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CD-presentatie
troubadour Gery
Groot Zwaaftink
De Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink brengt op vrijdag 17 no-
vember zijn eerste cd op de markt. De
presentatie van de cd heeft plaats in
zaal de Herberg. Weekblad Contact
zocht de 40-jarigc muzikant op en
sprak met hem over zijn werk. Zie in-
terview Derde Blad.

Sinterklaas komt
18 november aan
op station Vorden
Zaterdag 18 november arriveert Sint
Nicolaas met zijn pieten op het station
van Vorden. Drie kwartier later zal
Sinterklaas in zijn koets aan de rijtoer
door het dorp beginnen. Zo rond
kwart voor drie arriveert de goedhci-
ligman bij het Dorpscentrum alwaar
hij officieel verwelkomd wordt door
het College van Burgemeester en
Wethouders. Na het officiële gedeelte
onderhoudt de Sint zich mei de kinde-
ren in de grote zaal van het Dorpscen-
trum. Voor de kinderen van Kranen-
burg, Wildcnborch en het Medler zal
de sint omstreeks kwart over vier in
de zaal van 't Wapen van 't Medler
aanwezig zijn. Verder worden er die
dag door Sint Nicolaas nog bezoeken
afgelegd aan de Wchmc en Villa Nuo-
va. Volgende week verschijnt de Sin-
terklaaskrant waarin alle bijzonderhe-
den rondom de intocht en het Sint Ni-
colaasfeest staan.

Tien jaar Bloemsierkunst Elbrink in Vorden:

Slipjacht
Zaterdag 11 november wordt er in
Vorden de slipjacht gehouden van de
Koninklijke Nederlandse Jachtvere-
niging. Mastcr Jack Bakker komt die
dag met 25 koppels foxhounds naar
Vorden om op de namaak vos te jagen.
De slip die getrokken wordt bestaat
uit een zak die doordrenkt is met de
urine van een vos. Zo zullen de hon-
den het spoor volgen met daarachter
de paardentdie de speurende honden
begeleiden. De start is bij Hotel Bak-
ker aan de Dorpsstraat. Vandaar uit
vertrekt het jachtgczelschap naar het
gemeentehuis, waarde meute ontvan-
gen wordt door burgemeester Kamer-
ling.
De eerste run eindigt via buurtschap
Dclden en de Kicfskamp aan de Zo-
mervreugdweg. De tweede run loopt
vla Linde naarde Brandenborch. Aan
de Bckmansdijk wordt de derde run
ingezet. Via de Kostedcweg, de Leu-
ke en de Schuttestraat gaat het gezel-
schap terug naar de weide van Kasteel
Vorden waar de jacht wordt afgebla-
zen. De slipjacht in Vorden is mede
mogelijk door de medewerking van
de landgoedeigenarcn, pachters, ge-
meente, politie en de plaatselijke
EHBO.

AJK
Het Agrarisch Jongeren Kontakt
(AJK) heeft voor maandagavond 13
november rentmeester G.J. Pclgrum
uitgenodigd. Deze zal een videofilm
laten zien over de familie Stcenblik
die vorig jaar vanuit Vorden naar
Amerika is geëmigreerd. De bijeen-
komst vindt plaats in het Dorpscen-
trum.

Mister X
Wie gaat er het komend seizoen
de scepter zwaaien bij karna-
valsvereniging De Deurdrcajers
in Vorden? Tijdens het Prinsen-
bal op zaterdag 11 november in
residentie de herberg wordt de
nieuwe prins bekend gemaakt.
Hier volgen de laatste drie aan-
wijzingen voor de Mister X van
1996:
- Zijn naam komt in de karna-

valsvercniging al voor,
- Hij heeft geen geurvreters

nodig;
- Bij hem is het altijd vochtig.

Opening van tweede zaak in Warnsveld

Bloetnsierkunst Elbrink uit Vorden
heeft op woensdag l november een
tweede winkel geopend in winkel-
centrum Dreiumme in Warnsveld.

Jan-Willem Elbrink (31) startte tien
jaar geleden een bloemspeciaalzaak
in Vorden en was derhalve toe aan een
nieuwe uitdaging. 'Daar komt nog bij
dat het voor kleinere bloemenzaken
steeds moeilijker wordt om het hoofd

boven water te. houden. De concur-
rentie is moordend. Door een tweede
zaak lc beginnen, proberen we daarop
in te spelen. Want nu kunnen we gro~
ter inkopen niet als gevolg dat we nog
meer versciÉflciide produkten hebben
tegen sch-^Prc prijzen', aldus El-
brink, die momenteel een cursus fi-
nancieel- en economisch manage-
ment volgt.
Jan-Willcm Elbrink ziet de opening

van zijn tweede winkel nog maar als
een eerste stap. 'Misschien volgen er
wel meer zaken. Bloemsierkunst El-
brink moet een regio-functie gaan
vervullen', aldus Elbrink.

Gerben Halfman (21) hcef^! dage-
lijkse leiding in de nieuwe winkel in
Warnsveld. Hij wordt bijgestaan door
de medewerksters Anita Bongcrs en
SandraBleumink.

Pand Lammers Mode gaat
maandag tegen de vlakte
De winkel van Lammers Mode aan
de Zutphenseweg gaat volgende
week tegen de vlakte. Het pand uit
1850 moet plaats maken voor
nieuwbouw. Op maandag wordt
begonnen met de sloop van het ge-
bouw. De winkel van Lammers
Mode wordt tijdelijk verplaatst
naar het nieuwe magazijn aan de
aehterkant van het pand. Eind fe-
bruari wordt de nieuwe winkel van
Lammers Mode geopend.

Volgens eigenaar Bram Lammens
werd het hoog tijd dat de winkel ge-
moderniseerd zou worden. 'Sinds
1978 is er niets meer aan de inrichting
gedaan. En omdat het pand sterk ver-
ouderd en slecht geisolccrd is, leek
het ons beter om over te gaan tot
nieuwbouw in plaats van een verbou-
wing. Want dat is uiteindelijk veel
goedkoper', aldus Bram Lammere.
De afgelopen maanden is er hard ge-
werkt aan de nieuwbouw van een ma-

gazijn achter de winkel. 'Nu deze
klaar is kunnen we overgaan tot de
sloop van het winkclgedeeltc. De
klanten zullen via bordjes worden op-
geleid naar het magazijn dat als win-
kel gaat fungeren. Het is voorde klan-
ten misschien even lastig maar het is
uiteidelijk de bedoeling dat we erop
vooruit gaan. Ik hoop dat de mensen
begrip hebben voor het tijdelijke on-
gemak', aldus Lammers.

Op de plek van de huidige winkel zal
een een supcrmodcrn pand verrijzen
bestaande uit twee verdiepingen. Het
bovenste gedeelte van de nieuwe win-
kel zal gebruikt worden als opslag-
ruimte.

Slager Rodenburg boos op Albert Heijn

Slager Jan Rodenburg is teleurgesteld in de directie van Alben Heijn. Deze heeft besloten heeft om in de meeste füHalen
alleen mog maar Iers rundvlees ie verkopen. Volgens de directie van Alben Heijn is hel Nederlandse rundvlees vaak erg
(aai. Jan Rodenburg is hel hier niet mee eens. 'Nee, door zelfde boer op te gaan en zelfde dieren uit ie zoeken weten wij
zeker welk vlees wc in de kuip hebben. Waarom van ver halen als we in deze regio ook vlees hebben van uitstekende
k\valiteit', vraag hij zich af. 'Daar komt nog bij dat wij zelf slachten. De weg naar de consument ia op die manier het
kortst. En de controle in Nederland bij zowel de boer als de slager is heel streng. Zo kan de consument er zeker van zijn
een kwaliteitsproditkt kan kopen'.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 12 november 10.30 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 november 10.00 uur da. Westerink.
Koffiedrinken na de dienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 november 9.00 uur ds. H.A. Speel-
man; 19.00 uur ds. H.A. Speelman, gez. jonge-
rendienst in 'het Achterhuus'.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 12 november 10.00 uur Woord- en
Communieviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 11 november 18.30 uur Eucharistie-
viering, Famiüeviering m.m.v. de Kerkuiltjes.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 november
Pastoor J. van Zeelst, Vorden, lel. (0575)
55 1735.

Hulsarts 11-12 november dr. Dagevos, hè!
Vaarwerk 1, tel. 55 24 32.
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 óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérsl
bellen vooroverleg.

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wil-
haar.Tei.(0575)44 1351.

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt auloma-
tisch doorgeschakeld.}.

Tandarts 11-12 november W.A. Houtman, Vor-
den. tel. (0575) 552253.1483. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (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 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17,00 uur: donderdag da 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 Best1 Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tol 10.00 uur, alleen telefonisch
(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.

Pedlcure L Evers-Jansen, tel. (0575)
46 25 15. Mevr. Mokklnk-Kasteel. iel. 55 69 08.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje november: mevr. Kamerling, tel.
55 19 40 b.g.g. tel, 55 12 62. Graag bellen voor
8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. tel. (0575)
55 1256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a. tel. (0575] 55 27 49.

Begrafenlsdfenst 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:
maandag l/m donderdag 10.00-12.30 uur, vrij-
dag 9.30-17.30 uur. zaterdag 10.30-13.30 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.

Infodlerenbeschermlng
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12-OOuur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij*
wllligerswerfc. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 17 01.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 Uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige
dagen van 9.00*11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: (055) 522 41 50.

VIEKAKKKK - WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 12 november 10.00 uur ds. M. Berg-
kotte, Warnsveld.

RK kerk Viefakker-Wlchmond
Zaterdag 11 november 17.00 uur Eucharistie-
viering. Dameskoor.
Zondag 12 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring. Herenkoor,
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 november
Pasloor J. van Zeelst, Vorden, tel. (0575)
55 17 35.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11. b.g.g. (0570)634340 —
Politie dag en nachl bereikbaar, tel. (0575)
55 12 30.

Streekziekanhuis Hel Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 29 11.
Afspraakbureau lel. 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 uuren op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Hervormde
Vrouwen

aan het einde van de middag de Rin-
gpresidente de druk bezochte bijeen-
komst af.

Op woensdag l november kwamen de
Hervormde Vrouwenverenigingen uit
de Ring bijeen in de Herberg in Vor-
den. Zo'n tweehonderd dames uit vor-
den en omgeving hadden aan de uit-
nodiging gevolg gegeven. De presi-
dente van de Hervormde Vrouwen-
groep Vorden opende de bijeenkomst
met een hartelijk welkomstwoord en
niet gebed en gezang. Op het pro-
gramma stond een optreden van 'de
Vrouwen van Oranje' uit Rheden.
Deze dames vertolkten de diverse
vrouwen van Oranje vanuit het verle-
den tot aan nu toe. Met het zingen van
het volkslied en het HVG-licd sloot

Unicef
Vanaf heden start de verkoop van uni-
cef-artikelen zoals kerstkaarten,
agenda's, kalenders en corresponden-
ticmappen. De opbrengst hiervan gaat
naar projecten in de derde wereld die
te maken hebben met kinderen in
nood. De verkoopadressen in Vorden
zijn: mevrouw J. van Wijk, Brinkcr-
hof 83 (tel. 55 17 44) en mevrouw A.
van Burk, Beatrixlaan 14 (tel. 55 17
32). Bestelformulieren hoeven niet
persoonlijk te worden afgegeven en
kunnen door de brievenbus worden
gedaan.
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Mestwetgeving, Ammoniak- melk- en mestquota

De Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden organiseert over
deze onderwerpen een voorlichtingsbijeenkomst.

Deze wordt gehouden op dinsdag 14 november 1995 in

zaal "het Pantoffeltje" te Vorden
aanvang 19.45 uur.

Sprekers: J. Roemaat, varkenshouder te Didam, voorzitter
van het Landbouwschap te Gelderland.

E.J. Malestein en B. Dirksen, makelaars bij
Rabo Onroerend Goed.

H.G. Vrielink, Relatiebeheerder agrarische
bedrijven bij de Rabobank.

Belangstellenden, die geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, kunnen contact opnemen met de Rabobank
kantoor Vorden, telefoon 0575-557888

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

VOORALUW

DRUKWERK

WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZQNNEBANK

„MEÏÏ-A^QE"

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:

Felix Takkenkamp
OïcwrgS-hcneelaiGiH ) - wl.2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstcnk
Begon i astraat 3

7211 ALStcendcren
Telefoon 2398

TOT f 100,- KORTING OP EEN TEXELANA DEKBED

Bovendien kans op een gratis 'warm' verblijf op
Texel, of één van de andere 100 prijzen.

Wie voor een TEXELANA wollen dekbed kiesl, kiest voor
kwaliteit en slaapcomfori. In een TEXELANA dekbed

wordt uitsluitend wol van het Texelse schaperas verwerkt.

Wie nu gebruik maakt van onze aantrekkelijke aktieprijzen,
kan bovendien meedoen met onze prijsvraag en maakt kans

op één van de maar liefst 105 'warme' prijzen.
De aktickraiit ligt voor U klaar in onze zaak.

—^^^_

DE

TEXELANA'
Uw slaapcomforl-spcóialisl is:

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

RuurlosewegZ -Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 14 84

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Geef om het kind van nu,
Geef aan Jantje Beton,

jC^ft

JantjegBeton

ffiocRĝ̂̂
^^^^^

_ EXTRA
bij aankoop van
1 kilo jong belegen kaas
vers van het mes

Deze aktie is geldig van

woensdag 8 november t/m zaterdag 11 november.

Alléén geldig bij:

Wilbert en
Yvonne Grotenhuys
Smidsstraat2-7251 XS Vorden

SLIPJACHT
zaterdag 11 november a.s

Het globale tijdschema is als volgt:

13.00-13.30 uur Gemeentehuis kasteel Vorden, het
aanblazen van de Jacht ontvangst
door burgemeester Kamerling en
presentatie van de meute.

13.40 uur lerunviaDeldenseweg-
oversteek Hengeloseweg naarde
weide a/d Zomervreugdweg.

14.30 uur 2e run via de Lindense Enk naarde
Brandenborch.

15.30 uur 3e run via de Eikenlaan parallel aan
de Schuttestraat. Afblazen van de
Jacht in de weide bij het
Gemeentehuis, kasteel Vorden.

