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College doet niets met handtekeningenactie:

Geen wijziging aanleg fietspad W E E K E N D D I E N S T E N

De handtekeningenactie van een
aantal bewoners van de Ruurlose-
weg om het fietspad naar Kranen-
burg helemaal aan de zuidkant aan
te leggen, is door het college van B
en W naast zich neergelegd. Het is
echter nog niet zeker of de actie he-
lemaal voor niets is geweest. De ge-
meenteraad moet zich deze maand
nog uitspreken over de actie.

In totaal 960 mensen hadden een
handtekening gezet voor deze actie. De
lijst met handtekeningen werd eind vo-
rige maand door Harm Welleweerd
aangeboden aan wethouder Mulderije.
De bewoners van de Ruurloseweg ma-
ken zich ernstige zorgen over de uit-
werking van het gedeelte van het fiets-
pad van Vorden naar Kranenburg dat
binnen de bebouwde kom van het dorp
ligt. Het is de bedoeling dat er er op het
eerste gedeelte van Vorden naar
Kranenburg aan beide kanten een fiets-
pad komt dat grenst aan de Ruurlose-
weg. De rest van het fietspad ligt aan
de zuidzijde. Door deze actie willen de
bewoners van de Ruurloseweg de ge-
meente Vorden vragen dit plan te her-
overwegen en het fietspad door te trek-
ken tot aan de rotonde zodat het in z'n
geheel aan de zuidkant van de Ruur-
loseweg komt te liggen. Volgens de ini-
tiatiefnemers is dit veel veiliger, omdat
de fietsers dan niet tussen halverwege
de Ruurloseweg hoeven over te steken.
Het college van B en W is het daar niet
mee eens. Volgens wethouder D.
Mulderij bestaat er bij de mensen in
Vorden veel onduidelijkheid over hoe
het eindplaatje van de herinrichting
van de Ruurloseweg eruit komt te zien.

"Daarom kan ik me best wel voorstel-
len dat sommige mensen in eerste in-
stantie niets in ons plan zien. Maar als
je alles op een rij zet, dan komen de za-
ken toch heel anders te liggen", aldus
Mulderije. "We hebben bewust geko-
zen voor deze oplossing. Halverwege de
Enkweg en de Groeneweg komt er na-
melijk op de Ruurloseweg een ver-
keersremmer. Het gaat hier om een ver-
keersheuvel op het midden van de rij-
baan waar automobilisten een kleine
bocht moeten maken waardoor de
snelheid flink naar beneden zal gaan.
Ter hoogte van deze verkeersremmer
komt ook het bord van 50 kilometer te
staan. Wij willen de automobilisten er
dus zoveel mogelijk op wijzen dat ze
een bebouwde kom naderen en dat ze
snelheid moeten minder. En dat bena-
drukken we door ze daar ook met fiet-
sers te confronteren die op dit punt
moeten oversteken".
Volgens wethouder Mulderije levert de-
ze optie ook de minste problemen op
de rotonde op. "Op dit moment zijn er
vier wegen die samen komen op de ro-
tonde waj^ zowel fietsers als automo-
bilisten l^hiik van maken. Als je daar
ook nog eens een apart fietspad op uit
laten komen, dan komt er nog één ex-
tra bij. En dat is met name voor de au-
tomobilisten veel te onoverzichtelijk
en voor de fietsers een stuk gevaarlij-
ker. Daa^pi zijn wij ook van mening
dat deze oplossing met het oog op de
veiligheid de beste optie is", zegt
Mulderije. De wethouder voegt daar
nog aan toe dat ter hoogte van de af-
slag met de Hamelandweg een bord
van 60 kilometer per uur komt te
staan.

NCVB
Door de gebeurtenissen in België rond
de verdwenen kinderen en de "witte
mars" is het onderwerp waar de NCVB
op dinsdag 19 november over gaat pra-
ten bijzonder actueel. Het vertrouwen
in justitie ligt gevoelig. In Nederland

zij we daarmee geconfronteerd door de
IRT-affaire. De heer Van Toorn, officier
van justitie bij de rechtbank in
Zutphen, geeft tijdens deze bijeen-
komst een aanzet tot de discussie door
te vertellen over zijn werk. De bijeen-
komst van de NCVB heeft plaats in het
Dorpscentrum.

Mooiste tuinen van Vorden
De Werkgroep Tuinkeuring Vorden
heeft tijdens een speciaal daartoe
belegde bijeenkomst bekend ge-
maakt wie de mooiste tuinen van
Vorden heeft. De tuinen werden het
afgelopen jaar drie keer gekeurd.
De eerste keer in het voorjaar, daar-
na in de zomer en pas geleden in de
herfsttooi. Er zijn in totaal drie ca-
tegorien te weten de grootste tui-
nen, "midden" tuinen en de kleine
tuinen. Voorzitter B. Bekman maak-
te bekend dat er in totaal 104 tui-
nen door de jury werden beoor-
deeld.

Uitslagen tuinen (groot): l familie
Brinkerhof, Nijlandweg 4. Zij kwam in
het bezit van een wisselbeker die be-
schikbaar was gesteld door Kluver's
Sport Totaal; 2 fam. van Ark, Lulofsweg
1; 3 fam. Lenselink, Zutphenseweg 68a;
4 fam. Bargeman, de Boonk 2; 5
fam.Huurnink, Leestenseweg 15.
Tuinen (midden): l fam.van Zandvoort,
Het Hoge 59; 2 fam. Groot Bramel,
Pieter van Vollenhovelaan 21; 3 fam.

van Ark, Insulindelaan 62; 4 fam.
Dimmendaal, Beeklaan 5 (Wichmond);
5 fam. Regelink, Brinkerhof 85. Tuinen
(klein): l fam.de Hart, Hoetinkhof 60; 2
fam. Weller, Leemgoor 18; 3 fam. van
Bremen, Hoge 54;4 fam.Weustenenk,
Molenweg 21; 5 mevrouw Leunk,
Margrietlaan 23.
De heer A.Kroes, lid van de
Vogelbescherming Noord West
Achterhoek en lid van de
Vogelwerkgroep Lochem hield een Ie
zing over nestkastjes. De heer
Hazekamp heeft 2 nestkastjes ge-
maakt. Teneinde de kas van de
Werkgroep Tuinkeuring Vorden te
spekken werden deze kastjes bij opbod
verkocht. Voor volgend jaar zal de keu-
ringsgroep in totaal uit acht personen.
De dames Weller, Willemsen en
Gunnewiek werden deze avond nl. aan
de groep toegevoegd. Bij voldoende
deelname zal de heer Temmink in
1997 weer een snoeidemonstratie ge-
ven. Men kan zich hiervoor nu al reeds
opgeven bij mevrouw Lenselink
(55 26 70).

