekende wedstrijd. Zater-
dag moet Dash/Sorbo in Haaksbergen
spelen. De week daarna spelen ze de
tweede thuiswedstrijd van de compe-
titie tegen Volco 2.

Dash Heren l
Het Dash Heren l team dat voor 5 jaar
gesponsord wordt door het wel be-
kende Sporteon Jan Schuurman uit
Borculo. Een reus op het gebied van
schoenen en een grootheid in de
sportartikelen. De heren van Dash
dachten nu dat ze in het nieuw waren
gestoken, ook wel tegenstand konden
bieden aan Devolco 2; het team Dc-
volco met een sterke verdediging en
veel aanvalskracht. Na een slechte
start kwam Dash toch wat beter in zijn
rol. In de tweede set ging het gelijk op
tot 6-6 maar doordat Dcvolco veel
serves druk op de Dash-schouders
legde haperde het in de pass, daardoor
ging ook deze set naar Dcvolco. In de
derde set liet Devolco de teugels wat
vieren. En daardoor ging het lang ge-
lijk op. Doordat het team van Dcvolco
een jong team is hebben ze het ook
moeilijk als ze onder druk komen te
staan, maar op het einde waren ze
weer bij de les. Dash wou aan het eind
van de wedstrijd toch nog even lalen
zien wat ze konden, maar de drie pun-
ten moesten in Deventer blijven. Za-
terdag moet Dash thuis tegen Side
Out.

Uitslagen
HP Devolco 2 — Dash l 3-0; MC
SVS 2 — Dash l 0-3; Dl DVO 2 -
Dash 3; IC1 WSV l — Dash l 2-1;
DP Dash 2 — Dcvolco 3 3-0; D4A
Dash 7 — Harfsen 5 3-0; D3 A Dash 6
- Heeten 2 1-2; H3A Dash 3 -

Gorssel 2 l -2; MA2 Dash l — Voorw.
l 2-2; IB2 Dash I — Devolco l 0-3.

Programma
Do. 12-10: H3A Lettele 2 — Dash 3.
Vr. 13-10: D rekr. Dash 2 — WSV 5.
Za. 14-10: D 3e div. B Haux l -
Dash/Sorbo; DP Devolco 2 — Dash
2; D3A Epse 2 - Dash 6; D4A Heeten
4—Dash 7; MA Vios l—Dash 1;IB
Voorw. l — Dash 1; HP Dash l -
Side Out l; H2A Dash 2 — ABS l ;
D l Dash 3 — Devolco 5; D3A Dash 4
- Keizerspr. 4; D3B Dash 5 — Side
Out 5; MC Dash I — SVS 2; IC Dash
l—Vios I.

Tennis

VTP
Aan de regio-compelitie werd door 2
jeugdteam van VTP met wisselend
succes deelgenomen: Jongens t/m 12
jaar en Mix t/m 17 jaar. Het jongens-
team, bestaande uit Sander Draayer,
Thomas Hartelman, Erwin Lensclink,
Johan Loman, Roelof Veen, Sander te
Veldhuis en Ben Wunderink, eindigde
als eerste in hun poule en drong door
tot de halve finale. Die werd gespeeld
op zaterdag 30 september op hel ten-

nispark in Hengelo (G.) tegen de
jeugd van Brummen. Na sterk spelen
werd Brummen verslagen, maar door-
dat het jammergenoeg sieeds harder
ging regenen moest de finale uitge-
steld worden tot woensdag 4 oktober.
Vol goede moed trokken de jongens
's middags weer naar Hengelo en be-
gonnen de finale tegen Epsc. Het
werd een razend spannende wedstrijd
met prachtige partijen. Van de 4 en-
kelspelen werden er 2 gewonnen en 2
verloren; van de 2 dubbels werd er l
gewonnen en l verloren. Maar door-
dat de Vordense jongelui meer games
hadden gewonnen dan de Epsenaren,
ging de grote wissclbeker mee naar
Vorden. Ook werden ze getrakteerd
op snoepgoed en in de bloemen gezet.

Dammen

DDCDriel— Dostal2 2-14
Het tweede leam bockle een grote
overwinning in Driel. Het begon al
met Bennie Hiddink. Zijn tegenstan-
der bleek te laat van een vergadering
terug te komen en Hiddink kreeg der-
halve ccn reglementaire overwinning.
Vrij snel daarna kwam Simon Wiers-
ma op dam en haalde Jan Massclink
een schijfwinst binnen. Beide partijen
werden gewonnen. Henk Klein Kra-
ncnbarg blunderde in de opening en
moest 2 schijven en later de partij in-
leveren. Dat waren de enige punten
voor Dricl. Harry Graaskamp profi-
teerde van matig positioneel spel en
kreeg in een goede stand een dam-
konibinatic aangeboden. Nina Jan-
kovskaja kreeg pas laat voordeel na
ccn spannende partij. Uiteindelijk
sloeg haar omsingeling door. Henk
Ruesink profiteerde van een fout in
een gelijkwaardige stelling en kreeg
een ijzersterke voorpost, die tot winst
leidde. Tenslotte kreeg Mark Klein
Krancnbarg het centrum aangeboden,
waarmee hij beslissend voordeel be-
reikte. ^^
De ovcn^uitslagcn waren als volgt:
UDC Ulft — DCV Vorden 311-5, en
DIOS Eibergen 4 — DCV Vorden 4
8-4.

Bridge

Uitslagen van woensdag 4 oktober
1995 BZR Vordcn: Groep A: 1. dms.
v. Burk/Hendriks 65.3%; 2. mv.
Kamp/hr. Bergman 63.2%; 3. mv./hr.
Scholten 56.3%.
Groep B: l. dms. v. Asselt/Vruggink
65.3%; 2. dms. v. Alphen/Warnaar
64.5%; 3. dms. De Jongc/Kesler
55.6%.

Water p oio

De dames van Vorden '64 speelden
het afgelopen weekend tegen Brum-
men. In een pittige wedstrijd werd
met 3-5 gewonnen. De doelpunten
werden gemaakt door Karin Rouwen-
horst (3x), Andra Eïsink ( lx) en
Grietje Welleweerd(lx).