BEN VERMEULEN
Erkend Installateur voor

elektra - gas - water

LidVNI
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

Is dat lekker!

Warme taart
met rookworst of
met kip-kerry en

• ananas of met gehakt,
uien, champignons

Ja,.datis lekker:

Hele taart,
halve taart of

punten.

Banketbakkerij
J. WIEKART

Burg. Galleestraat.6
Vorden-Tel. 551750

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel Teeuwen j

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 55 37 73 l

Belegen Kaas 1Q 98

5,45

kilo

Jong Komijn
500 gram

Zwitserse week: per 100 gram

Sbrinz
Vacherin Mont d'Or
Emmentaler

__2,98
_3,75
__2,69

Nog meer soorten in winkel tegen actieprijzen.

Notenmelange
gebrand- gezouten o f naturel . __
200 gram 4,/D

Geschenkmanden al vanaf f 12,50.

Elly Teeuwen

Ongewoon lekker!

VORDENSEBIEFSTUK

dit weekend 3 stuks voor ƒ l Oj"

SPECIALITEIT

Bami of Nasi
1 kilo

5,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden R os bief

100 gram ƒ l ,98

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

WEEKENDVOORDEEL
Hacheevlees

500 gram ƒ 4,98

Magere Lendelapjes

500 gram ƒ 8,45

SALADE
SPECIALITEIT

Waldorfsalade

150 gram ƒ 1 ,49

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7,95

Speklapjes
500 gram ƒ 3,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™
Rundergehakt

ƒ 12,50
gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 5514 70

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 5524 14 of (0575) 49 21 18

KNIPPATRONEN
DEMONSTRATIE

WEER 1 DAG IN VORDEN,
BRUMMEN EN ZUTPHEN

Wij tonen u hoe verbluffend eenvoudig patroonteken en kan zijn.
Uw patroon is in enkele minuten gelekend.
Wat u niet voor mogelijk had gehouden, lukt met deze methode
spelenderwijs.
* geen rekenen
• geen apparaat en geen talent nodig
Zeker ook ideaal voor beginnelingen. Welke maten u ook hebt, ieder
patroon past uitstekend.
Ook patronen voor mannen en kinderen.
Onkostenbijdrage f 7,50 p.p.

(op maat)

l
l

VORDEN
in hel'DORPSCENTRUM'

Raadhuisstraat 6,
op maandag 13 november

om 1-1.00 uur en om 19.30 uur

BRUMMEN
in café-resl, 'CONCORDIA'

Engelenburglaan 1.
op dinsdag! 4 november

om14.00uurencm19.30uur

ZUTPHEN
fn'DE HANZEHOF
Coehoornsingel l .

op donderdag !6november
om 14.00 uur en om 19.30 uur

Duur der demonstratie circa 1'/t uur

Breng deze advertentie mee en ontvang gratis 5 modellen en patronen

HANDELSONDERNEMING JOSTA VAN BEEK
Waternoenlaan 31,3645 JR Vinkeveen. Tel. 0297-261920 K.v.K. Utrecht nr. 30070959

MEUBELS IN HALLE ...
"Voor goede meubels hoeft u niet ver!"
Als u besluit om nieuwe meubels te kopen, hoeft u niet zo ver van huisl
In de Dorpsstraat in Ha Ie staat Meubelfabriek OTTEN b.v.
Daar worden meubels gemaakt en verkocht.
In de verkoophal, die pal naast de fabriek ligt, staan voor u

bankstellen, fauteuils,
kasten, eethoeken,
salontafels, t.v.-meubels

en nog meer om u een ruime keuze te bieden.
Het moet al raar gaan als u bij OTTEN niet kunt slagen,
want u kunt kiezen uit vele modellen. En in bekleding
biedt OTTEN veel soorten in diverse kleuren en dessins,
Wanneer u nieuwe meubels gaat kopen, kunt u het
allerbest eerst bij OTTEN in Halle gaan kijken.
Trouwens, uw oude meubels zijn er nog geld waard •
als u nieuwe bij hem koopt, mooi meegenomen!
Openingstijden: iedere dag, behalve 's zondags, van
9.00-18.00 uur. 's Vrijdags tot 21.00, 's zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.



Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGS8URO

Dommique Christine

Wij noemen haar

Dominique

WillemvanderPeijl
Annemarie van der Peijl-

Berends
Sébastiaan

6 november 1995
Joppelaan 31
72l3ABGorssel
Tel.(0575)491876

Annemarie en Dominique
rusten van 12.00-15.00 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Gerrit Willem Tim

Wij noemen hem

Tim

4 november 1995

Hij weegt 3100 gram en is 51
cm lang,

Wim en
Jolanda Hulshof-te Winkel

'Zutphenseweg96
7251 DR Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens het verblijf in het
ziekenhuis en na het overlij-
den van onze moeder en oma

TON l A ROSSEL

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Manneke en
Wybe Bielderman-Rossel
René en Yvonne
Anneliesen Arthur

Zutphen, november 1995

Nieuw in Vorden:
Inbreng en verkoop van

gebruikte

KINDER-
KLEDING

't Rompertje, Dorpsstraat 5.
Tel. (0575) 554059/551956

Openingstijden:
dinsdag: 9.00-12.30 en

13.00-17.00 uur
vrijdag: 9.00-12.30 uur

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gesverbruik door
wekelijks da metorstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beier) te vergelijken met uw streef-
verbruïk. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor do w«*k van: maandag
30 okt t/m zondag 5 MOV. 1995.

Bij een hoort een en een
jaar- slreelve
verbru k bruikvo
van: h il ,-

pen WBO
van:

800 m
1000 m
1200 m
1400 m
16DO m
l-il 1 . ' 1 .

2000 m
2200 T»
2400 m
3600 m
2800 m
3000 m
3300 m
3600 m
3900 m
4200 m
4500 m
5000 m
5500 m
6000 m

23 m
29 m
35 m
*1 m
47 m
52 m
S8m
64 m
70 m
76 m
SI m
87 m
96 m

105 m
113m
122 m
131 m
145m
160 m
175 m

Het weekstroefverbru
bepaald aan do hand
afgelopen week gom

totaal
r streefver-

bruik sinds
29-10--95
van:

23 m3

29 m3

35 m3

41 m3

Al m3

52 m3

58 m1

64 m3

70 m3

76 m5

81 m3

87 mj

96 m3

105 m3

113 m3

122 m3

131 ma

145 m3

160 m3

175 m3

i wordt
an de in de
en

temperaturen.

GANI G
Voor meer informaiio of nog een
meterkaart. kunl u bellen met één
van onzn kantoren:
DOEIINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
ZEVENAAH ;0318-Ë23$47

ZUTPHEN : 0 5 7 5 - 5 1 2 4 2 4

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en a fwa sa u torn a te n

24-uur-service
Onderdelen direkl leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Wij zijn diep getroffen door de zeer grote be-
langstelling die wij hebben ondervonden tijdens
de ziekte en na het overlijden van Bert.
Bert hield van bloemen.
Namens hem willen wij u bedanken voor de 'zee
van bloemen' die hij mocht ontvangen. Het is
voor ons erg fijn te ervaren dat hij voor velen zo
veel mocht betekenen.

Ans Spaarwater-van Veen
Sander Spaarwater

november 1995
het Jebbink 29, 7251 BJ Vorden

GRIEPVACCINATIE

De 3 plaatselijke huisartsen geven
nog gelegenheid tot inenting
tegen griep op dinsdagavond
14 november van 18.30-19.30 uur.

Kosten f 40,- (vaccin f22,50,
inenten f 17,50) per persoon,
contant te voldoen.

Ziekenfondsleden met chronische
hart- of longziekten, alsmede
suikerzieken kunnen op vertoon van
hun ZF-kaart gratis ingeënt worden.

S O swov

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

vraagt

VRIJWILLIGERS
voor de Dagopvang
betr. vervoer bezoekers en
ondersteuning aktiviteiten-
begeleidsters

Gaarne aanmelding tijdens kantooruren van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Raadhuisstraat 6, tel. 553405.

Ifil MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Voor een totale schoonheids-
behandeling naar:

HUIDVERZORGING

(f uulta

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel 553025

Demonstratie
Embossing
o.a. om zelf kerstkaarten te maken

Zaterdag 11 november
10.00-16.00 uur

Embossing
startdoos
geen 29,95 maar

Aanbieding geldig tot 11 - T 1 -'95

27,95

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 16
7251 BA VORDEN

TEL. [0575) 55 35 66

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB-VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

DE WOENSDAG T/M WOENSDAGAANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in wel 30 soorten

DEZE WEEK:

HAWAI VLAAI
'n verrassend lekkere vlaai met een tropische

uitstraling
goed voor 12 royale punten

DEZE WEEK van 20,-voor 17,50

ROOMBOTER-
AMANDELSTAVEN

met 100% amandelspils

NU a

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

goed gevuld met verse appels en kaneel

EEN WEEK LANG...

5 HALEN 4 betalen
zie ook onze dagaanbiedingen

Piekfijn
vleeswarenfest/ijn

Kies maar uit!
Elke week andere soorten vleeswaren

naar keuze voor
één piek per 100 gram.

Deze week

• Leverkaas
• Boterhamworst

Snijworst
Gebraden gehakt

KEURSLAGER

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 1321

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

donderdag-ZUURKOOL MET KIP of BOERENKOOL-sfamppotdag
Lekkere éénpans-gerechten met alles erop en eraan voor 17,50. Afhalen 15,00

VRIJDAG-KOOPAVONDMENU
Vrijdag varkcnshaas Tex Mex met geb. aard. en groente. IJsje of koffie toe 18,50.

Wordt vanaf 12.00 uur geserveerd. Hoofdgerecht afhalen 16,50.

gezonde en verse brood- en gebaKsspecialiteiten
iurg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

IJSVERENIGING
VORDEN

LEDENVERGADERING
te houden op maandag 13 november 1995
20.30 uur in zaal Eskes, Dorpsstraat te Vorden.

Agendapunten:
- Opening door N.J. Edens, voorzitter
- Notulen vergadering maandag 14 november

1994
- Jaarverslag
- Verslag penningmeester H.L.M. Romeijnders
- Verslag kascommissie
- Bestuursverkiezing
- Aftredend en herkiesbaar:

B. Maalderink
A. Aalderink
Niet herkiesbaar: J.F. Geerken

- Contributie 1995-1996
- Rondvraag
- Sluiting

Kerkstraat l - 7251 BC Vorden - Tel. (0575) 55 17 42

Speciale Aanbieding

Rowenta Haarföhn

slechts l T .50

Rowenta Haarföhn
met diffuser

en kammondstuk

slechts 39.95

- REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
./'"\/~\X*'\̂ \̂ \

presenteert

vrijdag 10 november in het café:

Strinx under cover
zaterdag 11 november in de zaal:

PRINSENBAL
i.s.m. karnavalsver. De Deurdreajers

We rocken door m.m.v.

Reflex en Gebr. A. en K. Nus
Aanvang 20.30 uur

2 BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95

GEMENGD
BOEKET

9,95

3 KAAPS VIOLEN

5-
10% KORTING

OP ALLE BLOEMBOLLEN

DE VALEWEIDE-bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

*

Mooie Sperciebonen 1 pond 2,45
Hand-perssinaasappelen
20 van 7,95 voor

Pracht Elstar nu 3 kilo 5,00

KOLDEN HOF's Versmarkt



Bij elk 1-persÖons dekbed een
kussen of een 1 persoons-dekbed-
overtrek GRATIS t.w.v. f 49,=*

Bij een 2-perroons of Lits Jumeaux
dekbed zelfs 2 kussens of één dekbed-
overtrek GRATIS tw.v. ƒ 79,=*

In plaats vanTen gratis dekbedovertrek of v

of donzen dekbed laten reinigen

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN DONZEN DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed meteen 100%
katoenen tijk en met een polyesther
hollow fiber vulling.

1-persoons 140/200 van 119,= nu 79,=

2-persoons 200/200 van 169,= nu 109,=

Lits Jumeaux 240/200 van 199,= nu 149,=

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
100% katoenen tijk en een polyesther
hollow fiber vulling.

1-persoons 140/200 van 219,= nu 179, =

2-persoons 200/ 200 van 339,= nu 279,=

Lits Jumeaux 240/ 200 van 359,= nu 299,=

Donsdekbed, kwaliteit 90% witte
originele ganz^tons. In kassette uit-
gevoerd, dus nwulbaar.

1-persoons

2-persoons

Lits Jumeaux

140/200 van 499,= nu 299,=

2000J van 599,= nu 399,:

240^00 van 699,= nu 499,:

4-Seizoenen donsdekbed, kwaliteit
90% witte originele ganzedons.
In carré stiksel.

1-persoons 140/ 200 van 599,= nu 399,:

2-persoons 200/200 van 899,= nu 699,:

Lits Jumeaux 240/200van 1099,= nu 899,=

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-seizoenen dekbed van 100%
scheerwol eoaen 100% katoenen tijk.

1-persoons

2-persoons

Lits Jumeaux

140/200 van 299 =

2^200 van 369 =

24W200 van 439 =

nu 199,=
nu 269,=

nu 349,=

Wollen 4-seizoenen dekbed van
PARADIES meteen 100% katoenen
tijk.

1-persoons 140/ 200 van 399,= nu 299,:

2-persoons 200/200 van 599,= nu 499,:

Lits Jumeaux 240/ 200 van 699,= nu 599,=

Deze aanbiedingsdekbedden zijn allemaal ook leverbaar in extra lang, 140 x 220 en 240 x 220 cm.

Verder hebben we een grote partij restanten dekbedden in alle maten. In dons, wol en syn-
thetisch. Al deze dekbedden zijn waanzinnig goedkoop. Kortingen van 20% tot halve prijs!

Aktie geldig tot.

30 november '95,

zolang de

voorraad strekt BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 - Zutphen - 0575-512816

'Of de helft van de waarde in contanten.

OOK VOOR UW HARDE VLOEREN
* Marmoleum (ook met mozaïek)

* Laminaat - in vele kleuren
* Parketvloeren - al vanaf f 159,- p/m2

gelakt.