.Hervormde Gemeente
Zondag 17 november 10.00 uur mevr. ds. J.W. Inia
uit Zutphen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 november 10.00 uur ds. L.A.C. van
Ginkel uit Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 17 november 10.00 uur ds. HA Speelman;
19.00 uur ds. HA Speelman.

RK kerk Vorden
Zaterdag 16 november 18.30 uur Woord- en com-
munieviering.
Zondag 17 november 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. VoTiKo.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 november 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Zondag 17 november 10.00 uur Woord- en commu-
nieviering, herenkoor.

Weekendwacht pastores: 17-18 november pas-
toor W. Grondhuis, Jopp'e, tel. (0575) 494221.

Huisarts 16-17 november dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. (0575) 551255.
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 (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten^aarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 16-17 november G.WJelsma, Lochem,
tel. (0573) 251870. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis He^üeuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (05"«H^2592. Afspraakbureau
tel. 592892.
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 in-
tensive care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden...Zaterdag: van 9.45-10.15
uuren 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 1351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor- thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk' tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Janscn, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruur lo , tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouween t rum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst mcldadrcs tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
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.

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 uur; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

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.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

'Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend 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.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Wen-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



WIJ GAAN
REORGANISEREN

daarom moet prize winkel tef g»

Donderdag 14
t/m zaterdag 16 november

grote
opruiming

opgemaakte bakken

:'*ij<f eplanten. 50% korting

V(

In verband met deze reorganisatie
zijn wij van maandag 18

t/m woensdag 20 november
gesloten

Let op de openingsadvertentie in het Contact
van volgendeweek

b l o e m e n s p e c i a a l z a a k

Zutphenseweg 5, Vorden, tel. (0575) 55 13 34

BEN VERMEULEN .
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPMENSEWEG TEL 05752 1514

Nog steeds
VERSE BLOEMEN

te koop +
WALNOTEN

SCHWNAKER
Vierakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkl leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vordert
Telefoon 55 22 19

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven oelden bij contante be-
talin Is een rekening gezon-
den ~,ent te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
even' ^le fouten niet gratis
hert st, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bif foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Amnesty International,
werkgroep Vorden verkoopt
weer aan huis. Bij Martine
Letterie kunt u na een tele-
foontje terecht voor kaarsen,
kaarten en andere artikelen.
Tel. (0575) 55 24 58

2 bossen naar keuze Oj95

CyCl3mei! ? st., in vele kleuren 9j95

AmarylMsbOl incadeauverp 6,95

Op alle bloembollen 20% korting

DE VALEWEIDE bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

NAVELSINAASAPPELEN
LEKKER + 5 GRATIS, 20. voor

ZOETE MANDARIJNEN
+ 5 GRATIS, 20 voor

ZOETE APPELS
+ 1 KILO GRATIS, 2 kilo voor

KOLDENNOF's Versmarkt

Vers Vordens lamsvlees
een klasse apart

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

BORSTLAPJES

500 gram f5,95

WEEKENDVOORDEEL

MAGERE
RUNDER-

PRIKLAPJES

500 gram f7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Pekelwlees _
100 gram f 1,89

Schwarzwalder ham
100 gram f2,45

+ de 5 bekende vleeswaren

per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 saucijzen + 4 vlindervinken

samen

MARKT AANBIEDING:

Bami of Nasi
5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres
vooral uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

• De Openbare Bibliotheek
verkoopt nu afgeschreven
boeken en c.d.'s

• Honger is niet de oplos-
sing! Gewicht beheersen
door te vasten of helemaal
niet meer te eten geeft zelden
een langdurig resultaat. Als u
vastbesloten bent om overtol-
lige kilo's en cm kwijt te raken,
dan is betere voeding de
beste oplossing. Wij hebben
hierop het antwoord. Bel
Wilma en Gerard Horsting, tel.
(0575) 46 72 22

• Amnesty International,
werkgroep Vorden verkoopt
weer aan huis. Bij Martine
Letterie kunt u na een tele-
foontje terecht voor kaarsen,
kaarten en andere artikelen.
Tel. (0575) 55 24 58

• GEVRAAGD: goed bruik-
bare allerhande dingen voor
onze boeldag/snuffelmarkt.
Wij komen ze graag bij u op-
halen. Folkloristische dans-
groep 'De Knupduukskes', tel.
(0575) 55 32 02

• Te zien in de galerie van de
bibliotheek: kijkkasten, ge-
maakt door de leerlingen van
groep 5 en 6 van de basis-
scholen. Tot en met 7 decem-
ber

,• Te koop: dieseltank met
pomp, afsluiter en lekbak;
veescheermachine. Telefoon
(0575) 44 11 40

• Te koop: 1-, 2-, 3-zrts stof-
fen bank (blauw/grijs); 3-zits
+ 2 x 1-zits eiken bankstel
(losse kussens) + tafel (stui-
vermodel); gaskachel (prijs
n.o.t.k.). Tel. (0575) 44 14 22 of
(0545) 29 36 24

• Opwindbare radio. Gezien
bij Karel van de Graaf. Nu bij
de Wereldwinkel. Elke vrijdag-
morgen op de markt

• Sorry, maar in Linde zijn
niet alle postbussen makkelijk
te vinden!

Sint en Piet bij u aan
huis? Bel voor info en reser-
vering 55 26 35. Prijs f 50,-
per half uur

Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
leRker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

• Voor de complete vacht-
verzorging van uw hond. Tel.
(0575) 55 30 48, rijksgediplo-
meerd trimster

• Te huur: Zwarte Pieten-
pakken, alle maten. Het Stroo
21, Vorden, telefoon (0575) 55
21 38

• Te huur tot 1 mei 1997: ge-
meubileerde woonruimte in
Vorden. Tel. (0575) 55 66 80

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Geen Proatnieuws? We
sparen tot het Contact van 19
november

• Te koop: onbespoten
aardappelen, wortelen, bie-
ten en diverse soorten
kool. Groot Jebbink, Lindese-
weg 18a, Vorden, tel. (0575)
55 64 82

• Te huur: Sint- en Pietpak-
ken, jaren '60 + '70-kos-
tuums, countrykleding. Tel.
(0573) 45 13 85

• Te huur: kids ver k leed k le-
ren, ook bruidsmeisje. Kle-
ding vanaf 2 jaar. Tel. (0573)
45 13 85

• Te koop: hardhouten bui-
tendeur met termopeen en
slot 83-210. Telefoon (0575)
55 31 99

• Te koop: aardappelen,
Gloria, Parel, Bildstar en Sur-
prise (ook voor winteropslag).
Verse groenten, o.a. knol-
raap, rode kool, witte kool,
savoyekool, bloemkool en
boerenkool, winterwortelen en
voederwortelen. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76

CONTACT
een goed «n gra«f fttamtbM

• Te koop gevraagd: vogels,
parkieten en kanaries. W.
Peters, Hamminkweg 8, Vor-
den, tel. (0575) 55 21 96

GEZOCHT:

EEN ENTHOUSIASTE
PEUTERLEIDSTER
die op maandag- en vrijdagochtend tegen
onkostenvergoeding onze peuters wil
begeleiden. Bij voorkeur iemand met een
bij de functie passende opleiding. Leeftijd
vanaf plm. 30 jaar.