Jong Gelre brengt
revue'Ons kent
ons6 op de planken
De afdeling Vordcn van Jong Gclre is
momenteel druk bezig met de repeti-
ties voor de revue 'Ons kent ons' wel-
ke op vrijdag 27 oktober, vrijdag 3 no-
vember en zalerdag 4 november in het
Dorpscentrum zal worden opgevoerd.
Het is voor het zesde achtereenvol-
gende jaar dat Jong Gclre het Vordcn:
se publiek een revue voorschotelt.
Volgens regisseur Henk Broekgaar-
den kan dit wel eens de laatste keer
zijn dat Jong Gclre ccn revue zal op-
voeren.
Broekgaarden: 'Het wordt steeds
moeilijker en moeilijker om mensen
te vinden die mee willen doen en die
bereid zijn de nodige repetities te vol-
gen. In de loop van de jaren is de
'oude hap' afgevallen en is er te wei-
nig aanvulling. Een paar jaar geleden
had je bij elke revue ccn aparte zang-
groep. Tegenwoordig mag je blij zijn
dat degenen die de schetsjes spelen
ook nog een beetje kunnen zingen,
anders wordt het wel heel problema-
tisch', aldus Henk Broekgaarden.
De toneel/annex zanggroep bestaat
voor deze revue uit 16 personen. Ver-
der is er ccn ballelgrocpdic onder lei-
ding staat van Wilma Koers. Voor de
muzikale begeleiding zorgen Mariska
Ticssink (toetsen), Arjan Klein Gel-
tink (gitaar) en tekstschrijver Erik

Knoet' (gitaar). De deeorgroep staat
onder leiding van Jan Eskes.
De revue die is geschreven door Henk
Kerkhof uit Hengelo (O) gaat over het
alledaagse leven van twee families.
De repetities die in augustus een keer
per week werden gehouden nemen
thans de maandag en de donderdag in
beslag. 'Er moet nog flink wat werk
verzet worden maar ik denk wel dat
de mensen het straks een leuke revue
zullen vinden', aldus regisseur Henk
Broekgaarden.

Afscheidsconcert
Almost Sober in
café de Herberg
Na twee jaar is de koek op. Daarom
geeft de Vordcnse band Almost Sober
vrijdagavond een afscheidsconcert in
café de Herberg in Vnrdcn. 'Het is
welletje geweest', aldus zanger Oscar
Rondeel. 'Als band zijn wij van me-
ning dat je niet ten koste van alles
moet doorgaan. We hadden er op het
laatst nog wel plezier in, maar het ent-
housiasme dat we in het begin hadden
was verdwenen. Daarom is het beter
om nu te stoppen. Daar komt nog bij
dat wc ccn hele hechte vricndcnclub
zijn geworden. Dat zou ik voor geen
goud op het spel willen zetten,. Wan-
neer je als band nog een jaar doorgaat,
ga je misschien straks met ruzie uit el-
kaar. En dat zou jammer zijn. Dat heb
ik er niet voorover.'
De band Alrnost Sober bestaat vrij-
dagavond uit Maarten Graaskamp
(drums), Bert van Dijk (bas), Joost
Strijd (gitaar), Ard Schouten (gitaar),
Mare Besselink (toetsen), Oscar
Rondeel (zang) en Paula Biekart
(zang). Zie ook advertentie.

Opbrengst bazar
' Ark'voor
werelddiaconaat
Het was zaterdagmiddag een komen
en gaan van vele mensen bij het 'Ach-
terhuis', nabij de Gereformeerde kerk
in Vorden. Daar werd een bazar ge-
houden welke werd georganiseerd
door de commissie van de Gerefor-
meerde Kerk. De bazar werd aange-
duid met de naam 'ArkMinder deze
naam werd oorspronkcnjJccn bazar
gehouden met als doel de lasten van
de kerk te verlichten.
Tegenwoordig is er een andere doel-
stel l ing en wordt de ooflkngst voor
het merendeel aangcwe^w voor een
projckt van het werelddiaconaat. De
afgelopen dagen zijn een groot aantal
vrijwilligers in touw geweest met het
inzamelen van boeken, speelgoed,
huishoudelijke artikelen en met de
uitstalling van de artikelen. Er werd
goed verkocht. Ook het inwendige
van de mens werd niet vergeten. Zo
werd er ongeveer 80 liter snert aan de
man gebracht. De organisatie was na
afloop zeer kontenl over de opbrengst
van de bazar.

Kleurplaat
In verband met het 75-jarig bestaan
van de Pluimvee- en Konijnenvercni-
ging PKV wordt er deze week onder
de schoolgaande jeugd in Vorden een
kleurplaat verspreid. De klcurplaten
moeten uiterlijk 3 november weer
worden ingeleverd op school waarna
ccn jury deze zal beoordelen. Er
wordt bij de beoordeling rekening ge-
houden met de leeftijd van de kinde-
ren. Iedere inzender van een kleur-
plaat krijgt sowieso een leuke herin-
nering. De prijsuitreiking heeft plaats
op zaterdag 16 december in café de
Herberg.
Verder houdt de Pluimvee- en Konij-
nenvereniging een wedstrijd voor de
jeugd met als inzet wie het beste zijn
huisdier verzorgt. Het gaat hier om
kippen, duiven, watervogels, konij-
nen, cavia's en andere kleine knaag-
dieren. Door een deskundige jury
wordt er twee maal een bezoek aan de
verzorger en het dier gebracht. Zij let-
ten daarbij vooral op de huisvesting
en gezondheid van het huisdier. De
prijsuitreiking van deze wedstrijd
worden gelijk met de winnaars van de
klcurplaten bekend gemaakt. Voor
meer informatie of opgave kan men
zich tot 24 oktober wenden tot H.
Gosselink, Bcatrixlaan 10, tel. 55 36
42.