DE

informeer vrijblijvend bij

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) - Tel.
(0575) 46 14 84

Barchemseweg40-Ruurlo-Tel. (0573) 45 31 93

Markerink Varkens BV
Zutphenseweg 109-7251 DN VORDEN
Tel. (0575) 55 32 33 - Fax (0575) 55 31 76

Wij zoeken fokkers/mesters - zgn. gesloten
bedrijven, die geïnteresseerd zijn in het
produceren van

VLEESVARKENSBEERTJES
- 2% hoger magervleespercentage
- betere typebeoordeling
- gegarandeerde afzet
- geringe beerkorting
- minder arbeid
- diervriendelijk
- gunstiger voederconversie
- hoger rendement

Inlichting vrijblijvend: 0575-553233

Grotere of kleinere aantallen mogelijk.

Uw meubels
versleten ? <?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

>
interieuradviseur

• m

Rijksstraatweg 39 7231 AB Wamsveld Tel. (0575) 52 61 32

Contactjes
lijn u l is lullend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen,
Minimumprijs 18,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f l,-.
Vermelding brieven onder nr. ot In-
lichtingen f 2,50 extra.
Anonieme ot dubieuze contacljes
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 coniact-
jes worden bij eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dlenl wet af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
g ra U s herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Vogelshow De Vogel-
vriend op zat. 11-11 van
10.00 tot 20.00 uur; op zon.
12-11 van 11.00 tot 17.00 uur
in het Dorpscentrum.

• TE KOOP: Fiat Uno 45 Sll-
ver bj.'87 en werkplaats ka-
chel 20.000 Cal. Tel. (0575)
46 27 79.

• Tuinkeuring Vorden 1995.
Denkt u aan de najaarsbij-
eenkomst op maandag 13 no-
vember a.s. om 20.00 uur in
het Dorpscentrum, zaal "t
Stampertje'. Iedereen van har-
te welkom. Toegang vrij.

• TE HUUR: gemeubileerde
woonruimte vanaf 1 decem-
ber voor de winlermaanden.
Tel. (0575) 556680.

• Wereldwinkel Vorden: Vrij-
dag 17 en 24 november staan
wij met een extra kraam. Met
het oog op de feestdagen heb-
ben wij o.a. extra kunstnijver-
heid. Kom eens bij ons kijken
op de markt l

• Vlotte sportieve man die bij-
na alles heeft maar niet 't BE-
LANGRIJKSTE in 't leven,
zoekt 'n lieve vrouw tot 57 j.
voor LAT-relatie/samenw. Br.
onder nr. R24-1, Contact,
Postbus 22. 7250 AA Vorden.
• Vogelshow De Vogel-
vriend op zat. 11-11 van
10.00 tol 20.00 uur; op zon.
12-11 van 11.00 tot 17.00 uur
in het Dorpscentrum.

• De laatste verse bloemen
van dit seizoen want koning
winter vond het welletjes. Vol-
gend seizoen staan we weer
voor u klaar met een breder
assortiment. Graag tot weer-
ziens vanaf ca. juni '96. Jan en
Elly Schoenaker. Vierakker.

• TE KOOP: buxus diverse
maten (geknipt) en haagbuxus.
Tevens pompoenen en slerka-
lebasten. Tel. (0575) 46 48 18
b.g.g. (0575) 46 20 82.

• TE KOOP: leren bankstel,
1-, 2- en 3-zits, i.z.g.st. Vraag-
prijs f2500,-. Tel. (0575)
55 26 59.

• GEVRAAGD VOOR RUUR-
LO: peuteroppas voor drie
dagen per week incl. licht h.h.
werk. Opl. peuter/kleuterleid-
ster. Leeftijd tussen 25 en 35
jaar. Tel. (0573) 45 38 88.

• Heeft u oud Ijzer etc. en wilt
u er vanaf? Bel tel. (0575)
552916.

• Oud onderwijzer geeft huis-
werkbegelelding aan huis.
Tel. 554152,

• Tuinkeuring Vorden 1995.
Denkt u aan de najaarsbij-
eenkomst op maandag 13 no-
vember a.s. om 20.00 uur in
het Dorpscentrum, zaal "t
Stamperlje'. Iedereen van har-
te welkom. Toegang vrij.

• Vogelshow De Vogel-
vriend op zat. 11-11 van
10.00 tot 20.00 uur; op zon.
12-11 van 11.00 tot 17.00 uur
in het Dorpscentrum.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Heeft U ons

DINO BROOD
al geproefd!

'n Lekker mals brood vol
met de noodzakelijke
voedingsstoffen. De

kinderen zijn er dol op!

Burg.Gal1éestraat22
Vorden -Tel. 551 877



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 9 november 1995

57e jaargang no. 33

ULLE TIN ORDEN

5" r 'i?y JAARREKENING 1994 .*£>LIKSEMBEVEILI-
De jaarrekening 1994 sluit met een
positief saldo van f 244.000,—. Dit is
f 102.000,— lager dan de rekening
1993. Dit komt door de afrekening
1989-1993 voor afvalverwijdering
van het gewest midden IJsscl.
Voor hel complex Addinkhof ver-
wachten burgemeester en wethouders
een aanzienlijk batig saldo. Voorlopig
is een bedrag van f 600.000,— toege-
voegd aan de algemene reserve
grondcomplexcn.

•

^•GEMEENTELIJK
INTERN MILIEU-

ZORGSYSTEEM
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een intern
gemeentelijk milieuzorgsysteem vast
te stellen. In eerste instantie denken
burgemeester en wethouders eraan
om bij voorstellen voor aanschaf van
apparatuur een milieuparagraaf op te
nemen.

Bij een doorlichting van de activitei-
ten van de gemeente is al gebleken dat
de medewerkers bij de uitvoering van
de werkzaamheden al veel aandacht
besteden aan het milieu.

^- BEHEERSVERORDE-
NINGOPDE

BEGRAAFPLAATSEN
Aangezien de Behecrsverordcning
niets regelt over het aantal personen
dat in een graf kan worden begraven
in een graf en de afmetingen van ur-
ncngravcn, stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor om
hiervoor bepalingen op te nemen in de
verordening.

In een graf mogen 2 lijkkisten ge-
plaatst worden of in plaats van een
lijkkist 2 urnen. Indien mogelijk mo-
gen in plaats van één lijkkist voor een
volwassenen ook twee lijkkisten voor
kinderen beneden de leeftijd van 12
jaar geplaatst worden.

.« BENOEMING TWEE
LEDEN COMMISSIE

BEZWAAR- EN
BEROEPSCHRIFTEN

Mevrouw C. Quarles van Ufford en
de heer O. Wempc worden benoemd
tot vast leden van de commissie voor
de behandeling van bezwaar- en be-
roepschriften gemeente Vordcn.

Aangezien het aantal bezwaarschrif-
ten blijft stijgen, vragen burgemeester
en wethouders de commissie te be-
zien of het mogelijk is om de commis-
sie in kamers te splitsen.

ENOEMING HEER
B. RONDEEL TOT LID

VAN DE
GEMEENTELIJKE

MONUMENTEN-
COMMISSIE

Omdat de gemeentelijke monumcn-
tencommissic nog veel werk meet
verrichten stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor om
deze commissie uit te breiden met de
heer B. Rondeel.

GING
GEMEENTEHUIS

Omdat er in het gemeentehuis veel
gevoelige electronische apparatuur
staat, moet er een ovcrspanningsbe-
veiliging komen. Het aanbrengen
hiervan kost f33.000,—,

IOLERING IN HET
BUITENGEBIED

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om fase 2 van
het rioleringsplan uit te voeren. Deze
fase heeft betrekking op de aanleg
van riolering in het gebied Hackfort
(Baakseweg, Hackfortselaan, Kruis-
dijk, Heeghcrhoek, Eldcrsmaat en
Riethuisweg).
De kosten bedragen f 1.274.000,—.
Het project is bij de provincie aange-
meld voor subsidie, maar nog niet
duidelijk is of er ook een bijdrage van
de provincie verwacht kan worden.

VEERGUNNINGEN
Op 31 oktober 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- deheerP.G.H.van Asselt, voor het

bouwen van een kas op het perceel
Het Hoge 6c te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

*OUW-EN
WONINGTOEZICHT

OP DONDERDAG 16
NOVEMBER NIET

BEREIKBAAR
Op donderdag 16 november zijn de
medewerkers bouw- en woningtoe-
zicht niet bereikbaar. Zij volgen op
die dag een cursus.

• Telefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van l J.00 tot 12.00
uuren volgens afspraak.

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

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

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeenteh uis.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN
Naam Bouwadres Da rum

on tv.
Omschrijving

G.W. Vruggink Hamminkwcg 3, 31 -10-95 vernieuwen van een
Vorden schuur

R. A.T.H. Zents Larenseweg la, 31-10-95 vernieuwen van een
Vorden kapschuur

A.J. Ritmeester Beatrixlaan 1 1 , 01-11-95 verbouwen van ccn car-
Vorden port tot hobbyruimtc

Deze bouwaanvragen kunt u inzien tcrgcmeentesecretarie in het koetshuis.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 november 1995 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- derde wijziging Beheersverordcning op de begraafplaatsen;
- benoeming van 2 leden van de commissie bezwaar- en beroepschrif-

ten;
- samenstelling gemeentelijke monumentencommissie;
- aanleg centrale verwarming in de gemeentewoning Julianalaan 10;
- aanpassing bliksembeveiligingsinstallatie van het gemeentehuis;
- aanleg riolering in het buitengebied;
- managementrapportage;
- jaarrekening 1994;
- gemeentelijke interne mileuzorg;
- voorbereidingsbesluit uitbreiding industrieterrein oostzijde van de

Kcrkhoflaan.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de - openbare - raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de
orde stellen, dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kun-
nen inspreken in een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maan-
dag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de
heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken.

•

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer 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 aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Ook u kunt^Rien u dat wenst over de onderwerpen die op de agcnda^Jin, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vordcn en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter ifL' secretaris van de commissie meedelen. De mogclijkl^fc.oni in
te spreken ^P<lt geboden voordat de behandeling van het betreffcno^Pgenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken ver-
gadert op dinsdag 14 november om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
- aanleg centrale verwarming in de gemeente woning Julianalaan 10;
- aanleg riolering in buitengebied;
- begroting 1996 en meerjarcnbclcidsplan 1996-1999.

De commissie bestuuren ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 14 novem-
ber 1995 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
- derde wijziging Beheersverordcning op de begraafplaatsen;
- benoeming van 2 leden van de commissie bezwaar- en beroepschriften;
- samenstelling gemeentelijke monumentencommissie;
- voorbereidingsbesluit uitbreiding industrieterrein oostzijde Kerkhoflaan.;
- Afstandstabcl Richtlijn 'Veehouderij en Hinderwet'. Consequenties voor

inrichting Spiekerwcg 4 op eventuele ontwikkelingen op perceel Spickcr-
weg2;

- begroting 1996cnmecrjarcnbelcidsplan 1996-1999.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
15 november 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
- gemeentelijke interne milieuzorg;
- aanpassing bliksembcveiligingsinstallatie van het gemeentehuis;
- managementrapportage;
- jaarrekening 1994
- Afstandstabel Richtlijn 'Veehouderij en Hinderwet'. Consequenties voor

inrichting Spiekcrweg 4 op eventuele ontwikkelingen op perceel Spieker-
weg 2.

!« VOORBEREIDINGSBESLUIT UITBREIDING
INDUSTRIETERREIN OOSTZIJDE KERKHOFLAAN

TEN BEHOEVE VAN - MOGELIJK - BEHOUD
NEDAC-SORBO

In verband met de mogelijkheid dat Nedac-Sorbo uit Vorden vertrekt, hebben
burgemeester en wethouders de directie van dit bedrijf gewezen op de gedachte
uitbreiding van het Industrieterrein aan de oostzijde van de Kcrkhoflaan.

Om ook voor de omgeving duidelijkheid te scheppen over de toekomstige uit-
breidingen en over de bedoelingen van een eventuele verplaatsing van de Nedac
Sorbo Groep, stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor een
voorbereidingsbesluit te nemen. Dit betekent dat de bestaande toestand ter
plaatse wordt 'bevroren' om ongewenste bouwwerken en werken in de voor-
bereidingstijd van het bestemmingsplan tegen te kunnen gaan. Tevens is het een
middel om een eventuele vrijstellings- en anticipatieprocedure te starten (ver-
snelde medewerking aan het verlenen van een bouwvergunning), maar niet
voordat op zijn minst een ontwcrp-bcstemmingsplan voor advies is voorgelegd
aan de overlegpartners genoemd in artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke
Ordening.

Direct omwonenden hebben een exemplaar van het voorstel van burgemeester
en wethouders ontvangen. Binnenkort zullen burgemeester en wethouders de
inspraak-procedure voor belanghebbenden starten.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, scktor grondgebied, buro mil ieu , en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt van
l O november tot en met 8 december 1995 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:

1. de heer H. Sahin, Kannenburg 220, 7423 AH Deventer voor het uitbreiden
van de openingstijden van restaurant Asya op het perceel Zutphenseweg l te
Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. de heer G.T.M. Sccsing en mevrouw E.M. Belval, Wilmerinkweg 5,7251 HJ
Vorden voor het vernieuwen van een in slechte staat verkerende paardestal op
het perceel Wilmerinkweg 5 te Vorden.
Deze wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu.

ANDSCHAPSBELEIDSPLAN VOOR VORDEN

Vanaf 10 november 1995 tot l O januari 1996 ligt in koetshuis, de bibliotheek, en
de rabobank te Wichmond, het ontwerp landschapsbeleidsplan voor de
gemeente Vorden ter inzage.
Het Vordense landschapsbclcidsplan heeft een tweeledig doel; het weergeven
van de gemeentelijke visie op het Vordense landschap en het geven van uit-
gangspunten voor ccn akticf uitvoerend beleid (herstel en aanleg van land-
schapselementen). Daarnaast wordt het plan gebruikt voor de uitvoering van de
kapvcrordening, het beoordelen van aanlegvergunningen etc.

Op 7 december 1995, om 20.00 uur, wordt het plan in het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6 te Vorden, toegelicht.
Op grond van art. 3.14 ev. van de Algemene wet bestuursrecht is inspraak op het
plan mogelijk. Inspraakrcakties moeten voor I januari 1996 gericht worden aan
burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001,7250 HA Vorden.