Telefonische reacties tussen 20.00 en 21.30 uur
telefoon (0573) 45 35 56



l
Hierbij willen wij familie, vrien-
den, collega's, buren, kennis-
sen en alle andere belangstel-
lenden bedanken voor de
cadeaus, bloemen, kaarten en
felicitaties die wij op 20 sep-
tember en 17 oktober moch-
ten ontvangen.
Ons huwelijksfeest is voor ons
een onvergetelijke dag en
avond geworden.

Erik en Mirjam
de Greef-

van der Linden

Berend van Hackfortweg 23
7251 XB Vorden

Voor uw warme belangstelling
tijdens haar ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw

JO LIGTENBARG-
LANGENKAMP

betuig ik u mijn oprechte dank.
Al -uw steun en medeleven
hebben mij bijzonder aange-
naam verrast en geholpen dit
verlies te dragen.

Jan Ligtenbarg

Vorden, november 1996

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn innig
geliefde man, onze vader en
opa

MARTINUS EGGINK

betuig ik u onze oprechte
dank.

A. Eggink-Wesselink
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, november 1996

GITAARLES
IN VORDEN
voor kinderen en

volwassenen,
beginners en gevorderden

Woensdagmiddag
in het Dorpscentrum

door bevoegd docent

Eduard Peelen
Tel. (0575) 51 62 40

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

d*
échte.

FAM. J. HUITINK
Vorden

AANBIEDINGEN
do./vr./za.

14, 15, 16 november

GIEZER WILDEMAN

STOOFPEREN
(roodstovers)

1500 gram

2,98
PANKLARE

BOERENKOOL
500 gram

1,98
Ma./di./wo. 18, 19, 20 nov.

PANKLARE

RODE OF
WITTE KOOL

500 gram

0,98

ï

•i-

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 16 november 1996 zijn
wij 40 jaar getrouwd.

Bert Bosman
en
Minie Bosman-Veenstra

Als u ons wilt feliciteren bent u van
harte welkom op de receptie van
15.00 tot 16.30 uur in zaal 't Pantof-
feltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

November 1996
Boshuisweg 1
7233 SE Vierakker

Gert-Jan Vliem
en
Jannie Klein Geltink

gaan trouwen op vrijdag 22 novem-
ber 1996 om 11.30 uur in het ge-
meentehuis van Zelhem.

Gelegenheid tot feliciteren tijdens
onze receptie van 14.30 tot 16.00
uur in café-zaal Nijhof, Dorpsstraat
13 te Halle.

Op d'n draei
Lageweg 2,
7021 J L Zelhem

Op maandag 18 november zijn wij
25 jaar getrouwd.

Gerrit Pardijs
Willy Pardijs-Bruil

rec

November 1996
'Dijkmanshuis'
Beckenstraat 1 ,
7233 PC Vierakke
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U bent van harte welkom op onze
die gehouden wordt van
15.30 uur in zaal De Her-

berg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Zaterdag 23 november 1996 vieren
wij ons 25-jarig huwelijk.

Bertus Pardijs
Riny Pardijs-Kolenbrander

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

•i-

•••

•i-

November 1996
Het Elshof 16
7251 CB Vorden
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Hartelijk dank voor de kaarten, bloemen en
cadeaus die wij mochten ontvangen ter gelegen-
heid van ons huwelijk.
Het heeft ons blij verrast dat zoveel mensen ons
een warm hart toedragen. Nogmaals hartelijk
dank.

ARIE EN GERRIE TEUNISSEN

Kampstraat 5
7255 XC Hengelo (Gld.)
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'Het' uitschreeuwen kan niet op papier.
Vette letters helpen misschien wel.

München Rimini San Marino
Op 1 juli ontmoette ik (in München werkzame)
Italiaanse in nachttrein naar Rimini. Zij schreef
'Vorden' op beslagen ruit. Laat alsjeblieft haar
vriendin alhier contact met mij zoeken en/of
mijn gegevens aan haar doorspelen.

Fred Huiting, Dillelaan 28 9591 CG Onstwedde
Telefoon (0599) 33 23 18

Op zulke lekkere
vleeswaren trakteren

we graag!
•xaa\

50 gram gratis

ilde kipfdet
fijne snijworst

varkensfilet,
100 gram

verse worst,
grof of fijn, 500 gram

rauwkostsalade,
100 gram

1 49 braadstuk Trovence',
100 gram

93 kaasgehakt

\NAREN
VPEC\AL _

100 gram

4 gepan. schnitzels,
met gratis krieltjes of
of aardappelschijfjes

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

de blauwe hand l
(0575) 55 22 23 vorden
burg. galleestre&t

THEORIE EN PRAKTIJK
OORTGIESEN

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Scherpe prijzen van
buis + dakgoten +

T.L-slang

RYCYCLINGBUIS
o 75, dikte 3,2 mm

p.m. 4,50
0110, opgetrompd

dikte 3,2 mm
p.m. 6,5O

0 125, opgetrompd
dikte 3,2 mm

p.m. 7,25
hierbij geen koppelstukken nodig

DAKGOTEN
, 4 duims a 4,25 p.m.

6 duims è 7,5O p.m.

KRAALGOOT
125 mm è 8,25 p.m.
150 mm è 9,75 p.m.

180 mm è 17,5O p.m.
met bijbehorende

hulpstukken verkrijgbaar

T.LEEN-SLANG
0 16 0,85 p.m.
025 1,85 p.m.
0 32 2,25 p.m.

wordt gratis thuisbezorgd

Vergelijk de prijzen!!

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Monuta V
A/5 de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
t

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

(0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

VORDEN
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Nog geen lid
van de ANBO?

Bel dan:

552043

viert
10-jarig
bestaan

22 november '96
Dorpscentrum

Vorden
aanvang
14.00 uur
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0$föon gemeente: (0575) 55: 24 J

gemeente;

•$$: gemeen tehuis is opt>n van:m^ötnl
-tpt en met vrijciag van v i ± 'U: : l; i
tot 12.30 uw | op vvocrtsdi^ : 1 1;

ook van 1330 t t u . : : :-:

ra bibliotheek: i : ) : ! i
(ter inzage liggende stukken) j l

van 23.30 tot 2030 uur, !{; j ; ;
van 13,30 tot 17,30 •umiB i
van 13.30 tot 1730 uur; ||f ff

vrijdag vari 13.30 tot 20.30 uur;
zaterdag van 10.00 tot I ZOO uur. |
Burgermester E,] C. Kamerlmg:i i • ï'|:1 ; : ; ;
maandagrnorgt'n van 11.00 tot ï 2.00 uur
en

, Aartsavden Harder;
van 9.00 tot 10.00 uur

en volgens afspraak.