Orientatierit
De VAMC 'De Graafschaprijders'
houdt zondag 15 oktober een orienta-
tierit over een lengte van 53 kilome-
ter. De start is vanaf gastcrij 'Schoen-
aker1 aan de Ruurloseweg. Daar is te-
vens de finish. De rit die is uitgezet
door Arie Weevers en Herman Cor-
tumme voert de deelnemers geheel
door de omgeving van Vorden. Het is
tevens de laatste rit die meetelt voor
het clubkampioenschap.

NZAMELING SNOEI EN TUINAFVAL
m
De najaarsinzamcling van het snoei- en tuinafval vindt dit jaar plaats op dinsdag
24 oktober 1995. In de bebouwde kommen Vordcn, Kranenburg en Wichmond
vindt inzameling plaats op dinsdag 24 oktober 1995.
Bewoners van het buitengebied moeten ccn afspraak maken via de gewestelijke
afvalinformatielijn: telefoon 0570-637755 van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot
15.00 uur. Ook hier vindt inzameling dan plaats op 24 oktober 1995. U kunt tot
uiterlijk vrijdag 20 oktober ccn afspraak maken.

regels voor het aanbieden van snoei- en tuinafval.
Takken mogen geen grotere doorsnede hebben dan 15 centimeter en mogen
niet langer zijn dan 150 cm. Takken moet u gebundeld aanleveren.

- De bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.
- Het snoei- en tuinafval moet aan de openbare weg worden geplaatst. Het

totaalvolume mag maximaal 2 m-1 bedragen;
- Bladafval mag alleen in de speciale papieren gft-zakken worden aangebo-

den. Deze zakken zijn bij de meeste supermarkten te koop.

Zei f wegbrengen
U kunt uw snoei- en tuinafval ook zelf gratis wegbrengen naar de stortplaats
Armhocde in Lochcm. De stortplaats is geopend op werkdagen van 08.00 tot
I2 .00uurcnvan 12.30 tot 16.00 uur. Op zaterdagen van 10.30- 14.30 uur.
Ook kunt u snoei- en tuinafval gratis brengen naar het afvalscheidingsdcpot op
het industrieterrein te Zutphen aan de Lctlandscstraat 2. Op werkdagen van 8.00
-16.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur.

ERKOOP OPENBAAR GROEN
m
Burgemeester en wethouders hebben besloten om stukjes openbaar groen te
verkopen. Hierdoor beperkt de gemeente de onderhoudskosten aan de plantsoe-
nen. Gebleken is dat het onderhoud aan dergelijke stukjes openbaar groen
arbeidsintensief en dus duur is. De kosten voor aankoop bedragen in principe
f. l O,-per m2. In gedeelten waar kabels en/of leidingen liggen, kunnen de kos-
ten hoger zijn.
Burgemeester en wethouders maken onderscheid in actief en passief te verko-
pen openbaar groen. Voor actief openbaar groen krijgen diegenen die daarvoor
in aanmerking komen binnen veertien dagen na heden bericht middels ccn brief.
Iedereen die derhalve geen brief krijgt, zal zelf moeten reageren indien men een
stukje openbaar groen wil aankopen. De datum waarvoor de reactie binnen
moet zijn is /7november 1995.
Uileniard is het zo dat .stukjes openbaar groen moeten aansluiten bij bestaande
eigendommen. Tenslotte geldt dat de te verkopen percelen in principe niet
bebouwd mogen worden.
Voor bewoners van huurwoningen geldt dat de eigenaar een verzoek moet
indienen om tot aankoop over te gaan. Huurders zullen derhalve eerst met de
eigenaar van de woning waarin zij wonen contact moeten opnemen over de aan-
koop van stukjes openbaar groen.
Indien u tot aankoop van openbaar groen wilt overgaan kunt u contact opnemen
met de heer P. van Dijk van de sektor Grondgebied, doorkicsnummcr: 557487.

Goudkeur voor Vlogman
Op 26 september hield de Vereni-
ging van Keurslagers de jaarlijkse
keuring van ambachtelijk gemaak-
te Gelderse Rookworst. Keurslager
Vlogman verdiende door de goede
kwaliteit van zijn rookworst het
predikaat Goudkeur.

i
Om Goudkcur te behalen moet de
rookworst aan strenge eisen voldoen,
het produkt wordt door een onafhan-
kelijke en deskundige jury beoor-
deeld op de volgende onderdelen:
geur en smaak, kleur, samenstelling
en snijdbaarhcid. In totaal kunnen
100 punten behaald worden, pas bij
90 punten of meer ontvangt men het
Goudkeur-certificaat.
Keurslager Vlogman is zeer tevreden

met het behaalde totaal van 99 pun-
ten. Vooral aan het begin van het
rookworstseizocn is het behalen van
Goudkeur voor ccn produkt een goe-
de stimulans. Op die manier houdt
men de kwaliteil in het oog en kan
men zien of de rookworst nog verbe-
terd kan worden om ccn perfect pro-
dukt af te leveren aan de klanten.

De Vereniging van Keurslagcrs heeft
600 leden, gevestigd door het hele
land. Iedere Keurslagcr moet voldoen
aan strenge eisen op het gebied van
kwaliteit, versheid, presentatie, assor-
t iment , hygiëne en service. Voldoet
een lid niet aan de door de VSR ge-
stelde normen dan kan hem het K-em-
blccm worden ontnomen.

Mexicaanse badplaats ideale
vakantieplek voor lage prijs
De Mexicaanse badplaats Puerto
Vallar ta , parel aan de Stille
Oceaan, is de ideale bestemming
wanneer u deze winter de zon
zoekt. U vindt er prachtige stran-
den, een ideaal klimaat, tropische
natuur, de meest fantastische ho-
tels, een sfeerrijk stadscentrum,
uitstekende excursie- en rondreis-
mogelij kh ede n, ouderwetse Spaan-
se gastvrijheid en een ongekend
lage prijs. Vanaf 19 december zal
Martinair iedere dinsdag naar de
ruime en moderne luchthaven van
Puerto Vallarta vliegen.