[ILEU'-AANVRAAG VOORMALIG GROENE
KRUISGEBOUWAANHETJEBBINK

De mogelijke vestiging van ccn inr icht ing voor produktic en verkoop van diag-
nostica binnen de gezondheidszorg in het voormalige Groene Kruisgebouw aan
het lebbink 15 te Vordcn heeft in de directe omgeving enige onrust veroorzaakt.

Op dinsdagavond 7 november jl. heeft de ondernemer, de heer Meddens, al een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden.
Burgemeester en wethouders zullen alsnog een openbare zitting organiseren om
duidelijkheid te geven over de aard van de inrichting, alsmede de - gebruike-
lijke -gang van zaken bij ccn procedure ingevolge de Wet milieubeheer als hier
aan de orde.
Deze zitting wordt gehouden op dinsdag 14 november 1995 om 14.00 uur in het
gemeentehuis Kasteel Vorden.
De omwonenden hebben wij een exemplaar van deze publikatie verstrekt.

""r*
^DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VRIJWILLIGERS
Op 20 december 1994 heeft de gemeenteraad het welzijnsplan 1995-1998 vast-
gesteld. Onder voorstel 7 van dit plan werd voorgesteld subsidiemogelijkheden
voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers open te stellen. Eerder heb-
ben burgemeester en wethouders de ontwerpregeling deskundigheidsbevorde-
ring gepubliceerd. In verband met het ontlenen van rechten door instellingen en
verenigingen en voor een nadere aanscherping van de criteria hebben burge-
meester en wethouders besloten deze regeling om te zetten in de ontwerp-
verordening deskundigheidsbevordering vrijwilligers, die per l januari 1996 in
zou moeten gaan.
De Verordening heeft tot doel de deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen.
De gemeenteraad beslist over het invoeren van de verordening en de bijbeho-
rende subsidiemogelijkheden. Burgemeester en wethouders willen, voordat zij
de gemeenteraad een voorstel doen, de ontwerp-Verorden ing voorleggen aan
alle verenigingen en instellingen. Eventueel zullen burgemeester en wethou-
ders de ontwerp-Verordening aan hand van reacties bijstellen.
Burgemeester en wethouders passen bij de totstandkoming van deze Verorde-
ning de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht toe. Dit betekent dat de on t werp-Verorde n ing van 10 novem-
ber tot en met 8 december i 995 tijdens opcnstcllingsurcn (maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur)
ter inzage ligt op de afdeling welzijn van het gemeentehuis (boerderij bij het
kasteel), u kunt deze ontwerp-regeling kosteloos inzien. Tegen betaling van
leges kunt u afschriften krijgen. Uw zienswijze over de ontwerp-Verordening
kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling binnen deze periode naar voren
brengen.
Naar verwachting vindt de behandeling van het voorstel van het college over de
ontwerp-Verorden ing plaats in de raadsvergadering van 30 januari 1995.

f UITBREIDING IND USTRIETERREIN OOSTZIJDE
KERKHOFLAAN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vordcn, bekend dat met ingang van vrijdag 10
november 1995, gedurende vier weken, op de gemcentesecreiarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt een schets
waarop aangegeven de aan de oostzijde van de Kerkhoflaan gedachte locatie
voor uitbreiding van het industrieterrein.
De gedachte uitbreiding kan als alternatieve nicuwbouwlocatie gelden voor de
Nedac Sorbo Groep als zij ervoor kiest haar bedrijf te verplaatsen van de
Nieuwstad.
Tot en met 8 december 1995 kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schrifte-
lijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt over het plan van gedachten wisseten met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.



EGROTING1996ENMEERJARENBELEIDSPLAN
1996-1999

De raadscommissies geven in de komende vergadering een technisch advies
aan burgemeester en wethouders over de begroting 1996 en het meerjaren-
beleidsplan 1996-1999 aan burgemeester en wethouders.

Tekort
De begroting sluit met een nadelig saldo van f 386.600,-. Door het inzetten van
reserves en door het verhogen van belastingen-en andere tarieven stellen burge-
meester en wethouders voor om de begroting sluitend te maken.

Financiële positie van de gemeente
De financiële positie van de gemeente is redelijk te noemen. Er is voldoende
vermogen in de vorm van reserves. Voor meerdere zaken die nu groot onder-
houd nodig hebben is in voorgaande jaren voldoende gespaard.

Om te voorkomen dat de belastingen in de komende jaren te zeer zou stijgen,
zetten burgemeester en wethouders reserves in om de tekorten te dekken. De
gemiddelde belastingdruk ligt ten opzichte van de Vorden omringende gemeen-
ten op een redelijk niveau. In het bijzonder de onroerende-zaakbelastingen zijn
niet bijzonder hoog. Bij de Afvalstoffenheffing, rioolrechten en de begrafenis-
rechten streven burgemeester en wethouders naar volledige kostendekking. De
kosten voor de rioolrechten en de afvalstoffenheffing zullen dan ook stijgen.

Lastenoverzicht voorde burger

Onroerende-zaakbelasting
Deze stijgt met l O procent, dit geldt ook voor de jaren 1997-1999.

s\jva iswrjcnnejjing
Mecrpersoonshuishoudens krijgen te maken met een stijging van f 42,- en gaan
f 492,- betalen. Eenpersoonshuishoudens krijgen te maken met een tariefstij-
ging van f 32,-en gaan f369,- betalen.

Rioolrechten
Deze stijgen met f 50,-. dit blijft zo tot na het jaar 2000.
In 1996 betaalt u f 254,-, in 1999 f 396,-. t

B e graf en isrechten
Deze stijgen in 1996 met 17,5 procent. Hierdoor maken burgemeester en wet-
houders deze kosten in één keer kostendekkend. De volgende jaren stijgen deze
tarieven met de stijging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
De stijging van dit tarief is noodzakelijk omdat de onderhoudskosten van de
dienstwoning en andere gebouwen hoger uitvallen.

Rechten
De rcchtcnvcrordcning stijgt met l ,2 procent.

Hondenbelasting
De hondenbelasting blijft voor 1996 ongewijzigd.
U betaalt voor de eerste hond f51,-. Heeft u twee of meer honden dan betaalt u
per extra hond steeds meer belasting.

Toeristenbelasting
Burgemeester en wethouders wi l len deze belasting handhaven op f l,- per over-
nachting. In vergelijking met buurgemeenten van Vorden is dit tarief hoog.

Woonforensenbelasting
Deze belasting voor n iet-Vor de nare n die bijvoorbeeld een tweede woning in
Vorden hebben, blijft ongewijzigd. De opbrengst van deze belasting ramen bur-
gemeester en wethouders voor 1996 op f 10.000,-.

Wat gaat Vorden in de komendejaren geld kosten?

Wegen
1996 f 660.000,-
1997-726.000,-
1998-798.600,-
1999-878.460,-.

Fietspad Lankhorsterstraat
Na de inspraak op het schetsontwerp voor een fietspad van de kom van Wich-
mond naar de Lankhorsterstraat, hebben burgemeester en wethouders definitief
gekozen voor een t wee richtingen fietspad lans de oostzijde van de Lankhorster-
straat. De totale kosten ramen burgemeesteren wethouders op f 538.000,-. Er is
een bedrag gereserveerd van f 400.000,-. Burgemeester en wethouders ver-
wachten dat het tekort kan worden gedekt door subsidies van het Rijk en de
provincie.

Verkeer'sstudic beperking verkeer centrum van het dorp
Voor het opstellen van een startnotitic naar de mogelijkheden om de hoeveel-
heid verkeer in het centrum van het dorp te weren nemen burgemeester en wet-
houders een bedrag van f 100.000,- in de meerjarenbegroting op.

Waardevol cultuurlandschap de Graafschap
Het plan voor een 'waardevol cultuurlandschap de Graafschap' is een integratie
van gebiedsvisics voor natuur en landschap, landbouw en recreatie, waarbij
men rekening houdt met de milieu-effecten. Het gaat erom om voor alle secto-
ren een zo optimaal mogelijke, duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. In
dit plan is een zogenaamde ecologische hoofdstructuur opgenomen. Het Rijk
stelt hiervoor ongeveer 2,5 miljoen per jaar beschikbaar. Dit is echter niet vol-
doende en burgemeester en wethouders vinden dat de provincie en de gemeen-
ten deze gelden moeten aanvullen. Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om f 50.000,-beschikbaar te stellen.

Hulpverleningsvoertuig voor de brandweer
Het oude hulpverleningsvoertuig is geheel versleten. Aanschaf van een nieuwe
met uitrusting is daarom absoluut noodzakelijk. Kosten: f 367.000,-.

Landschapsbeleidsplan
In het eerste kwartaal van 1996 leggen burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad een landschapsbeleidsplan voor. Eén van de doelstellingen is het
geven van uitgangspunten voor een actief uitvoerend beleid, gericht op behoud
en herstel van bestaande en ontwikkeling van nieuwe landschapselementen, de
uitvoering van het plan gaat per jaar f 80.000,- kosten. De provincie subsidieert
75 procent, zodat de gemeente f20.000,- per jaar hiervoor moet reserveren.

Grootschalige digitale topografische kaart
70 procent van alle gemeentelijke activiteiten heeft met vastgoed te maken. De
gemeenten moeten dus een goed systeem hebben om het vastgoed te registre-
ren. Onderdeel daarvan is een zogenaamde digitale topografische kaart. Hier-
voor vragen burgemeester en wethouders de gemeenteraad een bedrag van
f342.000,-.

Kunstbeleid
Het zwembad in de Dennen krijgt een kunstwerk in 1996. Verder kunnen er nog
kunstwerken komen bij het NS-station en op het terrein tegenover het notaris-
kantoor aan de Hoetinkhof.
Om deze kunstwerken te betalen is een budget beschikbaar, wel moet om ook
hierna nog invulling te geven aan het kunstbeleid, moet er jaarlijks een bedrag
van f 2.500,- aan de voorziening kunst worden toegevoegd.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
lijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activitei-
ten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

GENDA

Veel belangstelling voor
Meer bewegen voor Ouderen

1. Bingo, elke maandag- en woens-
dagmiddag.
2. Koffie drinken met eventueel een
spel naar keuze, zoals kaarten, biljar-
ten, sjoelen, rummikub, enz. op
woensd ag morgen.
Wanneer u zelf ideeën hebt over akti-
viteïten of een vrijetijdsbesteding
waardoor ouderen met elkaar in kón-
takt kunnen komen dan kunt u dat met
het Dorpscentrum overleggen.

Zonnebloem
Op zaterdag 11 november wordt de
jaarlijkse ontspanningsmiddag van de
Zonnebloem voor ouderen, hulpbe-
hoevenden, rolstoelpatiëntcn, enz.
gehouden in de Hanzehof te Zutphen.
Deze middag, waarin bekende nedcr-
landsc artiesten optreden, wordt ge-
presenteerd door Hans Kazan.
Voor informatie: Mevr. T. Klein Kra-
ncnbarg, Molenweg 4, tel. 551347 of
mevrouw R. Klein Krancnbarg,
Hackforterwcg 31, tel. 441269.

De werkgroep Voorlichting van de Stichting Welzijn Ouderen organiseerde op
20 oktober een demonstratie-bijeenkomst in de sporthal aan het Jebbink, waar
ouderen kennis konden maken met 'Meer Bewegen voor Ouderen'. Veel 65-
plusscrs maakten van deze gelegenheid gebruik en deden vol enthousiasme mee
aan de verschillende, dooreen professioneel team opgegeven, 'oefeningen*.
Het was hartverwarmend om te zien, hoe ijverig de meesten trachtten mee te » T • ,. . j
doen, ook al waren de aktiviteïen voor hen volkomen vreemd. De middag be- VilKiUltlC21US
wees eens te meer dat het bewegen voor ouderen zeer nuttig is en mede kan
bijdragen aan de zelfstandigheid van ouderen. Een dergelijk in i t ia t ief is zeker
voor herhaling vatbaar.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Raadhuisstraat 6, tel. 55 3405.

Dagopvang
Eén van de belangrijkste aktiviteiten
van de SWOV is de Dagopvang.
Steeds meer ouderen willen hiervan
gebruik maken met als gevolg dat er
een wachtlijst is ontstaan. Gelukkig
zijn we erin geslaagd de Dagopvang
met • £k per week uit te breiden,
waardPrde wachttijd aanzienlijk be-
kort wordt.
Meer deelnemers betekent echter ook
meer werk voor de chauffeurs, die de
bezoc^B vervoeren, en meer werk
voor d^Rtivitcitenbegeleidsters, die
het dagprogramma verzorgen. Graag
zouden wij in kontakt willen komen
met vrijwilligers die zich enkele uren
per week voor dit belangrijke werk
beschikbaar willen stellen.

een eigen woning een uitgesproken
voorkeur heeft voor huren. Reden
voor verkoop is meestal de wens klei-
ner en aangepast te kunnen wonen.
Slechts 50% slaagt erin een geschikte
woning te vinden. Omdat de bouw
van senioren-woningen geen gelijke
l red houdt met de vergrijzing zal ge-
noemd percentage nog^Èn.
Reden voorde SEV omc^n uitgebrei-
de info-gids voor het langer zelfstan-
dig wonen ouderen in een koopwo-
ning samen te stellen. Jn deze gids
worden o.a. besprokq^«anpassing
van de woning, vcrbou^mg, uitbeste-
ding onderhoud, financiering, zorg,
enz. De gids ligt ter inzage bij de
SWOV, maar kan ook voor ƒ 15,- be-
steld worden bij de SEV.

55+

De Stichting Experimenten Volks-
huisvesting (SEV) heeft onderzoek
gedaan naar woonmogelijkheden en
-wensen voor en van ouderen. Geble-
ken is dat 80% van de 65-plusscrs met

Er zijn voor ouderen verschillende
mogelijkheden om met elkaar in kon-
takt te komen, al of niet samengaand
met het deelnemen aan een aktivitcit.
In het Dorpscentrum kunt u b.v. te-
recht voor:

De vakantiegids 1996 van de Zonne-
bloem is verschenen. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden voor langdurig
zieken, lichamelijk gehandicapten en
hulpbehoevende mensen. Voor gids
met aanmeldingskaart kunt u kontakt
opnemen met: P.S. Schouten, Mar-
grietlaan 16, Vorden. Tel. 553464.