Wethouder D. MulderijeMcuknhrock: i
dondèn|ag?n orgen va n 7 0.00 tot 11 '00 l
UUT ] : ' : " . ' . : :. : : : ' '. : ': • ' • ' . ! :' ::||

en volgens afspraak.

kunnen telefonisch:^ • ; ;
worden '-.gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 5 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders van
Vorden vergunning verleend aan:

- de heer G. Hobo voor het inpandig
verbouwen van een woning op het
perceel Baakseweg 7 te Wichmond.

- de heer P.G.H, van Asselt voor het
bouwen van een prieel op het per-
ceel Het Hoge 6c te Vorden.

- de heer G. Hobo voor het gedeelte
lijk slopen van een woonhuis op het
perceel Baakseweg 7 te Wichmond.

- de heer W.R.Tuin voor het vellen van
l walnoot op het perceel het
Wiemelink 16 te Vorden.

- stichting Kovamo voor een kleding-
inzamelingsactie op maandag 18
november 1996.

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 bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

ERKEERSVEILIGHEID

In oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het laten opstelten van een cate-
goriseringsplan. Op basis van dat plan kunnen de wegen in de l^ieente Vorden
veiliger worden gemaakt. Aan elke weg zal een bepaalde functie worden toege-
kend, waardoor bijvoorbeeld duidelijk wordt over welke wegen doorgaand verkeer
zou moeten rijden en in welke straten een maximum snelheid van 30 kilometer
per uur kan worden ingesteld. Aanpassingen aan wegen worden in beginsel
gelijktijdig met onderhoud uitgevoerd. ^^
Omdat naast verkeersveiligheid ook andere belangen een rol spé^L zoals bereik-
baarheid, economie, milieu en landschap, willen burgemeester en wethouders
een zogenaamde "klankbordgroep" instellen. Hierin kunnen vertegenwoordigers
van diverse maatschappelijke groeperingen met elkaar van gedachten wisselen
over de toekomst van het wegennet en daarover adviseren aan burgemeester en
wethouders.

Burgemeester en wethouders hebben de Industriële Kring Vorden, de Vordense
Ondernemersvereniging Vereniging, de politie, de scholen, de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden, Veilig Verkeer Nederland, de Vordense Landbouwfederatie en
organisaties op het gebied van natuur en landschap, gevraagd personen aan te
wijzen die kunnen deelnemen aan de klankbordgroep.
In het plan zal bijzondere aandacht uitgaan naar de ontwikkeling van het verkeer

dat door het centrum van Vorden rijdt. De huidige route zal worden vergeleken
met mogelijke alternatieve routes voor doorgaand verkeer, waaronder de huidige
zuidelijke omleidingsroute voor doorgaand vrachtverkeer en een noordelijke
variant.

In verband daarmee vinden burgemeester en wethouders het gewenst dat er ook
een aan wonende van de Zutphenseweg of de Dorpsstraat, een aanwonende van de
Horsterkamp of de Rondweg en een aanwonende van de Oude Zutphenseweg (of
de omgeving daarvan), zullen deelnemen aan de klankbordgroep.

Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u vóór 20 november aanstaande contact
opnemen met de heer Fortgens van de afdeling gemeentewerken, doorkiesnum-
mer 557 552.

RIJSTELLING KLEINSCHALIG KAMPEREN

Burgemeester en wethouders hebben van de maatschap Hietbrink een verzoek
om een vrijstelling op grond van artikel 8 lid 2 onder a en lid 3 van de Wet op de
openluchtrecreatie ontvangen. Verlening van de gevraagde vrijstelling maakt het
plaatsen van kampeermiddelen op het perceel Beunkstege 4 in Vorden mogelijk
voor het zogenaamde kleinschalig kamperen.

Van 14 november tot en met 12 december 1996 liggen de aanvraag en de ontwerp-
beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afde
ling bestuur van het gemeentehuis. Kopieën van deze stukken kunt u tegen bet-
aling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden
kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschik-
king naar voren brengen. Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen
bij de definitieve beslissing.

frjf-L NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Fa. Hartemink Hackforte^reg 9a 29-10-96
Wichmon^P

Rouwen Beheer B.V. Handelsweg 11 29-10-96
Vorden

DJ. Groot Wassink het Schapenmeer 6 31-10-96
Vorden

JA. Wentink Ruurlosew^37 31-10-96
Vorden ^p

H. Post Holskampweg 3 04-11-96
Vorden

Vereniging tot Strodijk 10 05-11-96
behoud van natuur- Vorden
monumenten in
Nederland
I. Neijenhuis Hoetinkhof 115 06-11-96

Vorden
G.H. Kappert Ruurloseweg 87 06-11-96

Vorden
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

gewijzigd uitvoeren
bouw woning
bouw bedrijfshal

bouw dakkapel

uitbreiden woning

verbouw woning

verbouw woning
en schuur

verbouw garage
tot praktijk
bouw schuur

Geslaagde vogeltentoonstelling
De tentoonstelling die "De Vogel-
vriend" het afgelopen weekend in
het Dorpscentrum te Vorden hield
is bijzonder geslaagd. Niet alleen
door het bezoekersaantal maar bo-
venal door het aantal inzendingen
(275) waardoor de show van vorig
jaar werd overtroffen. Voorzitter C.
Bink bracht met name de leden en
hun gezinsleden dank voor het feit
dat de tentoonstelling er zo ver-
zorgd en perfekt uitzag. "Er is veel
vrije tijd opgeofferd om hier de hel-
pende hand te reiken. Ook beheer-
der Bosch en zijn staf van het
Dorpscentrum hebben ons met
raad en daad terzijde gestaan", al-
dus voorzitter Bink.