De touroperator Oad Reizen ontdekte
deze badplaats en organiseerde in
september de grootste studiereis ooit
naar een intercontinentale bestem-
ming. Twee reismedewerksters van
de Rabobank Hcngclo-Stecndcrcn-
Vordcn, Monique van Wijk (kantoor
Vorden) en Petra Stapelbroek (kan-
toor Steenderen), onderzochten voor
u de mogelijkheden van Pueito Val-
larta.
Puerto Vallarta ligt aan de Mexicaan-
se kust van de Pacific Ocean, ruim
duizend kilometer ten westen van
Mexico-stad. De ligging aan één van

de grootste natuurli jke baaien van
Noord-Amcrika is ongeëvenaard. De
stad wordt beschut door het kustge-
bcrgtc, de Sierra madrc del Sur met
toppen boven de 3000 meter die direct
boven de stad oprijzen. Dit gebergte
beschermt de kust tegen orkanen.
Puerto Vallarta heeft zijn authentieke
charme vrijwel volledig bewaard. De
straten in het centrum zijngeplavcid
met ongelijke kinderkopjes en veel
oude huizen zijn gerestaureerd. Aan
de malecon, de strandboulcvard bc-
vindcnzich kleurrijke winkeltjes, ccn
keur aan restaurants en het uitgaansle-
ven. In de bars en disco's varieert de
muziek van Mexicaanse folklore tot
hard rock en disco, in het Mariachi-
rcstaunint spelen Mexicaanse muzi-
kanten de door u uitgekozen songs
aan uw tafel. En vooral in de stad kunt
u terecht voor ccn drankje, ook in au-
thentiek Mexicaanse cantina's, waar
het bier nog geen gulden kost en de te-
quila nog minder.
De Rabobank helpt u graag en goed
op weg, zij kunnen u alle informatie
over pucrto Vallarta geven. Ook heb-
ben zij de 52 pagina's dikke Oad-tcis-
gids Pacific Mexico voor u klaarlig-
gen. Zïc advertentie elders in dit blad.
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Politie Varia
Vorden

Veilingmeesters Jan Elfrink en Theo Grijzen over actie voor Dorpskerk:

Afgelopen week werden twee man-
nen uit Zuiplicn aangehouden die in
totaal 65 fietsen hebben gestolen. De
twcewiclcrs stonden geparkeerd bij
openbare gelegenheden in deze regio
zoals zwembaden en NS-stations. Er
werd ook een aantal fietsen uit Vorden
weggehaald. De politie heeft de des-
betreffende eigenaars inmiddels op de
hoogte gesteld.
Verder werd er zaterdagnacht door de
politie toezicht gehouden bij de aan-
komst van de discobus in Vorden. De
thuiskomst van de jeugd die naar
Grocnlo was geweest verliep rustig en
zonder problemen. Op zondag 9 okto-
ber had er een aanrijding plaats op de
Rondwcg tussen een motorrijder en
een bestuurde]' van een personenwa-
gen. Toen een 46-jarigc automobilist
uit Vorden vanaf het Strodijk de
Rondwcg op wilde rijden, zag hij
daarb i j een motorrijder over het hoofd
die in de richting Zutphcn reed. De
44-jarigc motorrijder - die afkomstig
is uit Zei hem - werd niet een lichte
verwonding aan hel linderondcrbccn
afgevoerd naar het ziekenhuis JnDoc-
tinchem.

Tuincentrum Vorden
houdt dit weekend
grote najaarsshow
Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag
15 oktober is het weer zover. Voor de
vijfde keer in successie houdl Tuin-
centrum Vorden een najaarsshow.
Deze najaarsshow staat geheel in het
teken van een enorme hoeveelheid en
verscheidenheid van heesters en s t ru i -
ken. De prijzen zijn zeer gunstig. Het
merendeel namelijk is afkomstig uil
de eigen kwckcrij. H ierdoor is het nnk
mogelijk om, mits de adviezen van
het Tuincentrum worden opgevolgd,
kwalitei tsgaranties te verkrijgen. Bij
aankoop vanaf tien stuks wordt al
kwantumkort ing verstrekt. Ongetwij-
feld v ind t u in de kwckcrij iets naar
uw zin.
De sehaduwhal is opnieuw ingericht
en biedt volop keus. Dit geldt ook
voor de kas. In 650 vierkante meter
overdekte kas treft u een enorm assor-
t iment aan kamerplanten, pollene en
vijvcrbcnodigdhcdcn aan. Ook met
bet rekking 101 de aanleg een onder-
houd van uw tuin is hel Tuincentrum
gespecialiseerd. Er zijn diverse aan-
biedingen. Zie ook advertentie elders
in dit blad.

Winterschilder
Haal de zomer in huis met de winter-
schilder. Onder dit motto adverteren
op dit moment diverse schilders in
ons land. Zo ook Vakschilders Harm-
sen uit Hengelo, Particulieren betalen
slechts 75 gulden per man per dag.
Deze winterschildcrprcniic is een pri-
ma financiële stimulans. Voorwaarde
is wel dat de premie alleen wordt u i t -
gekeerd bij een mandag van 7,5 uur
en het karwei moet minimaal drie
mandagen duren. Voor nict-particu-
üercn is de premie overigens nog aan-
trekkeli jker. Zij betalen slechts 35
gulden per man per dag. Zie ook ad-
vertentie Vakschildcrs Harmsen uit
Hengelo.