Struikelpartijen
Per jaar krijgen ongeveer 125.000 ou-
deren in en om hun huis een ongeval.
Bij het leeuwedeel van de thuisongc-
vallcn (ruim 90 procent) gaat hei om
een val. Dat blijkt vooral vrouwen te
overkomen, met name de 75-plussers
onder hen. Niet optimale veiligheid is
in de meeste gevallen de oorzaak van
een pijnlijke smak. Gladde vloeren,
losse kleedjes, hoge drempels en wei-
nig houvast in douche, bad en toilet
zijn wat dat betreft berucht. Maar ook
wankele huishoudtrappen en het staan
op krukjes en stoelen kunnen tot hele
nare situaties leiden.
De risico's van struikelen en vallen
kunnen aanzienlijk worden verkleind.
Er zijn verschillende instanties die in-
formatiemateriaal hebben over de
maatregelen die daartoe in huis kun-
nen worden genomen. Een greep:
Consument & Veiligheid, GGD,
stichting Welzijn Ouderen.

Vogelshow
Vogelvereniging 'De Vogelvriend'
houdt deze week weer de onderlinge
wedstrijd in het Dorpscentrum. Hel
aantal inschrijvingen is dit jaar bedui-
dend hoger als voorgaande jaren. Het
bestuur is zeer verheugd dat het aantal
vogels toeneemt en ruim de tweehon-
derd is gepasseerd. De keuring, waar-
voor drie keurmeesters zijn gecon-
tracteerd, zal op donderdag 9 novem-
ber plaats vinden. De^heer Menke-
horst is aangetrokken voor de klcur-
kanaries en de Europese vogels, de
heer Asbrock voor de postuurvogels
en de heer Jacobs zal de parkieten en
exoten gaan keuren. De opening van
de vogelshow is op vrijdagavond. De
toegang is gratis.

Kleurwedstrijd Vrouwen Medler
De zeven hoofdprijzen van de kleur-
wedstrijd van Super Wilbcrt en Yvon-
nc Grotenhuys gaan naarde volgende
personen: Charlenc Manuela, Het
Gull ik 3; Maaike Stokkink, Hoetink-
hof 112; Lotte Ruitcrkamp, Mispel-
kampdijk 10; Anne Gotink, Insulin-
dclaan 15; Annc Bleumink, Het Hoge
70; Riannc Brummclman, Polweg
lOa; Erwin Berenpas, Hekkelerdijk
14, Zutphen. Voor de kinderen die
niet in de prijzen zijn gevallen, ligt er
een kleine attentie klaar bij Super
Wilbert en Yvonne Grotenhuys.

Maandag 6 november hadden de da-
mes van de Vrouwenclub Medler
weer een bijeenkomst. Mevrouw Da-
men en de heer Olthof van het l VN
Oude Ussclstrcek namen het gezel-
schap aan de hand van dia's mee naar
de natuurgebieden rondom Doctin-
chcm. Allereerst werd vogel- en moe-
rasgebied de Zumpc onder de loep ge-
nomen. Ook waren er dia's van de
abdy en kasteel Slangenburg. Na de
pauze toonden Damen en Olthof dia's
van de IJsselwaarden.

NOVEMBER:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
8 ANBOKlootschictcn'tOlde

Lettink
8 Welfare handwerken, Wehme

1 1 Prinsenbal, Deurdreajers
11 Jubileumconcert Chr. muziekver.

Sursum Corda Vorden, sporthal
'tJebbink

13 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Kerstguirlandcs maken

13 SlotbijeenkomstTuinkeuringcn,
'tStampertje

14 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Themamiddag in Almen

15 ANBO Klootschieten't Olde
Lettink

15 Ned. Bond van
Plattel and s v rou wc n,
Wereldwinkel modeshow in de
Herberg

15 HVGWichmond,doc-avond
16PCOB
16HVGWildenborch,lezing

Thuiszorg met dia's
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen,
Kerstguirlandcs maken

20 VrouwcnclubMcdlcr
21 Ver.OudVordcn/Klankbceld'
21 Soos Kranenburg 1300 jaar

Bisdom in zaal Schoenaker
21 NCVBPastorD.Booyink

Gevangenis-pastora;it
22 HVG Dorp, Sinterklaasavond
22 Welfare handwerken, Wehme
22 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
23 Plattelandsvrouwen Provinciale

handwcrkdagcn in Dorpscentrum
23 Themamiddag Vrouwenraad

Vorden in het Dorpscentrum,
' Vrouwen hoeven niet alles te
slikken'

24 Voorlichtingsbijeenkomstvan
ANBO, KBO en PCOB, thema
'kwaliteitinhuis ' in'tStampertjc

29 ANBOKlootschictcn'tOlde
Lettink

DECEMBER:
Jeu de boulebaan bij de Wchme
dagelijks geopend. Infobijde
receptie. ledere dag open tafel bij de
Wehme. SWOV.

4 VrouwencIubMedler, Sinterklaas
5 Bejaardensoos Kranenburg, St.

Nicolaas
6 Welfare handwerken, Wchme
6 HVGWichmondds.A.Walpot
6 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
7 Bcjaardcnkring, Dorpscentrum

12 Plattelandsvrouwen, Provinciale
handwcrkdagen in Dorpscentrum

13 ANBOKlootschietenbij ' tOlde
Lettink

18 HVGdorpKerstfeestvanuitde
Fakkel

18 VrouwenclubMedlerKerstfeest
19 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
19NCBV,Kcrstvicring
19 HVGWichmond.Adventsviering

samen met ouderen
20 Plattelandsvrouwen, Kerstviering

bij de Herberg
20 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
20 Welfare kerstcontactmiddag

Wehme
21 HVG Wildcnborch. Kerstfeest
21 Bejaardcnkring, Dorpscentrum

Kerst
27 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt op vrijdagavond 17 november
haar jaarvergadering welke in hel
Dorpscentrum wordt gehouden. Na
afloop wordt er een film gedraaid.
De afdeling Jong Gelre Warnsveld
beleeft vrijdagavond 10 november de
grootste travesticavond van de eeuw.
Nog nooit is er zo'n enorm feest geor-
ganiseerd. Er zijn mooie prijzen te
verdienen voor de origineelste Miss
en Mister Travestie. De feestavond
heeft plaats bij café de Bosrand in
Vierakker. Op 23 november houdt de
afdeling Warnsveld een filmavond in
de Boggelaar. Op het programma
staat Een film van de revue 'BB
show' die het afgelopen jaar werd op-
gevoerd. Tijdens deze avond is er te-
vens gelegenheid voor leden om zich
op te geven voor de revue voor het ko-
mend jaar.

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 aï meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en
middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Wcevers BV, Nieuwstad 30,7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. (0575) 55 10 10.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
3 Roomboter

amandel gevuld
SPECULAAS

PAIN DE
CAMPAGNE

SPECULAASJES KRUID-
NOOTJES

6,003,506,00

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEME-
NE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het
besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuls van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

liggen vanaf 10 november 1995 gedurende 4 weken
ter inzage de besluiten op de aanvraag van;

de heerW.de Leeuw
Nachlegaalstraal 16
7261GDRuurlo
Ruurloseweg 65a te Vor-
den

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een tuincentrum

1. naam aanvrager:
straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
adres van de inrichting:

om:

2. naam aanvrager
straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
adres van de inrichting:

de heer G.H.J. Berends
Onsteinseweg 11
7251 ML Vorden
Lindeseweg 19 te Vor-
den

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een installatie- en construc-
tiebedrijf

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig be-

denkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen
in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 22 december 1995.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 7 november 1995

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
buro milieu, tel. (0575) 55 74 84 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44

VUIL TAPIJT/ VLEKKEN
. BANKSTEL VUIL?

t het dan vakkundig reinigen door

"Chem-Dry® Quick Service

* Tapijt droog binnen l uur!
* Beslist niet sneller vuil!
* Verwijdert de meeste vlekken!
* Ook meubclreinitfing!
* Geen voorrijkosten
* Vrijblijvende prijsopgave!

Zutphen tel. 05750-43377
Doetinchem tel. 08340-61126

GEMEENTE
VORDEN
VERORDENING STRAATNAAM-
GEVING EN HUISNUMMERING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31
oktober 1995 heeft vastgesteld de:

'Verordening op het benoemen van openbare ruimten
en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, com-
plexen, afgebakende terreinen, tig- en standplaatsen.

Deze verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter
inzage op de afdeling bestuur en is tegen betaling van
de kosten verkrijgbaar.

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgen-
de op die van afkondiging.

Vorden, 9 november 1995,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGING VERORDENING OP
DE HEFFING EN DE

INVORDERING VAN DE AFVALSTOFFENHEFFING
EN DE REINIGINGSRECHTEN 1993

Burgemeester en wethouders OWFVorden maken be-
kend dat vanaf donderdag 9 november 1995 voor een
ieder ter gemeente-secretarie, sektor Middelen (kas-
teel) kosteloos ter inzage ligt:

de Zesde wijziging van de Verordening op de heffing
en de invordering van de afvalstoffenheffing en de rei-
nigingsrechten 1993. Dit besluit is goedgekeurd bij
besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Za-
ken A.G.M, van de Vondervoort d.d. 17 oktober 1995,
onder nummer FBA 95/7/U16.

Het artikel dat het recht voor het periodiek verwijderen
van bedrijfsafval regelt is in de Zesde wijziging gewij-
zigd. Vanaf 1 september 1995 kunnen bedrijven en
instellingen voor de afvoer van hun bedrijfsafval maxi-
maal 1 groene en 1 grijze container tweewekelijks aan
de gemeente aanbieden.

Vorden, 9 november 1995.

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

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

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

A. HEITKONIG
Muizengalweg 3-7227 DN Toldijk-Tel. (0575)45 14 11

'** BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wi)
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook mei u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
mei u een prachtige
badkamer, waarin wij
tol het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
hel geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modem design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galieesiraal 58 7251 EC Vorden.
Tel. (0575) 55 26 37

EINDELIJK DUIDELIJKHEID

DE GROTE VAN DALE,
NU VOLLEDIG BEWERKT IN DE
NIEUWE, OFFICIËLE SPELLING

Als u nu intekent kost de complete
set van 3 delen slechts f 298,-.

Na verschijnen e ind november f 325,-.

Raadhulsslraai 22
i25\ Al i Marden
Tel. (0575) 55 .1

^^

Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!

Een zomerse atmosfeer in huis. En dal niet '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 een mandag van 7 V.- uur, liui f 10,- per uur.

Deze premie gcldl voor pKticulkren hij «n opiiraiht vin minimaal J nwndapcn.

Uw winterschilder:

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
DorputrMt 7-9, 7251 BA Vonten, tal.: 05752-1567

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

schildersbedrijf -glas in bod 'atelier
VANU D

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon (0575) 55 12 08 b.g.g. (0575) 55 20 39

Ook <(at is

AlbertHeijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:
Hollandse
Magere Runderlappen
kilo voor

Hollandse Appels
alle soorten kilo voor

Rauwe Boerenham
1 00 grom van 3,49 voor

Allinson fijn volkoren brood
800 gram van 2,65 voor

Frans Stokbrood
400 grom van 2,27 voor

Magere Vruchtenyoghurt
diverse smaken liter van 2,99 voor

Maggi Groentesmoor
diverse smoken van l ,79 voor

Hero Jam
a/Ie smoken per pot voor

Appelsientje
met vruchtvlees
(25% gratis) liter voor —

12,98

0,98

2,49

1,99

1,89

2,49

1,59

1,99

WCEend + ToNetblok
van 5,38 voor

1,79

3,99

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo,
waar U ook voor Hollands rundvlees
kunt kiezen.

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uurs service

Las-montage en constructiewerk.
Voor al uw machine-onderhoud of
schadeherstel.
Sterk in agrarisch werk.
Tevens voor al uw siersmeedwerk op
uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - Vierakker - TelVFax (0575) 44 18 25

CD TIP VAN DU WEEK :

ROWAN HEZE - ZONDAG IN HET ZUIDEN
met oa. Zondag in het zuiden - Goud -

'I Roeie Klied - Icn m i n u u t
NU SLECHTS F. 39,90

ARTIEST VAN DE WF.BK :

MARIAH CAREY
Day Dream F. 35,90 - Emotions F. 39,90
Unpluggcd F. 21,90 - MusicBox F 39,90

NU VERKRIJGBAAR :
AANGENAAM ROMANTIEK

Met Shostakovich (2e wals uit Jazz Suite no2) -
Barrios (Vals no4) - Liadov (The enchanted lake)

NU SLECHTS F 9,95
Incl . waardebonnen t w v . F. 600,--

s Hengelo G, Raadhuisstraat 14, 0575-462511.

£f>



inonze"0range- !
nV'ofluin/aal
kunt u ook in de
winter lekker
genklen vaneen
uitgebreide barbe- |

. Met vrij uit-
t over een

Een zomerse

midde
winter

j verlichte luin. Een
' perfecte ambiance
j voor leder feest.

Kerkstraat 11
Kellenhorg
Tel 05753-1293 DIISMIU

THEO TERWEL ï
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. GallèesUaat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRÜF

Vbsheuvehveg fi
7261 I'D Kiiurlo

Werkplaats:

Oud Hollandsche nostalgische
BUITENVERLICHT1NG

Brievenbussen

Lassen en verwerken
van rocstvrij staal en
aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

Constructie werk en
Laswerk

Smederij
Borgonjen

Tel.: (0573) 45 27 61
Fax: (0573) 45 27 61

P.iKsiceg 2.1
7261 Rt Rimrlo
Tel.: (0573) 45 37 30

Zaterdag 11 november
dansavond

m. m. v. dansorkest

FESTIVAL
Aanvang 20.30 uur

Entree f 10-
incl. kopje koffie + bittergarnituur

bodeqa

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

TIJ KEUZEMENU voor 39,50
5 voorgerechten

5 hoofdgerechten

grand dessert

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. (0575) 55 17 70
Tot /icns. Frank en Mirjam Mcitlcnhroek.