Het zaad voor deze tentoonstelling
kreeg "De Vogelvriend" gratis aangebo-
den van de firma Kluvers uit Vorden.
Momenteel telt de vereniging 48 leden,
die volgend jaar behoorlijk de handen
uit de mouwen moeten steken, want
dan is "De Vogelvriend" de organisator
van de Kring tentoonstelling die dan in
Vorden wordt gehouden. Het afgelopen
weekend waren de keurmeesters:
H.G Asbroek uit Hengelo( postuurkana-
ries); L.H.J. Te Brake, Eibergen (exoten);

M.Blokx Heeswijk-Dinther(parkieten)
en J.H. Menkehorst, Beckum ( kleurka-
naries en cultuurvogels).
De uitslagen waren als volgt:
Hoofdgroep D Vetstof: Ie stam B.Bulten
geel intensief 360;le stel E.Korenblik
Recessief wit 183; Ie enk M.H.W.
Borgonjen geel intensief 48-92;
Pigment Ie stam Th. Nijenhuis Isabel
rood intensief 364; Ie stel A.G.W Roes
satinet wit dominant 183; Ie enk G.
Schumaker agaat geel intensief 46-90;
Ie enk Th.Nijenhuis isabel rood schim-
mel 46-90; Ie enk B.A.M. Horsting
bruin opaal geel ivoor MOZ 47-90; Ie
enk A.G.W. Roes isabel geel ivoor
schimmel 46-90. Mooiste vogel gehele
Hoofdgroep kleur geel intensief 48-92
M.H.W. Borgonjen. Postuurkanarie Ie
enk J.Slagman scotch fancy 90; Ie enk
G.H.Slagman 90; Ie enk G.H.Slagman
yorkshire worteltype 90; Ie enk
J.Slagman 90; Ie enk G.H.Slagman bor-
der 90; Ie enk J.Slagman 90; Ie stam
W.Berendsen gloster consort 362; Ie
stel M.H.W.Borgonjen gloster consort
183; Ie stel F.Nijenhuis 183; Ie enk
R.W.C.Ellenkamp gloster consort 91.
Mooiste vogel Hoofdgroep postuur
gloster corona R.W.C. Ellenkamp 91.
Exoten zebravinken Ie stel

HJ.Ellenkamp maskergrijs man 181;
Japanse meeuwen Ie enk B.A.M.
Horsting zwartbruin 90. Mooiste exoot
BA.M. Horsting zwartbruin B.Horsting
90. Cultuurvogels Ie enk J.Schrijver
putter 91. Mooiste cultuurvogel en
Bondsschild J.Schrijver putter 91.
Grasparkieten Ie enk C.Bink C.Bink hè
melsblauw opaline 89; Agaporniden
zonder oogring Ie stel J.Berendsen ag-
ap ros albino 181; Ie enk J.Berendsen
agap ros donkergroen 90; Ie enk
J.Berendsen Lutino 90. Met oogring Ie
enk J.Berendsen agap pers hemels-
blauw 91; Ie enk J.Berendsen lutino 91;
Ie enk C.Bink fïscherie lichtgroen 91.
Mooiste agapornide hemelsblauwe
personata van J. Berendsen 91.
Grote parkieten forpus en caharina's
Ie enk C.Bink oogring dwergpapagaai
90; Ie enk C. Bink 90; Ie enk grijsrug-
dwergpapagaai 90. Mooiste hoofdgroep
K oogring dwergpapagaai 90. Grote
parkieten Ie enk H.H.L. Harmsen val-
parkiet witkop 91. Mooiste grote par-
kiet valparkiet witkop H.H.L. Harmsen
91.

CDA-statenfractie brengt
bezoek aan Vorden
De CDA-statenfractie van de provincia-

le staten brengt woensdag een werkbe-
zoek aan de gemeenten Hengelo,
Lochem, Vorden en Gorssel. Gedepu-
teerde J. van Dijkhuizen zal samen met
drie leden van de CDA-statenfractie
naar Vorden komen. Gesproken zal
worden over actuele zaken die in de ge
meente spelen. Nadat de provinciale
delegatie heeft gesproken met het col-
lege van B en W en de plaatselijke af-
deling van het CDA, zal er in het dorps-
centrum een bijeenkomst zijn waar za-
ken als bestuurlijke vernieuwing, de
rol van de CDA-statenfractie en de aan-
leg van de riolering in het buitenge
bied aan de orde komen.

Zaterdag 16 november om
22.11 uur zal de nieuwe Prins
of Prinses van de Deurdreajers

bekend worden gemaakt.

• Virussen zijn mister X
niet vreemd

• In het dagelijks leven
wordt hij/zij hiermee
geconfronteerd

• Mister X dus wel om
kan gaan met het
carnavalsvirus
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BLOEMKOOL per stuk

Ook dat is Albert Heijn
met elke week onze Top 10 en AH-extraatjes

0,99 VERSE BRAADWORST qn en grof 5,99

AH YOGHURTDRINK div.smaken.liter

AH ZAAN LAN DE R zacht en mild, kilo

AH KEUKENROLLEN 2 stuks

1,12 AH ZAANSE SNIJDER wit, bruin, volkoren. 800 gr_ 1,99

9,90 AH GEGRILD GEHAKT 100 gram 1,29

1,79 PISTACHE NOTEN 150 gram _2,99

DOUWE EGBERTS KOFFIE menner. 500 gram 5,99 HERO CASSIS 15 liter 2,29

chAl DGTt H G IJ n Hengelo (Gld.) Molenhoek, de wmkeihoek van Hengelo verzorgt graag uw kerstpakketten

Breng eens een bezoekje
aan onze showroom
U ziet dan maar liefst

4O
showvloeren
waar u zorgeloos overheen kunt
lopen. Verder heeft u er keus uit
honderden vloeren.

Eiken boerenvloer
geborsteld en gelakt, inclusief mas-
sieve afwerklijsten, per m2

SUPER
ALTERNATIEF

(niet van eiken
te onderscheiden)

kastanje
dik .1.6 mm

geborsteld, gelakt of geolied
per m2

139,- (geldig t/m eind nov.)

Lochem
^\_ . —^ • *

; Tegen inlevering van deze
idvertentie krijgt u bij

Jc jp van iedere houten vloe
de daarvoor benodigde plinten

voor de

halve prijs
(geldig t/m eind dec.) l

Molenstraat 6, Lochem, wo. t/m za.
Telefoon (0573) 25 89 52

SNS bank, voor al uw particuliere en
zakelijke financiële dienstverlening.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrij fssparen

SMS bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

HULP GEVRAAGD

Wij zijn op zoek naar een

SPONTANE
VROUW
die ons wil helpen met de verkoop
van kousen, sokken en panty's op
de vrijdag markt in Vorden van 8.30
tot 12.00 uur.
Heb je interesse, schrijf ons dan een
briefje waarin je iets over jezelf ver-
telt.

KOSTER TEXTIEL
Kerkstraat 32a, 6941 AH Didam

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

DEZE WEEK
OP DE VORDE N S E MARKT:

f 1O,-

WiH u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrïf- glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf doet.

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

O
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



Etos Barendsen maakt prijswinnaar superbdbyverkiezing bekend:

Baby Nathalie lachende winnaar
Slipjacht

Bij Etos Barendsen aan de
Zutphenseweg heeft vorige week
woensdag de feestelijke prijsuitrei-
king plaatsgevonden van de super-
babyverldezing. Voor deze verkie-
zing leverden 65 ouders van baby's
tot vijfjaar een mooie of grappige
babyfoto in en beschreven tevens
waarom hun kind een superbaby is.
De winnaar was Nathalie Groot-
Roessink die daarmee een superba-
bypakket ter waarde van honderd
gulden won. "Eigenlijk waren alle
foto's leuk, grappig, mooi ofontroe-
rend maar we" konden helaas maar
één winnaar kiezen", aldus Annette
Barendsen van Etos. "Maar gelukkig
hadden we meer prijzen."