Najaarsmarkt
De Vereniging tot bevordering van
hel Marktwezen in Vorden, organisa-
tor van de wekelijkse vrijdagmarkt,
vcsügt een paar keer per jaar extra
aandacht aan deze markt. Dat was ook
vrijdag tijdens de traditionele najaars-
markl hel geval. Het kopend publiek,
beduidend meer dan anders, ontving
bij aankoop van een bepaald bedrag
een enveloppe met daarin een bon
rcchtgcvend op een prijs. Een stimu-
lans voorde bezoekers om extra in de
beurs te tasten. Dit leverde vrijdag na
afloop van de markt tevreden gezich-
ten op van de standhouders. Zij had-
den immers goeic zaken gedaan. Aan
de najaarsmarkt is tevens een verlo-
ting verbonden. Dit jaar voor de 89c
keer. In vroeger jaren toen op de
nuirkt in Vorden nog vee werd aange-
voerd was de hoofdprijs steevast een
koe. Tegenwoordig is dat duizend
gulden, Deze eerste prijs viel op lot-
nummer 980. De tweede prijs van 500
gulden was voor lotnummer 1004 en
de derde prijs van 250 gulden viel op

4Op een veiling wordt meestal heel veel afgelachen'
Vijfentwintig jaar geleden gaven ze
zich spontaan op als veilingmees-
ters toen er een veiling werd gehou-
den ten bate van de restauratie van
de Hervormde Kerk in Bredevoort,
Jan Elfrink was destijds werk/aam
als dirckteur van de Rabobank en
Theo Grijzen zat in de export van
eieren. 'Tijdens een vergadering
waar Theo en ik aanwezig waren,
kwam iemand op het idee om een
veiling te houden waarvan de op-
brengst naar de restauratie van de
Hervormde Kerk zou gaan. Toen er
gezocht werd naar twee vei l ing-
meesters, hebben Theo en ik ons
spontaan opgegeven. En die hobby
is flink uit de hand gelopen', lacht
Jan Elfrink. Het tweetal heeft in de
afgelopen 25 jaar in de Achterhoek
talloze veilingen voor het goede
doel verzorgd. Op vrijdag 20 en za-
terdag 21 oktober zijn Elfrink en
Grijzen in Vorden aan het werk in
het kader van de actie 'Samen sterk
voor de Dorpskerk'. Bij Hotel Bak-
ker in Vorden wordt op deze twee
avonden een veiling gehouden
waarvan de opbrengst ten goede
komt aan de restauratie van de
Dorpskerk. Een gesprek met twee
gedreven veilingmeesters.
Tijdens het gesprek met de ve i l ing-
meesters Jan Elfrink en Theo Grijzen
hoeft de verslaggever maar een paar
vragen te stellen. Het tweetal zit vol
niet verhalen. In de afgelopen 25 jaar
hebben ze in deze regio talloze v e i l i n -
gen geleid en dat levert vele spraak-
makende anekdotes op. Hn die vertel-
len ze maar al te graag. Veilingmees-
ter Jan Elfr ink: 'Wc staan dan ook u i
weer te popelen om volgende weck
naai Vorden te gaan. Want zo'n vei-
ling is hartst ikke leuk. Niel alleen
voor ons, maar ook voor hel publiek.
Er is ook een kleine groep mensen uit
Brcdcvoorl die telkens met ons meeg-
aat als wij ergens een veiling hebben.
Die vinden dat schitterend. Ze laten
daar zelfs bruiloften voor schieten.
Mensen opjuïncn, dat is het liefste
wat ze doen. En dan is het de kunst om
op het juiste moment te stoppen met
bieden zodat die ander eraan vast/ i l .
Dal is het mooie van zo'n veiling.
Daarom hopen wij ook altijd dat er
eun aantal gangmakers in de zaal / . i t -
ten die een gokje durven te wagen.
Want dat maakt een veiling interes-
sant. Tenslotte gaat het om het goede
doel'.

- In Vorden warden er in twee avon-
den ruim zevenhonderd artikelen ge-
veild. Hoe krijgen jullie dat voor el-
kaar? Dat is toch gekkenwerk?
Elfr ink: 'Als veil ingmeester krijg je
daar in de loop van de tijd handigheid
in. Wij gaan altijd uit van één art ikel
per m i n u u t . En we gaan nonstop door.
Je moet geen pauzes houden. In het
begin deden wc dat wel, maar daar
zijn we snel van afgestapt. Want als je
telkens een kwartier pauze neemt
voor het afrekenen, dan wordt het pu-

Veilingmecsters Jan Elfrink (links) en Theo Grijzen uit Bredevoort.

bliek ongeduldig en gaan ze vroegtij-
dig naar huis. En dat kunnen wc na-
tuurl i jk niet hebben. In het begin heb-
ben we ook eens een bocrenkapel uil
genodigd voor de gc/.ellighcid. Maar
ook dat bleek niet te werken. De be-
zoekers z i t t e n daar helemaal niet op .te
wachten. Die komen voor de vei l ing.
Daarom beginnen wij om half 8 en
knallen wc door tot het laatste weg is.'
Grijzen: 'Wc zijn na afloop van een
vei l ing ook doodop. Een pilsje nf een
borrel drinken is dan fataal. Je bent
dan zo moe dat je van één glas bier
dronken kunt worden. Want het werk
van ren veilingmeester is bijzonder
inspannend. Je moet namelijk conl i -
nue in de galen houden wie het laatste
bod heeft gedaan.'

- Volgens mij zitten jullie vol anekdo-
tes. Ik heb mij namelijk laten vertellen
dal tijdens een veiling voor het goede
doel de gekste dingen gebeuren.
Grijzen: 'Dat klopt. En dan heb je het
nog zacht uilgcdrukt. Zo hadden wc
in Zicuwcnt een veiling waarvan de
opbrengst bestemd was voor de res-
taura t ie van de plaatselijke kerk. In de
zaal zatccnbocrdie aan het beginvan
de avond tegen mij zei dat hij 5.000
gulden op zak had die hij aan de kerk
wilde schenken. Omdat hij ccn
avondje lol wilde hebben en het be-
drag niet rechtstreeks via de bank wil-
de storten, was de man naar de vei l in-
gavond gekomen. Tegen het e ind van
de avond sprak ik hem weeren vroeg
ik of hij de 5.000 gulden al kwij l u as.