Bent u in
verwachting?

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

• Keuzepakketten kraamzorg
• Gediplomeerde kraamzorgver leners

Bel vrijblijvend voor informatie:

(0575) M 64 63l6W ;̂Steunpunt Winterswijk, tc^pi43) 53 1053
NTN Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Kraamzorg van NTN, het beste voorouders en kind

HERFST... weg met al dat blad

Bladblazers
Bladzuigers
zowel elektrische als benzine

BARENDSGN
Zulphensawag 15 Tel. 551261

Vorden

Bolacacia 37,50

Struikrozen diverse

k/euren 3,50

Tuinazalea
diverse kleuren 6,50

Heideplanten

10 stuks 12,50

ORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 L8 VORDEN

DE WONERIJ

w,: TAPIJT

GORDIJNEN

ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Ook voor leuke kado-suggesties.
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

"XGroen!oseweg9-7261 AM Ruurlo-Tel.; (0573)45 12 39-Fax: (0573) 45 36 94 X"

MANTELS
& JACKS

E W E E K

Winter warme
MANTELS & JACKS
voor Dames & Heren

NU

15-20%
KORTING

modecentrum

Tennissen
ruurlo
dorpsstraat 22
tel. 0573-451438

Uw Volkswagen-Audi dealer

in uw regio

voor: kwalitatief onderhoud

snelle service

betrouwbare occasions

vervangend vervoer

m obi l ite i t s g a ra nti e

reparatie en APK

NU APK levenslang gratis!

Altijd tot uw dienst in uw regio:

Servocar bv
Emmerikseweg 7
Zutphen
Tel.(0575)580580

Auöi

Garage G. Sloot
Tram straat 43
Lochem
Tel. (0573)2541 91

energieservice
gelderland
flevoland

De CV-ketel.
Uw zomerzon
in de winter!
"Wat zegt u? Nu een CV-ketel huren?" Jazeker. Het is
juist nu de tijd om aan vervanging van uw CV-ketel te
denken. Zodat u de komende winter (en de vele winters
daarna) verzekerd bent van een behaaglijke temperatuur.
Huren heeft bovendien vele voordelen. U heeft géén hoge
aan se hafkoste n, onderhoud en reparatie zijn gratis en u
krijgt 24 uur per dag service bij storingen. Aangesloten
bij EGF, de verhuurorganisatie van GAMOG en GGF
installateurs, staan wij garant voor een betrouwbare
installatie. Wij installeren uitsluitend HR-ketels!

Geïnteresseerd? Belt u even met het GAMOG-rayonkantoor
bij u in de buurt. Of kom eens langs, dan zetten wij alle
voordelen van het huren van een CV-ketel of een Combi-
toestel nog eens voor u op 'n rijtje. Gegarandeerd 'n zonnig
vooruitzicht.



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

Donderdag 9 november 1995
57e jaargang no. 33

PolitieVaria
Vorden

Troubadour Gery Groot Zwaaftink (40) uit Vorden brengt cd uit:

'Ik ben eigenlijk altijd een buitenbeentje geweest'
Maandag 30 oktober werd bij een su-
permarkt in Vordcn een winkcldic-
vcgge aangehouden. De vrouw - af-
komstig uit Vorden - werd dooi het
personeel betrapt toen ze zonder te
betalen de supermarkt wilde verlaten.
De winkcldicvcgge kreeg een boete
van 200 gulden.
Een 13-jarig meisje uit Vorden deed
op donderdag 2 november aangifte
van openbare schennisplcging. Toen
ze die middag terug kwam uit school
en op de Zutphensweg fietste, y.ag ze
aan de andere kant van de weg een
potloodventcr in de bcnn slaan die
zijn geslachtsdeel aan passanten toon-
de. De man is tussen de 25 en 35 jaar
oud, heeft grijs-zwart haar en is ge-
kleed in een blauwe broek met een
blauw jack.
Zaterdagmiddag 4 november reden
op de parkeerplaats van Super Wil-
bert en Yvonne Grotenhuys twee
auto's tegen elkaar aan. Beide voer-
tuigen liepen lichte materiele schade
op. Mjrdcr werd er die avond ingebro-
ken in de kantine van voetbalvereni-
ging Vorden. De daders kwamen bin-
nen via de nooduitgang maar maakten
zich gelijk weer uit de voeten toen het
alarm afging. Er werd niets ont-
vreemd uit de voetbalkantine.
Verder hield de politie in de nacht van
zaterdag op zondag een 26-jarige
automobilist uit Zupthcn aan, die te
diep in het glaasje had gekeken. De
man reed met zijn wagen op de Roml-
wcg in Vorden en had l ,2 promille al-
cohol in zijn bloed. Aangezien de
Zutphcnaar dit jaar al eerder werd be-
keurd voor het rijden onder invloed,
moet hij binnenkort voorkomen. Ver-
der was de man niet in het bezit van
een geldig APK-bcwijs en reed hij op
gas in plaats van benzine zoals op / i jn
kentekenbewijs staat vermeld.
Verloren: zwarte portemonnee met in-
houd, halsketting met sleutel, oranje
regenpak, lichtbruine portemonnee
met gckl en bankpas, fietscomputer,
gehoorapparaat, rode portemonnee
met geld en bankpas, bruine tas met
bijbel, een paar handschoenen, trouw-
boekjc met soll ici tat ieformulier en
bewijs van Nederlanderschap. Gc-
vomlcn: zwarte rugtas, drie sleutels
aan ring, sleutelbos, zilveren speld,
donkerrode kinderschoenen, auto-
sleutels (Audi). Aan komen lopen:
kleine zwart-wit gevlekte poes, bruin-
wit gevlekte hond (teef)-

Collecte
Om de collecte ter bestrijding van dia-
betes in Vordcn te doen slagen, doet
het Diabetes Fonds Nederland een be-
roep op u om in de week van 12 tot en
met 18 november één of zo mogelijk
meerdere dagen te collecteren. Met de
opbrengst van de collecte wordt we-
tenschappelijk onderzoek romlotn
diabetes betaald. Voor aanmelding als
collectant of nadere informatie k u n t LI
bellen met de liccrG.J. Brummclman,
tel.(0575)551761.
De landelijke collecte van de Neder-
landse Brandwonden Stichting in
Vorden, die in de week van 29 oktober
tot en met 4 november is gehouden,
heeft f 5.442,20 opgeleverd. De op-
brengst van deze collecte zal worden
besteed aan verbetering van de behan-
deling van brandwondpalicnten,
voorlichting aan diverse groeperin-
gen over het voorkomen van brand-
wonden, wetenschappelijk onderzoek
en het beheer van de Nationale Huid-
bank.

Zonnebloem start
met actie 'Zon
in de Schoorsteen6

De Zonnebloem roept mensen op een
sinterklaassurprise te maken vooreen
zieke, gehandicapte of hulpbehoe-
vende oudere. Dit in het kader van de
actie '/on in de Schoorsteen'. De ver-
eniging wil langdurig zieken, l icha-
mcjijk gehandicapten en ouderen, die
dreigen te vereenzamen, met Sint Ni-
colaas verrassen. Aan zeer velen van
hen gaat het Sinterklaasfeest ieder
jaar ongemerkt voorbij. De bedoeling
van 'Zon in de Schoorsteen' is, die
mensen te laten merken, dat ze er ook
bij horen, dat ze niet vergeten worden.
Het hoeven geen dure cadcau's te
zijn, want dat is beslist niet de bedoe-
ling, Het gaat om het gebaar, l i e f s t

Troubadour Gery Groot Zwaaftink
uit Vorden is altijd een buitenbeetje
geweest. Dat begon al op de lagere
school waar hij zich allesbehalve
prettig voelde. En op de middelbare
school was dat al niet anders. 'Ik
heb ooit eens een verhaal geschre-
ven, dat precies weergeeft hoe ik me
destijds voelde. Het verhaal gaat
over een jongetje dat wordt gebo-
ren in een ei. Op het moment dat het
ei openbreekt, zit dat jongetje nog
in een vlies. En zo was dat ook bij
mij. Alleen heb ik mezelf niet van
dat vlies ontdaan. Ik vond dat vlies
wel makkelijk. Dat ging goed tot
een vriendin me daarop wees. Ik
kreeg het verwijt naar mijn hoofd
geslingerd dat ze me niet kon berei-
ken. En dat was het einde van die
relatie', aldus de 40-jarige Vordcn-
se troubadour. Gery Groot Zwaaf-
tink pakte vervolgens zijn rugzak
en ging op reis. Deze reis door Zuid-
Europa en Noord-Afrika luidde de
ommekeer in zijn leven in. Het le-
ven van een troubadour. Toch vindt
Gery Groot Zwaaftink het anno
1995 nog steeds moeilijk om zich te
uiten. 'Als het om emoties gaat ben
ik redelijk vlak. Op het podium is
dat anders. Dat is een uitlaatklep
voor mij. Ik huil en lach met mijn
gitaar', vertelt Groot Zwaaftink.
Vrijdagavond 17 november komt
zijn eerste cd uit. Een cd die is opge-
dragen aan zijn huidige vriendin
Petra Ottens met wie hij samen-
woont en een zoontje heeft. De cd-
presentatie van 'Sinds ik oe kenne'
heeft plaats in zaal de Herberg in
Vorden. Een interview.

Plotseling begint Gery Groot Zwaaf-
tink zijn zinnen heel voorzichtig te
formuleren. Het is net alsof hij bang is
om iets teveel te zeggen. Onderwerp
van gesprek is het moment waarop hij
midden jaren tachtig besloot zijn rug-
zak te pakken en op reis te gaan. Aan-
leiding voor deze reis was de breuk
met zijn toenmalige v r i e n d i n . Deze
wees Gery Groot Zwaaft ink erop dat
hij een soort vlies om zich heen droeg.
/.e kon hem door dit denkbeeldige
vlies niet bereiken. Gery bouwde vol-
gens haar een soort muur om zich
heen ter zelfbescherming. 'Zij was
cingclijk de eerste persoon die me
daarop wees. Ik was er helemaal ka-
pot van dat ze het uit mankte. In feite
heeft me dat tien jaar van mijn leven
gekost. Want ik wi lde haar kost wat
het kost terug hebben. Toen zij niet
wi lde veranderen, bleef er maar één
ding over. Ik moest veranderen', al-
dus Gery Groot Zwaaftink.
Vrij snel na de breuk mijn zijn toen-
malige vriendin ging Gery op reis. ' I k
moest gewoon weg. Via Zwitserland
en Italië ben ik toen naar Noord-Afri-
ka gegaan. En daar heb ik als het ware
mezelf terug gevonden. Ik was daar
samen met een aantal vrienden. Voor-
al de weck dat wc aan het strand in
Marokko hebben gezeten herinner ik
me nog als de dag van gisteren. Dat
was echt fantastisch. Het enige dat wc

dageli jks deden was vijf kilometer lo-
pen om de boodschappen te halen. En
daarna wec-r terug naar het strand om
lioin te /ockcn. Want wc kookten op
vuur. Ik heb daar zo vreselijk van ge
noten. Met name van de eenvoud: het
rustige leeftempo, koken op vuur en
kleren wassen in zee.'
De reis door Zuid-Europa en Noord-
Af r ika zorgde voor een ommekeer in
het leven van Gery Groot Zwaaftink.
Bij terugkomst begon de uit Salland
afkomstige muzikant in Lodiem een
troubadourscentrum en ging hij hu i f -
kartochlen organiseren door de Adi
terhoek. Het troubadourscentrum was
midden jaren tachtig een geheel
nieuw fenomeen in Nederland. Groot

Zwaaftink fungeerde als
kantoor voor regionale artiesten /o;ds
zangers, clowns en goochelaars. Zelf
begon hij ook langzamerhand aan de
weg te timmeren door optredens te
verzorgen als troubadour. "Ik ben incn
ook steeds meer eigen nummers gaan
schrijven. Naast het feil dat ik het pu-
bliek met mijn nummers wil raken en
ontroeren, houd ik de mensen ook een
spiegel voor. Ik wil ze confronteren
met de gekke maatschappij waarin we
leven. In mijn liedjes ben ik een soort
fotograaf die een film laat zien. '
Een mooi voorbeeld is het liedje d'OI-
dc Bokse. Dat nummer yaat over een
oude versleten broek die verwaar-
loosd over een schutting hang. De

hoek is vertrapt en bezekcn door
honden. ' Dit verhaal over de oude
broek slaat in feite op de manier waar-
op wij met ouderen in onze samenle-
ving omgaan. De basis voor het num-
mer heb ik heel lang geleden al eens
geschreven, maar het werd pas ac-
tueel toen ik in Weekblad Contact een
bericht las over de versmalling van de
Dorpsstraat in Vordcn. Toen de weg-
wcrkkzaamhcden klaar waren en de
ouderen in het dorp begonnen te kla-
gen over het feit dat de weg onveiliger
was geworden, meldde Weekblad
Contact dat er verkccrslcssen voor
ouderen zouden worden gegeven. Dat
vond ik zo belachelijk en van /.o wei-
nig respect getuigen voorde ouderen

die het dorp Vorden hebben groot ge-
maakt, dat ik dat liedje d'Olde bokse
uit de schoenendoos heb gehaald en
dusdanig heb aangepast dat het sloeg
op het artikel in Weekblad Contact.
Want het is n a t u u r l i j k belachelijk hoe
wij met ouderen omgaan in onze
maatschappij. Mensen die tegen-
woordig de 55 zijn gepasseerd tellen
niet meer mee in de maatschappij en
worden door broekies van 35 jaar aan
de kant gezet. Deze wereld is gek. Al-
les draait om geld en macht. Daar heb
ik vreselijk veel moeite mee.'
Gery Groot Zwaaftink vind het heel
belangrijk dat er in deze gehaaste we-
reld buitenbeentjes zijn zoals kunste-
naars. 'Die zorgen ervoor dat de men-
sen af en toe worden wakker geschud
en hen doen beseffen waar ze mee be-
zig zijn. Vaak hebben ze oogkleppen
op en richten ze zich slechts op één
apspect: de carrière. Ook zijn wij voor
veel mensen de^rcme in de koffie. In
mijn ogen moet je het leven zo / K - N :
Je hebt mensen die eten hun hele le-
ven bij wijze van spreken pannekoe
ken met spek. Van begin tot eind. Of
aardappelen met jus en een stukje kar-
bonadc. Van begin tot eind. Ik denk
dat het onze taak als kunstenaars is
om de mensen te doen inzien dat ze
hun hele leven lang aardappelen met
jus en karbonadc eten. En hun mi-
schien op de gedachte brengen dat het
misschien best wel eens lekker zou
kunnen zijn om dat eens af te w i
met pannekoeken met spek.'