De tweede prijs van de verkiezing ging
naar Youri Pardij s, die werd beloond
met een superbabypakket ter waarde

van 50 gulden. Daphne Melkert won
een kinderkledingscheque van 25 gul-
den en Sophie Derksen kreeg als troost-
prijs een plushe beer. De foto's werden
beoordeeld door verloskundige Ria
Haggeman. Het leek Anette Barendsen
een leuk idee om juist haar te vragen
als jurylid omdat ze dagelijks met ba-
bys' in aanraking komt. Ria Haggeman
deelde vorige week woensdag ook de
prijzen uit.
Nathalie Groot-Roessink maakt kans
om door te gaan naar de landelijke
Superbabyverkiezing. Van de bijna
driehonder Etos-ve^üngen nemen elf
baby's deel aan dezWiationale verkie-
zing, die in december op feestelijke wij-
ze in het hoofdkantoor van C&A in
Utrecht gehouden wordt. De verkie-
zing maakt deel int van de Etos
Superbabyspaaractj^Bij aankoop van
babyprodukten bij Eros krijgt men een

flinke korting op kinderkleding van
C&A. "Onze winkel heeft een grote af-
deling baby-artikelen. We verkopen al-
le produkten die een jonge moeder no-
dig heeft. Van luiers tot babyvoeding
en van spenen tot babylotions. De moe
ders en vaders die bij mij baby-artike-
len kopen, krijgen een flinke korting
op kinderkleding van C&A. Dat is mooi
meegenomen, toch?".
Voor elke vijf gulden aan babyproduk-
ten krijgt de klant een spaarzegel. Een
volle spaarkaart met twintig zegels
geeft recht op vijf gulden reductie op
kinderkleding bij C&A. Tot ̂ decem-
ber 1996 heeft Etos nog COT tweede
spaardoel: met een volle spaarkaart
krijgt de klant vijf gulden korting op
de luiers van Etos en die van Pampers
en Libero. Bij drie volle spaarkaarten
krijgt men zelfs een pak EtosÉfcers gra-
tis.

Kind en dier bij P.K.V.

Afgelopen jaar bestond de Pluim-
vee- en Konijnenvereniging P.K.V. in
Vorden 75 jaar en naar aanleiding
van dat jubileum werd een wed-
strijd georganiseerd voor de jeugd
van Vorden. Deze wedstrijd hield in
wie het best zijn of haar dier kon
verzorgen. Naar aanleiding van de
reacties van kinderen en ouders
wordt deze wedstrijd dit jaar her-
haald.

Het staat open voor jongens en meisjes
van 5 tot en meet 14 jaar en met de vol-
gende diersoorten kan worden deelge
nomen: kippen, duiven, konijnen, wa-
tervogels, siervogels, cavia's en andere
kleine knaagdieren. Het behoeven

geen rasdieren te zijn. Deze wedstrijd
bestaat uit twee gedeelten: een bezoek
aan huis en een gezamenlijke keuring.
Eind november of begin december
brengt een deskundige jury een bezoek
aan dier en verzorger en let daarbij op
huisvesting, gezondheid en verzorging
in het algemeen van het dier. Op zater-
dag 21 december zal een gezamenlijke
keuring in "De Herberg" plaatsvinden,
bij deze keuring kan de jeugd ook aan-
wezig zijn en de jury kan dan ook uit-
leg geven. De behaalde punten van het
huisbezoek en de gezamenlijke keu-
ring worden bij elkaar opgeteld;«per
diergroep komt er een winnaar uit,
maar iedere deelnemer krijgt een her-
innering.

De prijsuitreiking vindt na de keuring
op 21 december plaats tijdens de ten-
toonstelling van P.K.V. Hierbij is ook ie
dereen van harte welkom.
Deze wedstrijd staat niet alleen open
voor alle kinderen in de gemeente
Vorden, maar ook voor de jeugd uit de
omliggende gemeenten.

Inlichtingen en opgave voor deze wed-
strijd (graag voor 22 november) bij de
heer D. Kuiper, De Bongerd 30, 7251 CD
Vorden, tel. 0575-552931.

Voor verdere informatie zie adverten-
tie elders in dit blad.

De Koninklijke Nederlandse Jachtver-
eniging hield afgelopen in Vorden haar
jaarlijkse slipjacht. Het vertrek van de
slipjacht was bij kasteel Vorden waar
de deelnemers werden toegesproken
door burgemeester Kamerling. De eer-
ste run van de slipjacht ging via Linde
naar kasteel Onstein en de tweede run
werd ingezet aan de Schuttestraat ter
hoogte van "De Bonenkamp. Via de
Lindese Enk kwam de meute aan op de
weide van kasteel Kieftskamp. Na een
korte stop ging het gezelschap via het
buurtschap Delden tenslotte terug
naar de weide van kasteel Vorden waar
de jacht werd afgeblazen. De slipjacht
in Vorden werd mogelijk gemaakt door
medewerking van de landgoedeigena-
ren, pachters, politie, gemeente en de
plaatselijke EHBO. Volgend jaar wordt
de 20e editie van de slipjacht gehou-
den. Het is de bedoeling om hier een
feestelijk tintje aan te geven.

Landbouwfederatie
Maandag 18 november houden de
Vordense Landbouwfederatie en de
ZMO Warnsveld een ledenvergadering
in 't Pantoffeltje. Een medewerker van
het Servicecentrum Plattelandsontwik-
keling Achterhoek zal in het kort haar
doelstelling uit de doeken doen.
Daarna is het de beurt aan direkteur
DJ. ter Harmsel van accountantskan-
toor CBTB in Zelhem en bedrijfsadvi-
seur mevrouw W. Kraaij van de GLTO
adviesgroep. Zij zullen ingaan op actu-
ele zaken op financieel en fiscaal ter-
rein en op de laatste ontwikkelingen in
de milieuwetgeving. Het belooft een
interessante avond te worden voor ie-
dere agrariër die op de hoogte wil blij-
ven.