Dat bleek nicl het geval (c zijn. Hij
had nog 2.000 gulden over. Ik stelde
hem voor om mee te bieden voor de
drie flesjes moezel die op het eind
zouden worden geveild. Ondertussen
had ik ccn aantal mensen in het pu-
bliek ingeseind dat die boer 2.000
gulden voor die flesjes moezel zou
gaan bieden. En op die manier hebben
we er dus een feestje van gemaakt.
Toen er 500 gulden werd geboilcn
stond de zaal op z'n kop. En bij l .(X)O
gulden was hel publiek helemaal niet
meer te houden. Uiteindelijk gingen
de drie flesjes moezel voor 2.100 gul-
den weg. Die boer moest er na afloop
ook kostelijk om lachen. En voor de
bezoekers van de vei l ing was het puur
amusement.'

Elfrink: 'Het belangrijkste bij ccn vei-
ling is dat de mensen de sfeer aanvoe-
len . Een ander prachtig voorbeeld is
ccn ve i l ing in Lichtcnvoorde waarde
veearts een paar kr ic lk ippcn kocht.
Wat wij nicl wisten was dat de kippen
inmiddels ccn paar eieren hadden ge-
legd. Tegen hei eind van de avond
kwam de vrouw van de veearts naar
ons toe n iet de gelegde eieren. Ze stel-
de voor om ze te veilen. Ik moest er
ai leen bijzeggen dat de nieuwe eige-
naar ze bij de veearts thuis moest ko-
men opeten. De jongens die het laat-
ste bod tleden, hebben daar een prijs
voor moeten betalen, dat was niet
mooi meer. Maar ze hebben wel onge-
looflijk veel plezier gehad. Want 's
avonds laat moesten die eieren na-
tuurl i jk nog worden opgegeten bij de
veearts. Mei een aantal jongens zijn
ze toen naar de veearls gegaan en heb-
ben daar het feest voortgezet.'
Grij/en: 'Het mooiste voorval vind ik
nog steeds dat jongetje dat in opdracht
van /ijn oma ccn oudcrwcls kistje
mnest kopen. De jongen vertelde ons
dat hij daar van zijn oma maximaal
duizend gulden voor mocht geven
van. En dat had hij natuurlijk nooit
moeten zeggen. Want dan levert zo'n
kistje ook duizend gulden op. Als hij
niets had gezegd, dan had hij het
waarschijnlijk voor v i j f t ig gulden
kunnen* kopen. Die jongen zat hele-
maal vooraan en keek nicl op of om.
Als hij goed had rondgekeken, had hij
gezien dat er op het laatst helemaal
geen vingers meer omhoog gingen.
Op een gegeven moment deed ik net
alsof er 950 gulden werd geboden.
Die jongen bood vervolgens duizend
piek en daarmee was hel houicn kistje
verkocht. Bij een normale veiling zou
je zoiets niet meemaken. Maar als het
voor hel goede doe! is, kun je net even
iets verdergaan.'

- tVi het levert spektakel op voor het
publiek.
Grijzen: 'Absoluut. In Liehtcnvoorde
was het ook zo mooi. Daar hebben wc
de preek van de pastoor verkocht. Je
weel hne dal soort dingen gaan. De
pastoor was op die bewuste vei l ing-
avond ook aanwezig en had ccn bor-
rcltjc gedronken. Omdat een aantal
mensen van mening was dat de pas-
toor ook wel ict.s voor het goede doel
kon doen, kwamen ze op het idee zijn
preek te veilen. De pastoor - die f l ink
onder druk werd gezet - stemde daar
uiteindelijk mee in - en zo kon hij de
volgende ochtend dus geen preek
houden. De zes mensen die zijn preek
hadden gckoeht zaten de volgende
morgen voorin de kerk en hadden al-
lemaal een rode kaart bij zieh. De
mensen die niet naarde veiling waren
geweest, begrepen hier natuurlijk
niets van. De pastoor heeft vervol-
gens de kerkgangers gezegd dat hij
wegens omstandigheden niet kon pre-
ken. Wat dat betreft levert elke ve i l ing
meestal wel spektakel op'.

lot 2008. Uiteraard waren er nog vele
andere pri jzen. Al deze prijzen kun-
nen worden afgehaald bij de Wclkoop
aan de Stationsweg 20.

Plattelandsvrouwen
De Warnsveldsc afdeling van de Ne-
derlandse Bond van Plattelandsvrou-
wen houdt maandagavond 16 oktober
ccn bijeenkomst in het Nutsgebouw.
Mevrouw R. Groot Wesseldijk-Vric-
l ink, boerin en gemeenteraadslid in
Lochcm, komt met ccn programma
over ccn 'plaltclandsaardig- en platic-
landswaardig bestaan'. Donderdag-
middag 19 oktober wordt er een hcrst-
tintentocht gemaakt op de Vcluwc.
Het vertrek is op het Abersonplcin.
Op donderdag 26 oktober brengen de
dames een bezoek aan huis Terwolde
in Laren. Voor meer informatie en op-
gave voor deze dag kunt u contact op-
nemen met mevrouw Mul l ink . Tel. 52
0828.

Rabcn aan de Nieuwstad 20 in Vor-
den. Willy Heycr woont en werkt in
het Duitse stadje Ncerscn. Hij door-
liep de Fachschulc fur Drucktechnik
in Krefcld. In zijn werken bespeurt
men het respect voor het k le ine , het
kwetsbare en het intense beleven van
de geheimen van de natuur. De kun-
stenaar is veel en graag in zijn tuinen
bezig. Willy Hcycr heeft sinds 1984
ïn binnen- en buitenland een tiental
exposities gehouden. Waker Konings
komt eveneens uit Neersen. Ook hij
studeerde in Krefeld en heeft inmid-
dels diverse keren geëxposeerd. De
opening van de expositie vindt zater-
dag 21 oktober plaats.