'Ik vind dat een troubadour of min-
streel - net als vroeger - ook iets te
zeggen moet hebben. Ik probeer dan
ook in al mijn liedjes en verhalen de
mensen iets mee te geven om over n.i
te denken, maar wel mooi of leuk ver-
pakt , want het is voor hen toch een
avondje - of wanneer dan ook -u i t .
Een voorbeeld hiervan is 'De Vcu-
ruutgang' of 'Vriendschap', hierin
staan mijn gevoelens en gedachten
over onze moderne wereld centraal.
In andere liedjes gaat het om de l i e f -
de. De troubadour van vroeger l i j den
was na tuur l i jk een romanticus in hart
en nieren. Hij trok langs de kastelen
om de jonkvrouwen te vermaken die
maliënkolders /aten ie breien of met
hun kuishcidsgordels zaten te prutsen
terwijl de kerels op het slagveld el-
kaar lek prikten. Voor zo'n ge/el-
schap is een romantisch lied op zijn
plaats. Met dit in mijn achterhoofd
heb ik voor mijn vriendin ook een
paar liedjes geschreven, zoals 'Sinds
ik oc kcnnc schient de zunnc' of 'A' j
bic mien weg zol'n gaon'. Verder
staan er op deze CD-liedjes over men-
sen die ik heb ontmoet of situaties die
ik heb meegemaakt of verzonnen.
De titel 'Sinds ik oe kenne', heeft te
maken met mijn vr iendin , want als ik
haar niet had ontmoet dan was waar-
schijnlijk deze CD er niet geweest.
Ook heeft het een filosofisch tintje en
slaat het op de mogelijkheid om door
middel van de muziek en verhalen aan
het publiek te vertellen wat je bezig-
houdt en hoc je de wereld ziet.'

wat feestelijk verpakt en zo mogelijk
vergezeld van een rijmpje. De Zonne-
bloem hoopt dat ook dit jaar weer veel
mensen een sinterklaaspakje willen
maken. Iedereen kan aan de actie
deelnemen. Als u een zieke, gehandi-
capte of een alleenstaande oudere wilt
verrassen met een pakje vol 'zon en
vriendelijkheid' dan dient u contact
op te nemen met mevrouw J. van de
Schoot, het Wicmclink 39 in Vordcn,
Tel. 55 21 79.

Wereldwinkel
Zoals ieder jaar staat de Wereldwin-
kel ook dit najaar met een extra kraam
op de markt. Dit jaar is dat op vrijdag
17 en 24 november. Er zijn diverse
produkten extra ingekocht zoals
kunstnijverheid, speelgoed en huis-
houdtextiel. Ook is er een folder bij de
kraam verkrijgbaar waaruit nog meer
artikelen te bestellen zijn.
U bent gewend eerlijke produkten bij
de Wereldwinkel te kopen. Dat blijft
zo, maar er komen steeds meer nieu-
we produkten bij zoals hagelslag,
yuca-chips, chocoladerepen, notenre-
pcn en earl-grey-thcc. Allemaal pro-
dukten uit grondstoffen waarvoor een
faire prijs is betaald. Zie ook adver-
tentie.

Streekpopavond in
Markelo ten bate
van het goede doel
Stichting Handicamp Overijssel en
scoutingvereniging St. Joris houden
op donderdagavond 16 november een
benefietconcert. Aan dit concert zul-
len tal van regionale bands meedoen
zoals het Duo Höllenbocr, Spitfircs,
Op Drift en Kas Bcndjcn. Hel concert
heeft plaals hij Dika van de Kruusweg
in Markelo.
De opbrengst van het concert is be-
stemd voor Scoutingvereniging St.
Joris. Dit is een scoutingclub voor li-
chamelijk gehandicapte kinderen en
jongeren van 6 tol 26 jaar. De groep
/.it /onder huisvesting en wil een ci-
j:en onderkomen bouwen waarvoor
een tekort van f 150.000,- op de be-
groting is. Alle subsidiemogelijkhe-
den /ijn aangeschreven en er is een
aanzienlijk bedrag aan toezeggingen.
Het tekort moet door eigen acties
worden gedekt. Door de aard van de
groep is de mogelijkheid van acties
echter bc perkt.
De Stichting Handicamp organiseert
avon tuur l i jke vakantierei /en voor ge-
handicapten in een geheel aangepaste

campercombinatie. Het onderhoud
van de camper en het betaalbaar hou-
den van reizen vergt jaarlijks een
groot bedrag dat door giften moeten
worden binnengehaald.

LIJSTEN

Seminar
De mest- en milieuwetgeving begint
langzaam maar zeker vastere vormen
aan te nemen. Over het Ammoniak
Reductie Plan is in de regio Achter-
hoek overeenstemming bereikt. Het
gewest Middcn-IJssel /al spoedig
volgen. De ministers Van Aartscn en
De Boer hebben normen vastgesteld
voor bemesting. Voor veel agrariërs
blijven er vragen. Om hierover en
over andere zaken duidelijkheid te ge-
ven, houdt de Rabobank Hengelo-.
S teenderen-Vorden een drietal semi-
nars. In Toldijk op 9 november, in
Vordcn op 14 november en in Henge-
lo op 16 november. Op deze avonden
zal de heer Roemaat, voorzitter van
de Gewestelijke Raad van het Land-
bouwschap en lid van het actiecomité
'Wij zijn het zat ' een inleiding geven
over de mestproblematiek. Belang-
stellenden kunnen zich voor één van
de seminars aanmelden bij de kanto-
ren van de Rabobank. Zie ook adver-
tent ie in dit blad.

DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

Houten, aluminium en kunststof en
wisse l lijsten. Leverbaar in zo'n 20
standaard formaten. Daarnaast

passepartouts in vele
:en.

Inlijsten van:
FOTO'S

BORDUUR-
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN
enz. enz.

Vakfotograaf B F.N. lid
Cglour Art Phnlo Internationaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans Te
Spalstr/at 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
TeleloóK: 05753-2386
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Plattelandsvrouwen Nieuwe fietsroute

Voetbal

VenKl-Vordenl
Vorden wilde tegen V en K goed uit
de bus komen. Vanaf de beginfase
werd V en K op eigen helft terugge-
drongen. Vorden wilde V en K met
combinaticvoctbal verrassen. Het
combinatiespel van Vorden werd ech-
ter te ver doorgevoerd. Door de bal
achter rond Ie laten gaan kreeg V en K
steeds weer de gelegenheid orde op
zaken te stellen en op adem te komen.
Mark Suctcrs en Dcnnis Wcntink kre-
gen beiden een kans om te scoren,
maar de bal ging twee maal nipt langs.
Met lange halen trachtte V en K de
voorhoede te bereiken. Vlak voor het
rustsignaal lukte dit. Een pass kwam
terecht bij de snelle linksbuitcn Roy
Hollcman. Hij snelde op doelman
Marinho Besselink af en liet hem kan-
sloos: 1-0.
In de 4c minuut na de rust keek Vor-
den zelfs tegen een 2-0 achterstand
aan. Hcnri Bonhof profiteerde van het
verre opdringen van Vorden, door
een-twee combinatie treffend af te
ronden. Hierna trok V en K een cor-
don rondom het strafschopgebied.
Wat Vorden ook deed niets lukte
meer. Een smadelijke nederlaag voor
Vorden. Zondagspeelt Vorden thuis
tegen Reunie uit Borculo.

Uitslagen
Vorden Al-Heeten Al 2-1; Schalk-
haar B l-Vorden B l 6-2; Fortuna Win-
terswijk B l-Vorden B2 7-3; Vorden
C1-SSSEC1 2-0;GazellcNicuwland
D l-Vorden Dl 2-2; Brummcn El-
Vorden El 2-1; Vorden E2-Diercnsc
Boys E2 4-0; AZC F l -Vorden F l 5-2;
Vorden F2-Gazelle Nieuwland F3
1-0; Wilh. SSS F6-Vorden F3 5-3;
Vorden 2-Etten 27-1; Vorden 3-Erica
'76 3 0-1; Ruurlo 3-Vorden 4 0-4;
Baaksc Boys 2-Vorden 5 6-2; Vorden
6-Noordijk 3 4-6.

Programma
Witkampers A l-Vorden A l ; Vorden
BI-DAVO B I ; Vorden B2-GSV 63
B l ; Vcldhock C l-Vorden Cl; Vorden
D l-Voorst Dl ; Dierense Boys El-
Vorden El ; Wilh. SSS E7-Vorden E2;
Vorden El-Ocken Fl; AZC F2-Vor-
den F2; Dierense Boys F2-Vordcn F3;
Vorden l-Reunie 1; Winterswijk
2-Vorden 2; Vorden 3-Doctinchcm 4;
Vorden 4-Vios Beltrum 3; Rietmolen
6-Vorden 6.

Feestavond
Tijdens de feestavond van de voetbal-
vereniging 'Vorden' kreeg Dirk Bes-
selink vanwege zijn 40 jarig jubileum
uit handen van voorzitter Jan Rou-
wenhorst de 'gouden bal' overhan-
digd. Bcnnie Wentink kreeg vanwege
het zilveren jubileum de bijbehorende
speld aangeboden. Ap Nijenhuis (40
jaar lid} en Frans Besselink (25 jaar)
konden vanwege omstandigheden
niet aanwezig zijn en worden daar-
door binnenkort thuis door het be-
stuur gehuldigd.
Tijdens de feestavond werd ter nage-
dachtenis aan het overlijden van ere-
lid G.W. Eyerkamp een m i n u u t s t i l t e
gehouden. Voorzitter Rouwenhorst
toonde zich bezorgd door het dalende
ledental , hetgeen voornamelijk bij de
senioren heeft plaatsgevonden. Voor
de aanvang van de competitie hebben
zich 20 voetballende leden afgemeld
waardoor er met één elftal minder in
competitieverband wordt gespeeld.

Het bestuur is voornemens om het ko-
mende voorjaar een loopathon te or-
ganiseren. Niet alleen om de kas te
spekken maar tevens om te trachten
leden en donateurs aan te werven. Wat
de voetballers van 'Vorden' zeer ze-
ker kunnen is feestvieren, want met
medewerking van de band 'Festival'
werd het een gezellige avond.

Ratti zondag
Ratti l behaalde afgelopen zondag de
vijfde overwinning op rij. Ditmaal
werd Zutphcn 5 met 1-2 aan de zege-
kar gebonden. Met vlot combinaties-
pel, waarbij het middenveld steeds
goed werd ingeschakeld, werd Zut-
phen direct onder druk gezet. Dit l e id -
de al spoedig tot een I-O voorsprong.
Percy Lash wist met een lepe pass Di-
nand Hartman te bereiken, die Gerrit
Uenk in staal stelde van dichtbij te
scoren. Nadien boden zich nog diver-

se kansen aan, welke niet werden ver-
zilverd. Ook Zutphen dat toch een
aantal gevaarlijke spelers kent kon
weinig uitrichten tegen de goed op el-
kaar ingespeelde en snelle achterhoe-
despelers van Ratti. Na rust liet Ratti
de Zutphenaren geheel onnodig te-
veel in hun spel komen. Enkele scho-
ten vanuit de tweede lijn werden nog
goed door doelman Marcel Dekkers
tot hoekschop verwerkt, maar toen
Peter Flemming van Zutphen onge-
hinderd vanaf het middenveld kon
oprukken was hij tegen diens schot
vanaf 16 meter kansloos 1-1. Vlak
voor tijd haalde Ratti echter toch nog
de volle winst van 3 punten binnen.
Ron Hartman leverde vanaf de linker-
flank een strakke voorzet af op de ge-
heel vrijstaande Rob Heuvelink die de
bal ineens op z'n slof nam 1-2. Zon-
dag speelt Ratti thuis tegen Lochem.

Jeugd Ratti
Uitslagen: Ratti Fl-Reunie F 1-4;
Ruurlo E2-Ratti El 1-2; Ratti Dl-
Ruurlo Dl 6-5; Ratti Cl-Erica C2
2-2; Haarlo B l-Ratti BI 0-3; Ratti
Al-Diepenhcim Al 1-4.
Programma: Zaterdag 1 1 november:
Lochem A2-Ratti Al.

Socii
Uitslagen: Almen Fl -Socii F 3-0; Al-
men E-Socii E 3-1; Davcntria C-Socü
C 8-2; Socii B-DVV B 7-0; Baaksc
Boys-Socii 3-2; Socii 2-Eerb. Boys 3
4-9; Socii 3-Drempt 4 K4; De Hoven
4-Socii 4 1-5; Pax 9-Socii 5 7-2; Socii
6-Ruurlo92-l.
Programma: Socii F-Sp. Brummen F;
Socii E-Gazelle Nieuwland E; Socii
C-Sp. Overmet C; Küder B-Socii B;
Socii-Gorsscl; Sp. Brummcn 3-Socii
2; SDZZ 6-Socii 3; Socii 4-Zutphania
4; Socii 5-Erica '76 7; SVBV 5-Socii
6.

Volleybal

Dash Heren
Het eerste hercnteam van Dash moest
afgelopen donderdagavond al aantre-
den tegen het eerste team van Side
Out uit Zutphen. Dash vertrok met
ccn goed gevoel naar de Hanzehal,
omdat eerder dit seizoen thuis al een
punt tegen Side Out was binnenge-
haald. Sinds die wedstrijd ging het
steeds beter met Dash, zodat in de
strijd om het kampioenschap een 8e
plaats van de 12 werd ingenomen. De
wedstrijd verliep echter niet in het
voordeel van Dash. Side Out het ten
opzichte van de eerste wedstrijd een
andere spelvcrdcler, waardoor hun
aanvallers beter werden bereikt. Hier-
door kwam Dash onder druk te staan,
waardoor de pass het liet afweten. De
eerste twee sets gingen dan ook met
15-6 en 15-3 verloren. In de derde set
kwam de overtuiging van het eigen
kunnen terug en werd er meer druk
gezet met de opslag. Dit resulteerde in
een gelijk opgaande strijd tot 7-7.
Side Out bleek tenslotte over ccn be-
tere eindsprint te bezitten, zodat de
derde set ook verloren ging met
15-10. De volgende wedstrijd is op 18
november in en tegen Heeten.