Voetbalvereniging
"Vorden" huldigt
vier jubilarissen
De voetbalvereniging "Vorden" hield
zaterdagavond in 't Pantoffeltje een
feestavond. Om toch maar vooral de
voetballiefhebbers tegemoet te komen
was er in de zaal een groot scherm ge
plaatst zodat iedereen getuige kon zijn
van de fraaie 7-1 zege van Oranje op
Wales. Dat na deze overwinning menig
glas werd geheven laat zich raden.
Tussen de bedrijven door nam voorzit-
ter Jan Rouwenhorst de tot nu toe be-
haalde resultaten van de verschillende
elftallen onder de loupe. Drikus Groot
Jebbink en Gerrit Vruggink (de laatste
was verhinderd aanwezig te zijn) wer-
den door het bestuur onderscheiden
vanwege hun 40 jarig lidmaatschap
van de vereniging. Herman Brinkerink
en Rudy Eykelkamp werden gehono-
reerd vanwege het zilveren jubileum.
Tevens waren er deze avond woorden
van dank voor de onlangs afgetreden
bestuursleden Chris Hofman en Jan
Borgonjen. Zij ontvingen een geschenk
en bloemen. Ook bloemen voor- me
vrouw Harmsen. Zij heeft zich wel op
een zeer speciale verdienstelijk ge-
maakt voor "Vorden". Zij ontving een
bloemetje omdat zij de afgelopen jaren
meer dan 11.000 shirts van de voetbal-
lers heeft gewassen!
Na al deze officiële plichtplegingen
gingen met medewerking van het or-
kest "Plesant" de beentjes van de vloer.
Er was nog een muzikaal zanginter-
mezzo. Onder veel enthousiasme ver-
tolkte Marinho de tophit "Dit is een
nacht". Marinho zorgde daarbij voor
een geheel "eigen" tekst waar Guus
Meeuwis ongetwijfeld jaloers op zal
zijn.



Wonen

Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

dat hij stevig staat, anti-slipribbels
op de treden heeft, antislip onder de
poten en een beugel van minstens
60 centimeter, De scharnieren mo-
gen niet van kunststof zijn.

Tot slot nog enkele tips:
- bewaar de oude stofzuiger voor bo-

ven wanneer u een nieuwe koopt.
Dat scheelt gesjouw;

- de trap stofzuigen gaat gemakkelij-
ker met een kruimeldief dan met
een zware stofzuiger;

- een slimme manier om zelf een
dweil met een steel te maken:
knip een gat in het midden van de
dweil en doe de steel van een luiwa-
gen of een vloerwisser daar door-
heen.

- neem een badstoeltje of bankje als u
moeite heeft om uit bad te komen.

- als drempels in huis problemen op-
leveren bij het lopen, dan kunt u de
ze lagen weghalen.

- zet nooit planten op de tv, want bij
het water geven zou kortsluiting
kunnen ontstaan.

(Uit; voorkom ongelukken in huis, uit-
gegeven door de Stichting Consument
en Veiligheid en de Stuurgroep Experi-
menten Volkshuisvesting)

Als u iets wilt weten over wonen en al-
les wat daarbij hoort en/of daarover
vrijblijvende adviezen wilt, kunt u ook
terecht bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. U kunt informatie
krijgen over aanpassingen, isolatie, be
veiliging, onderhoud, woningindeling,
enz. In het kader van "Ouderen helpen
Ouderen" kan de SWOV een beroep
doen op vrijwilligers, die u direct kun-
nen adviseren of u door kunnen ver-
wijzen naar instanties waar u terecht
kunt. Aanmelding kan dagelijks ge

hetf kajifpoc; vart d<? Stichting Welzijn
Ouderen Vorxien. • v -

Toegankelijkheid
Ook op het gebied ^va*r toegankeiij k-
heid kunnen we u helpen. Dat kan de
toegang tot of het "verkeer" in de wo-
ning betreffen, maar het strekt zich
ook uit tot eventuele wensen op het ge
bied van de bereikbaarheid van open-
bare gebouwen, verkeerssituaties, het
plaatsen van banken, enz.

Aanmelding eveneens aan het bureau
van de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden; dagelijks tijdens kantooruren.

Ongelukken in en om huis
Jaarlijks vindt in en om huis een groot
aantal ongelukken plaats. Niet alleen
door onoplettendheid of onhandig-
heid, maar ook doordat mensen de ver-
keerde spullen gebruiken of de goede
spullen op een verkeerde manier.
Ramen zemen op een gammele keu-
kentrap of moeilijk gebukt de vloer
schrobben? Het leidt niet zelden tot
ongevallen en valpartijen. Hieronder
enkele producten die het schoonma-
ken vergemakkelijken:
- verlengstuk voor de stofzuiger. Is de

stofzuigerstang zo kort dat u steeds
voorover gebukt moet werken? Bij
de huishoudelijke onderdelenzaken
zijn voor diverse merken stofzuigers
losse tussenstukken te koop;

- vloermop en dweil. Dweilen vraagt
veel bukwerk, Wanneer u een "dweil
met een steel" aanschaft, is dat ver-
leden tijd;

- uitschuifbare ramenlapper. Tijdens
het ramen zemen staan heel wat
mensen te reiken naar het volgende
raampje. Het gevaar dat ze hun even-
wicht verliezen, is dan niet gering.
De uitschuifbare ramenlapper
maakt de trap overbodig;

- keukentrap. Een goede keukentrap
is het halve werk. Goede betekent

Gratis naar de kapper!

Jim Heersink Haaanode 50 jaar jong

Iets te laat, maar zeker niet verge
ten, wordt op spectaculaire wijze ge-
vierd dat de vader van Jim Heersink
direct na de oorlog in 1945 met een
herenkapsalon begonnen is.

Hij deed dat destijds vanuit een achter-
kamer van het café: "Onder de Linden"
dat door zijn schoonvader Marinus
Pardijs gedreven werd. "Man, wat blijf
je toch lang weg", zal menig echtgeno-
te gezucht hebben nadat manlief te
rugkwam van een bezoekje aan de kap-
per. Van de achterkamer ging de kap-
salon in 1952 naar het café dat geslo-
ten werd voor mannen en geopend
werd voor dames in de Damessalon.
In tegenstelling tot vroeger heeft de

klant veel meer haast gekregen.
"Natuurlijk hebben wij daar over nage
dacht en daarom staat er een
STOPlicht bij ons op de stoep in
Vorden", aldus Jim Heersink.
Anders dan bij normale stoplichten be
tekent groen hier: "STOP u kunt DI-
RECT geknipt worden!"
Oranje betekent: "Wachttijd van een
kwartiertje" en Rood betekent: "Vol,
maak een afspraak voor later op de
dag". Uit de reacties tot nu toe, blijkt
deze service als heel verrassend en bij-
zonder plezierig ervaren te worden.
Om up-to-date te blijven en de laatste
modetrends direct te vertalen naar
bruikbare kapsels is Jim Heersink haar-
mode onder andere lid van het

Kapperskollektief. Elke maand worden
de medewerksters getraind doo top-
kappers, zoals Europees en Nederlands
kampioenen. Daarnaast wordt er na-
tuurlijk ook elke week in de kapsalon
zelf getraind. Uw haar bevindt zich dus
te allen tijde in vakkundige handen!
50 Jaar jong wordt nu gevierd met een
uniek Rouettespel. Nadat u afgerekend
heeft zet u een pion op een nummer
naar keuze en draait u aan het
Roulettewiel. Valt het balletje op uw
nummer dan krijgt u het AL geld dat u
zojuist betaald heeft direct terug! Da's
nou 'ns mooi: GRATIS naar de kapper!
JIM HEERSINK haarmode bedankt alle
klanten die de laatste 50 jaar mede
voor het succes gezorgd hebben.