Collectes

Expositie
Vanaf 21 oktober tot en met 25 no-
vember exposeren de duitsc kunste-
naars Willy Hcycr (met schilderijen,
grafiek en werken op papier) en Wal-
ter Konings (niet plastieken van houl
en keramiek) in de galerie van Agncs

De opbrengst van de collecte in Vicr-
akkcrcn Wichmond voorliet Bcalrix-
fonds bedraagt f l .659,75. De organi-
satie bedankt alle gul le gevers en col-
leclantcn voor hun bijdrage. Ook
werd er in Vicrakkcr en Wichmond
gecollecteerd voor de Nierslichting.
Deze actie leverde ccn bedrag van f
1.806,00 op. De in Vorden gehouden
collecte voor de Nierstichting heeft
een f 10.795,00 opgebracht. Langs
deze weg wil de Nierstichting de in-
woners van de gemecnic Vorden har-

telijk bedanken voor hun bijdrage en
in het bijzonder alle collectantcn voor
hun inzet.

Cursus schilderen
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
slart binnenkort meteen cursus schil-
deren voor gevorderden. De bedoe-
ling is om gezellig bij elkaar te zijn en
elkaar te stimuleren. Men kan zich
hiervoor opgeven bij de St icht ing
Welzijn Ouderen Vorden aan de
Raadhuisstraat 6, Tel. 55 3405.

Snijbloemenactie
De leden van vogclvcrcniging 'de Vo-
gc l v r i end" gaan op zaterdag 14 okto-
ber huis aan huis met snijbloemen
langs de deur. Hel doel van deze jaar-
l i jks terugkerende actie is het spekken
van de clubkas.

Trimclub bestaat 25 jaar

KOSTTE l/EEL "J) BINNEN DE KOM

Deze maand is het 25 jaar geleden
dat de Trimclub Vorden werd opge-
richt. De oprichting gebeurde in-
dertijd op initiatief van de gymna-
stiekvereniging Sparta, maar de
Tritncltib heeft daarna wel volledig
op 'eigen benen' gefunctioneerd.
Het jubileum wordt binnenkort in
eigen kring gevierd.

In het begin van de jaren zeventig
schoten t r imclubs overal als padde-
stoelen uit de grond, in aans lu i t i ng op
de toen beginnende rage op het gebied
van meer lichaamsbeweging. De
trend is wel gebleven maar het aantal
tr imclubs van toen, dat thans" nog be-
staat, is niet zo groot meer. Ook hier
heeft de individualisering toegesla-
gen. Toch is condi t ie t ra ining onder
goede begeleiding zeker voor begin-
ners maar ook voor beoefenaren van
andere sporten volgens de Trimclub
Vorden van groot belang. Dat

hebben ook circa 270 Vordenaren in-
gezien die sinds 1970 onder leiding
van Jan Strijd en Jo de Koning elke
zaterdagmorgen in de bossen rond de
Wildenborchseweg aan hun conditie
schaven, of hebben geschaafd. Vooral
de ontspannen sfeer waarin een en an-
der plaats vindt , heeft bijgedragen aan
het succes van de trimclub. Elke za-
terdagochtend wordt er bij de pick-
nickplaats aan de Wildenborchseweg
gestart.
Sinds 1980 organiseerde de t r imclub
ook de bekende Kastclcnloop die vele
deelnemers uit het hele land trok.
Door de stringentere eisen die de ge-
meente aan het gebruik van het terrein
rond Kasteel Vorden stelde - en het
ontbreken van goede alternatieven - is
de Kastclcnloop dit jaar niet meer
georganiseerd. Slechts twee trimmers
van het eerste uur hebben de volledige
25 jaar van de club meegemaakt. Het
j;aat hierom Jan Strijd en Jan Bosch.

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



Nieuwe shirts Free Wheel

Als Gerrit l begonnen bij het stratenvolleybaltoernooi, doch sinds er een andere sponsor is heet het team Free Wheel.
Free Wheel is de rolskichtb die is opgericht door Martien Pater. Afgelopen zaterdag werden de shirts van het volleybal-
team op het 25-jarig huwelijksfeest van Els en Martien Pater feestelijk ingewijd. Staand van links naar rechts: Henk
Wuttink, Martien Pater (sponsor), Dick Buunk en Peter Vlogman. Zittend: Ans Jongbloets. Elly Nijenhuis en Rira Beef-
tink. Free Wheei behaalde dit jaar de tweede plaats tijdens het stratenvolleybaltoernooi. Volgend jaar gaan ze voorwond.

Weekendrecept
Vlogman
Citroenkarbon ades

Bereidingstijd: 15 minuten.

Benodigdheden voor 4 personen: 4 ribkarbonadcs van 150-200 gram;
peper; zout; l gewassen goedgeboendc citroen; 2 eetlepels zeer fijn
gehakte peterselie; 80 gram margarine of buien 4 half ingesneden
gekruide plakjes citroen; plukjes peterselie; bloem.

Benodigd keukengerei: snijplank, mes of keukcnschaar, fijne rasp,
mes, kommctje, grote koekepan of vlees- of braadpan, voorverwarmde
scrvcerschotel.

Bereidingswijze:
1. Schrap de karbonadcs met de botte zijde van het meslemmet af. Snijd

het smalle randje vet tot op het vlees in. Bestrooi het vlees niet peper
en zout.

2. Rasp de schil van l citroen met zo weinig mogelijk van het witte deel
van de schil. Hak decitroenrasp nog fijner met een keukenmes.

3. Mcngdecitroenpulp met de gehakte peterselie. Halveer de citroen en
pers het sapuit l helft. Roercitroenpulp, peterselie encitroensap door
elkaar.

4. Wrijf de karbonadcs in met het citroenmcngscl en bestuif ze aan beide
zijden met bloem.

5. Verhit de margarine tot het schuim begint weg te trekken. Bak de kar-
bonades eerst even aan weerszijden aan en daarna aan beide zijden
mooi van kleur.

6. Neem de karbonades uit de pan en leg deze op de voorverwarmde
vlcesschotel. Zet ze weg op een warme plaats.

7. Blus de braad jus met sap uit de andere helft van de citroen. Voeg wei-
nig heet water toe. Proefde jus en maak deze op smaak af met peperen
zout.