Uitslagen
HP Side Out l-Dash l 3-0; D3B Side
Out 5-Dash 52-1; D3A Wik 4-Dash 4
0-3.
Programma: H3A Terw. 3-Dash 3;
D3e Div.B. Holyokc l-Dash/Sorbo;
D3A ABS 2-Dash 6; DP SVS 2-Dash
2;MASVSI-Dash 1.

Socii
Uitslagen volleybal: ABS 3-SV Socii
22-l;SVSocii2-Voorst31-2.

J u d o

Sportinstituut Rob's Spons boekte af-
gelopen weekend opnieuw goede re-
sultaten. In sporthal 'Bouwmeester'
te Haaksbergen werd het 6e JPT Herf-
sttoernooi 1995 gehouden. Dit toer-
nooi, vooral bedoeld voor beginnende
judoka's werd met een deelname van
bijna 250 judoka's een goed georga-
niseerd en vlot verlopend toernooi.
Vordenaar Jacco Jansen behaalde
evenals Kevin van de Berg een Ie
plaats. Niels Sicmerink behaalde een
3e plaats en voorts Micha Bolink,
Bob van Turnhout, Judah Bolink en

Tim Elbrink allen in verschillende gc-
wichtsklasses een 4e plaats. De vol-
gende wedstrijd zal plaatsvinden op 2
december in Markelo waar het Sint
Nicolaastoernooi wordt gehouden.

B r i d g e

Uitslagen Bridgeclub BZR van
woensdag l november: Groep A: l
mevr. Kamp/hr. Costermans 61,8%; 2
dms van Burk/Hendriks 60,4%; 3
mcvr./hr. Polstra 60.0%. Groep B: l
mevr. v/d Vlugt/hr. Gille 69.0%; 2
mevr./hr. de Bruin 60.7%; mcvr./hr.
ten Tije 58.9%.

Squash

De squashcompctitic is nu precies
halverwege. De belangrijkste wed-
strijd van de eerste helft van het sei-
zoen is altijd tussen de twee sterkste
teams. In de 4e divisie staan Vorden l
en Rozendaal samen aan kop. Na 6
wedstrijden had Vorden 26 en Rozen-
daal 25 we d strijd punten. Afgelopen
donderdag speelde Vorden l de uit-
wedstrijd tegen Rozendaal. In de eer-
ste partij verliest Hans Boelaars van
Vorden zeer krap met 2-3 van de Ne-
derlandse veteranen kampioen Jan
Doorcnbos. In de tweede partij ver-
liest MikeBronsveld met 1-3 en daar-
mee staat Vorden zwaar achter. Ver-
volgens speelt Peter Weijnen, de
nummer l van het team, en hij verliest
zijn eerste game kansloos met 0-9.
Vorden wankelt voor de eerste keer.
Peter komt sterk terug en wint de vol-
gende drie games en daarmee zijn
partij met 3-1. Nu moet de vierde par-
tij de-beslissing brengen. Vorden
komt met 0-2 achter en wankelt voor
de iwttdc keer. Na meer dan drie en
een iBPuur spelen wordt deze achter-
stand t*i kwart voor twaalf 's avonds
omgebogen tot een 3-2 overwinning.
Daarmje hebben beide clubs een par-
tij nJ|Ë-2en 3-1 gewonnen. De pun-
ten «^dc hele avond gescoord zijn
moeten nu uitsluitsel brengen. Uitein-
delijk blijkt Vorden 126 punten ge-
scoord te hebben en Rozendaal 1 1 5
punten. Hiermee wint Vorden l de
wedstrijd en staat nu trots bovenaan in
de 4c divisie met 2 punten voorsprong
op Rozendaal. Het derde herenteam
van Vorden speelde tegen Essct 90 uit
Zieuwcnt. Vorden 3 heeft het moeilijk
in deze competitie, omdat alle spelers
voor het eerst in de bondscompctitie
spelen. Ook deze keer ging de wed-
s t r i jd verloren. Alleen ThcoTacx zag
als enige kans zijn partij te winnen
met 3-0. Theo heeft al eerder gewon-
nen en komt steeds beter in vorm.

P a a r d e s p o r t

LR en PC de Graafschap
bij de op 4 november gehouden Ne-
derlandse Kampioenschappen SA-
mcngcstclcl in Barchem behaalde Ri-
nic Heuvelink met Gorby de 5c prijs
in de klasse L. bij de wedstrijd op 5
november in Barchem behaalde Jan-
neke Heuvelink met Polly de eerste
prijs in de klasse B. Inge Rcgelink
met Lady behaalde de vierde prijs in
de klasse L.

Z w e m m e n

De Vordense zwemster Mirjam van
der List-Bos werd door wethouder M.
Aartscn-den Harder gehuldigd van-
wege haar prestaties op de World
Transplant Games in Manchester.
Mirjam van der List heeft een donor-
nier en woont sinds l september in
Vorden. Tijdens de wedstrijden in En-
geland won ze drie gouden, een zilve-
ren en een bronzen medaille. Uit han-
den van wethouder Aartsen ontving
de zwemster een ets met een afbeel-
ding van het Vordense gemeentehuis
en ccn bos bloemen.

P KV

Op de tentoonstelling van PKV de
Eendracht Eefde/Gorsscl/Zutphen
werd ook ingezonden door leden van
de PKV met de volgende resultaten:
Dwcrghoendcrs: Faverollekriel G.
Sanders IxF l xZG. Wyandoltc Kriel:
T. Zevenhoeken IxF 3xZG. Shamo

Kriel G. Sanders 2xZG. Sierduivcn:
Sleziche Krapper W. Soeteman 3xZG
2xG. Oudduitsc meeuw G. Sanders
6xF IxZG 3xG. Konijen: VI-Reus
W.H. Arends IxZG IxG. Groot Lot-
haringer H. Borgman-Bercnpas 4xZG
IxG. Franse Hangoor J.F.H. Dekkers
2xG. Nicuwzcelandcr wit H. Verstcgc
IxF IxG. Wener H. Vcrstege IxZG.
Idem W.H. Arends IxZG. Rode
Nieuw zee I and er H. Gosselink IxF
4xZG2xG. Angora Comb. 't Welletje
2xF 4xZG. Hollander Comb. 'The
Black Stars' l xF l xG. Rus zwart T.
Zevenhoeken IxZG IxG. Ook werd
ingezonden op de tentoonstelling van
de PEKLO Lochem met de volgende
resultaten. Grote hoenders: Fries
Hoen A.J. Dijkstra l xF l xZG. Twents
Hoen D.J. Lijftogt IxF 3xZG. Leg-
horn wit H.J. Rietman IxZG IxG.
Dwerghoendcrs: Fries Hoenkriel A.J.
Dijkstra IxZG. Lakenvelderkriel A.J.
Dijkstra IxG. Wyandotte kriel M.
Klein Bramel IxF 2xG. Idem H. Bc-
renpas l xZG 4xG. Idem E.G.M. Bes-
selink IxZG IxG. Amrocks H.J. Par-
ilijs l xG. Leghorn H.J. Rictman 2xG.
Bielefelder E.G.M. Besselink IxZG
IxG. Idem Brahma IxZG 5xG. Or-
pington Comb. Dior IxF 8xZG 7xG.
Sicrduivcn Kinrg H.J. Pardijs 2xZG
2xG. Arabische Trommelduif Theo
van de Ven 2xZG 2xG. Konijnen: VI-
reus A. Dijkstra l xF 4xZG IxG. Idem
H.J. Rietman 2xF IxZG IxG. Franse
hangoor J.F.H. Dekkers IxF 3xZG.
Idem D. Kuiper 2xZG IxG. Nicuw-
zeelander wit W. Braakhekke 2xZG
2xG. Idem H.J. Rictman 2xF IxZG.

Wener wit G.J. ten Bokkel l xF l xZG
2,\G. Rode Nieuwzcelander G. Len-
selink 3xZG IxG. Alaska Hans Par-
dijs IxZG 5xG. Rex M.G. Lijftogt
2xZG. Angora Comb. 't Wolletje l xF
6xZG. Thrianta Hans Pardijs 3xZG.
Hollander A.J. Everink 2xF 5x/G.
Idem comb. 'The Bl^^Stars' 2xZG
2xG. Klein Zilver H^ïietman IxF
IxZG IxG. Hulstlander'A.J. Dijkstra
2xF IxZG. Nederlandse hangoord-
werg J.FH. Dekkers (jf IxZG 2xG.

Idem W. BraakhekkcWj. Idem D.J.
Grobbcn 2xZG 2xG. Idem comb. van
Heerde 2xG. Pool H.J. Rietman
IxZG. Idem J.G. Derksen IxZG.
Idem J. Bierhof IxF IxZG IxG.

Kleurdwerg Wicbc Fransscn 2xG.
Idem H.J. Rietman l xG. Idem J. Bier-
hof IxZG.

Boedeldag
brengt
3.000 gulden
op

Aaltje Schouten kwam zelf ook een
handje helpen. Het was erg gezellig
op haar boerderij.

De dames van de afdeling Vordcn van
de Plattelandsvrouwen gaan maan-
dagmiddag 13 en 20 november in het
Dorpsccntrum een kerstguirlandc ma-
ken. Dinsdag 14 november gaat de af-
deling Vorden naar de themadag in
Arnhem waar onder meer inleidingen
worden gehouden door de heer van de
Ploeg over 'Bedrijfsstijlen' en door
mevrouw Bos over 'het valleiplan'
terwijl ze tevens een paar verhalen uit
de praktijk zal vertellen.
De afdeling Warnsveld van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
houdt haar maandelijkse bijeenkomst
op maandag 13 november in het Nuls-
gcbouw. Mevrouw De Bruyn van de
har t s t i ch t ing komt op deze avond een
lezing geven. Nederlandse Hartstich-
ting heeft het jaar 1995 uitgeroepen
tot het Jaar van Hartenvrouw. Veel
mensen denken onterecht dal hart- en
vaatziekten vaker voorkomen bij
mannen dan bij vrouwen.

De gcmccnlcn Zutphcn, Warnsveld
en Stecndcrcn beschikken sinds kort
over een bewegwijzerde fictsrnuie
van circa 20 kilometer, het zogenaam-
de ommetje. De drie routes maken
deel uit van het project 'Lokaal ge-
markeerde fietsommetjes Achter-
hoek'.
Het totale project omvat een netwerk
van 24 lokaal gemarkeerde fietsom-
metjes van circa 20 kilometer. De om-
metjes sluiten op veel punten op el-
kaar aan, zodat ook langere lussen
kunnen worden gefietst. Zowel
streekbewoners als toeristen kunnen
door de bordjes te volgen al fietsend
de bezienswaardigheden van een ge-
meente verkennen. VVV Zutphcn
heeft de routefolders van de fietsom-
metjes in de gemeenten Stecndcrcn,
Warnsveld en Zutphen uitgebracht.
De routebeschrijvingen zijn te koop
bij de Zutphcnse VVV.

n=
Allerhand

in 't Saksenland
SunteMarten, 'liszokold.
geefmicn toch un stitksken holt,
urn micn ie wannen,
met mien blote ar men,
met mien korte rokskcn an,
hier kump sume Manen an,

Dat liedje (ingekort) zongen we vroeger als wc op 11 november
(Sint-Maarten) langs de hui /en in ons ilorp trokken om daar ho-
pelijk op noten, kastanjes, kiekjes of andere snocpwaar gctrac-
tccrd te worden. Dat vroeger is dan al zo'n zestig jaar geleden.
Dat rondtrekken gebeurde in groepjes, per schoolklas maar ook
vaak met eens tel uit de buur t of straatdccl. Alles heel spontaan
zonder georganiseerd te zijn door V.V.V. of hecmkunde ver. Dat
laatste gebeurt nogal veel bij onze oosterburen. In een krant in het
Sauerland zag ik laatst nog een vijf t iental 'Martinszüge' vermeld,
allemaal georganiseerd door de plaatselijke V.V.V. Met traditie
heeft het dan weinig meer van doen.
Sint Maarten of de heilige Martines werd in 316 in Hongarije ge-
boren, kreeg zijn opleiding in Italië, was in Romeinse krijgs-
dienst maar keerde het leger de rug toe om inde 'mil i t iaChrist i '
God te dienen.
Hij bracht het tot bisschop van Tours maar bleef eenvoudig en
werkte verder als een monnik. In de nabijheid van Tours liet h i j
hel klooster Marmoul iers bouwen, dat werd ccn centrum van de
strijd tegen het heidendom en de ketterij.
Veel kerken zijn naar hem genoemd, zoals de Dom ie Utrecht en
de kerken te Zcvenaar, Didam, Wchl en Emmerik. Deze laatste
kerk laat ons een mooie afbeelding zien van Sint Maarten die ccn
stuk van zijn mantel aan een bedelaar geeft.
Kinderen, geboren op tien of elf november werden vaak naar St.
Maarten vernoemd. Ook Maarten Luthcr zou zijn voornaam op
die wijze hebben gekregen. Elf november is de dag van dcbcgra-
k-n is van St. Maarten, hij stierf op 7 november 397.

=n

y- H.G. Wuilink
_

De erwtensoepverkoop werd ~eer ge-
waardeerd tijdens de boedeldag.

De Boedeldag die afgelopen zaterdag werd gehouden op her terrein van de boerderij van mevrouw Schouten-Maalderink
aan de Baakseweg heeft bijna 3.000 gulden opgeleverd. Dit geld is bestemd voor de restauratie van de Dorpskerk. Na
afloop van de boedeldag was er nog even paniek op het terrein van de familie Schouten-Maalderink toen bleek dat de
schoorsteen in brand stond. Doordat de brandweer snel ter plaatse was bleef het beperkt tot rookschade.
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