8. Gameer de karbonades met de gekruide plakjes citroen en de plukjes
peterselie.

Tip van de kok: Meestal zijn de schillen van citroenen behandeld met
conserveermiddelen en niet meer voor consumptie geschikt. Vraag
daarom naar onbespoten citroenen. Garncer de schotel, zoals op de foto
van dit gerecht, met uitgeholde halve citroenen, gevuld met gemengde
groente (uit blik, 420 gram), smakelijk gemaakt met citroensap, peper,
zout en worchestcrsaus.

Wijntip: Een frisse halfdroge witte wijn met een evenwichtig bouquet
zal een mooie aanvulling zijn bij deze karbonades met citroen.

slagerij Vlogman

G EN DA
OKTOBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehmc.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchrne
dagclijkj^eopcnd.inibbijdc
recept i c^B
11 HVGwichmond. Psychiatrie
1 1 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
1 1 Welfare Handwerken Wehme
14 Vcr.flfclVorden,cxcursiereis
MHS^Snockbaars,

IJsselwedstrijd
15 HSV de Snoekbaars,

snoek wc d strijd
17 NCVBOperationEardrop,

dr. Sepmcycr
18 Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen, mi l ieuvr iendel i jke
bestrijdingsmiddelen inde
Herberg

18 HVG Wichmond, Boekbespreking
18 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Letlink

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
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en
middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenernt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunl u inleveren bij Drukkerij Wecvcrs BV, Nicuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u xich telefonisch opgeven; iel. (0575) 55 10 10.

18 HVGDorpdhr.Abbinkover
schaapherders

19 Bejaardenkring reisje
l9PCOBindeWehme
19 HVGWildcnborch,mcvr.Hiddink
20 Voorlichting-demonstratie Meer

bewegen voorOudercn in sport-
zaal'! Jcbbink

20-21 Grote vei l ing bij hotel Bakker
23 VrouwcnclubMedler, Fiscaal
24 Bejaardcnsoos Kranenburg
25 Welfare BazarWchmc
25 ANBOKlootschictenbij'tOldc

Lcttink
27 Feestavond ZMO, Jong Gclre en

Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen

NOVEMBER:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
We h me.
JeudeboulesbaanbijdeWehme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

l HVGWichmond.Ringmiddagin
Vorden

l HVG Dorp, Ringmiddag in Vorden
1 ANBO Klootschieten't Oldc

Lettink ^»
2 Bejaardenkring, Dorj^fcntrum
6 VrouwcnclubMcdlcr.I.V.N.
7 Soos Kranenburg,Louiscvan

Uden over S WO V bij Schoenaker
8 ANBOKlootschictcn'tOlde

Lcttink ^L
N Wc l l'arc handwerken Vch me

11 Prinscnbal,Deurdrcajers
1 1 Jubileumconcert Chr.muziekver.

SursumCorda Vorden, sporthal
't lebbink

] 3 Ncd. Bond van
Plattelandsvrouwen.
Kerstguirlandes maken

14 Ncd. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Themamiddag in Almen

15 ANBOKIootschieten'tOlde
Lettink

Sfeervolle Kindermodeshow

Afgelopen vrijdagavond hield Visser Mode weer haar kindermodeshow. Deze
show wordt steeds bekender en echt van heinde en verre komt het publiek om te
kijken. In een zeer volle zaak lieten Inez, Joris, Jcroen, Sharon, Rachelle. Niels,
Linda, Ttm en Lise en een perfecte show zien wat dit najaar het kindermode-
beeld is. In een vijftal in kleur op elkaar afgestemde thema's, zagen we de col-
lecties van Cakewalk, La Pagayo, Rags, Locker en Lee. Aan de ene kant zien wc
fleurige kleurige sets, aan de andere kant stoere swcatshirts en blouses om met
jeans te combineren. De jeans blijven belangrijk. Bij Visser Mode kunt u jeans
vinden van Rags en Lee in verschillende modellen. Daarnaast leuke uitgewerk-
te jeans voor de meisjes van onder andere Barbara Farbcr. Opvallend waren de
vele uitgewerkte jacks. Visser Mode heeft hier een uitgebreide keus in. De show.
weer ingestudeerd door Reina Groenendal, eindigde sfeervol in zwart/wit, een
nieuw kleurbeeld voor kinderen, en prachtig om te zien. Met deze show werd
weer duidelijk dat Visser Mode een zeer uitgebreide collectie heeft.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, teï. (0575) 55 10 10.

De redactie

F'am. Klein Brinke, Brinkerhof'33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexandcrlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deïdenseweg
Rondweg

Burg.Vunderinkhot'
Kom vonderlaan
De De lic
Dr. Staringstraat
P, van Vollcnhovcnhtan
Margrictlaan
( ' I n istinalaan
Vo al c n se bos weg

Fam.Koren,Elshofl5,teL55 24 66
DcDoeschot
Het Stroo
HctEeimcrink
Strodijkl t/m 15 en 2
De Lacstc

Addinkhof
HetHcijink
Hoctinkhof
Voornekamp

Fam.deWeerd,Enkwegl5A,teL55 10 30

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelrcweg
Schoolstraat
Gr.vanLimburg-Stirumstraat

B.vanHackfortweg
VanHeeckerenstraai
Dr.C.Lulofswcg
Brinkerhof

Fam.Teunissen,Julianalaanl2,teL55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enk wc g
deEcndrachl
Molenwee

Wilhelm inal aan
Emmaplcm
Almenseweg
Overweg
[nsuïindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel 55 38 72
B.Gaïléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuïvelhof
het lioge

Fam.Bargeman,Horsterkamp25fteL55 12 58
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemei i nk
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijewcg
Zutphcnsewei

Fam,Wenneker,DeStroet9,teL55 30 12

Het lebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Stccge
H c t G u l i k
HetWicmcl ink
HctVaarwerk

HetMolenblick
H et Vogelbosje
De Bongcrd
DeHanckamp
!)• , -S i roet
HetKcrspcl
Mispelkampdijk

AAN DE SLAG? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE.
AVO BEMIDDELT: 033-75 33 44
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