Bloemist Dijkerman
gaat reorganiseren
en houdt leegverkoop
Bloemenzaak Dijkerman aan de Zut-
phenseweg 5 houdt van donderdag 14
tot en met zaterdag 16 november grote
opruiming. Aanleiding voor deze leeg-
verkoop is een reorganistie. De winkel
van Jan Dijkerman zal een complete
metamorfose ondergaan. In verband
hiermee is de winkel van maandag 18
tot en met woensdag 20 november ge-
sloten. Woensdagavond is er een open
huis waar iedereen de metamorfose
met eigen ogen kan bewonderen.
Volgens Jan Dijkerman veranderen de
trends in de wereld van "bloemen en
planten" zo snel dat de winkel op-
nieuw moet worden ingericht. "Wij
willen graag bijblijven en vinden het
daarom noodzakelijk dat de zaak een
facelift krijgt. Zo zal de winkel aan de
binnenkant worden voorzien van een
nieuwe kleur: terra. Verder gaan we de
winkel anders inrichten. De schappen
gaan eruit en we zullen meer met ta-
fels en kastjes gaan werken. We hopen

'op die manier de winkel speelser te
kunnen inrichten. En het leuke is dat
we de tafels en kastjes die hier komen
te staan ook gaan verkopen. Op die ma-
nier verandert de inrichting van de
winkel dus elke keer. En dat is iets dat
nieuw is", aldus Dijkerman. Naast klei-
ne meubelen gaat bloemist Dijkerman
zich ook meer toeleggen op de verkoop
van woondecoraties. "Ook dat is een
trend. Je ziet dat overal. Maar daar-
naast blijven we natuurlijk ook ge
woon bloemen en planten verkopen",
zegt hij. Zie ook advertentie.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Milieuvriendelijke
opwindbare radio
bij Wereldwinkel
Sindskort is het Fair Trade assortiment
van de Wereldwinkel uitgebreid met
een opwindbare radio. Deze draagbare
radio speelt los van het lichtnet en zon-
der batterijen. Met een hendel aan de
zijkant kan de radio worden opge
draaid. Het is een combinatie van oude
en nieuwe techniek. In de "clockwork
radio" zit een speciale veer die in twin-
tig seconden wordt opgewonden en er
vijfendertig minuten over doet om te
rug te lopen. De veer drijft een dynamo
aan, zo ontstaat electriciteit. Wordt het
apparaat uitgeschakeld, dan blijft de
energie bewaard.
Voor de westerse samenleving levert de
radio vooral een bijdrage aan een scho-
ner milieu. Er wordt geen extra energie
verbruikt en er hoeven geen batterijen
meer weggegooid te worden. De uitvin-
ding is echter vooral ook interessant
voor ontwikkelingslanden met een ge
brekkig electriciteitsnet, waar boven-
dien batterijen niet of nauwelijks ver-
krijgbaar zijn. Voor elke verkochte ra-
dio in Nederland is vijftien gulden be
stemd voor de distributie van gratis ra-
dio's in Afrikaanse dorpen. Daarnaast
verschaft de fabriek in het Zuidafri-
kaanse Kaapstad werkgelegenheid aan
150 gehandicapte medewerkers. De op-
windbare radio te te koop bij de
Wereldwinkel in Vorden. Zie ook ad-
vertentie.
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V o e t b a l

Ratti pakt punt
Afgelopen zondag moest Ratti uit spe-
len bij KI. Dochteren. De doelstelling
van deze wedstrijd was om een punt
mee naar huis te nemen. Ratti ging ge
lijk goed de wedstrijd in, de eerste
kansjes werden gemist, maar de ach-
terhoede van Ratti gaf ook geen kansen
weg. De eerste 45 minuten waren zeker
voor Ratti, KI. Dochteren kon niet echt
een vuist maken tegen Ratti, maar aan-
gezien het veld overwicht niet in doel-
puntne werden omgezet, bleef het tot
aan de rust 0-0. In de tweede helft
drong KI. Dochteren aan, maar Ratti
liet zich niet wegspelen, ook nu kreeg
Ratti de betere kansen, maar kwam we
derom niet tot scoren. De spelers wa-
ren na het eindsignaal dan ook zeer
blij met de 0-0 eindstand, aangezien
het eerste puntje van dit seizoen ein-
delijk binnen was, achteraf gezien, was
een overwinning op zijn plaats geweest
als de kansen maar benut werden.
Volgende week komt DEO op bezoek bij
de Kranenburgers, hopelijk kunnen zij
de stijgende lijn vasthouden.

Uitslagen jeugd: de Hoven Cl - Ratti Cl
1-6; Ratti Dl - de Hoven Dl 2-3; Sp.
Lochem E3 - Ratti El 8-0; Pax F4 - Ratti
Fl 0-7.
Programma zaterdag 16 november:
Zutphania Al - Ratti Al; Ratti BI - Grol
B2; Ratti Cl - Warnsveldse Boys C3;
Ratti Dl - Harfsen Dl; Ratti El - Halle
El; Ratti Fl - Wilh. SSS F5; SC
Klarenbeek 4 - Ratti 5.
Programma zondag 17 november: Ratti
l - DEO 1; Oeken 5 - Ratti 2; Ratti 3*-
Steenderen 4; Ratti l (dames) - Drempt
Vooruit 1.

W Vorden
Programma: Vorden Al - Ruurlo Al;
Mee/Kotten BI - Vorden BI; Vorden B2 -
Lochem B3; Sp. Deventer Cl - Vorden
Cl; Vorden Dl - Oeken Dl; Diepenheim
El - Vorden El; KI. Dochteren E2 -
Vorden E2; Vorden E3 - Lochem E3;
Vorden Fl - Lochem F2; Brummen Fl -
Vorden F2; Vorden F3 - Witkampers F3;
WWNA l - Vorden 1; Varsseveld 3 -
Vorden 2; KI. Dochteren 2 - Vorden 3;
Vorden 4 - Voorst 5; Dierense Boys 3 -
Vorden 5; Vorden 6 - Dierense Boys 6.

Socii
Uitslagen: Diepenheim 2 - Socii 2 0-4;
Zutphania A - Socii A 5-4.

Programma: Socii E - AZC E; AZC F -
Socii F; E&O A - Socii A; Socii C - RKZVC
C; Socii l - De Hoven 1; Socii 2 - SVBV 2;
AZC 4 - Socii 3; Socii 4 - Zutphania 6;
Brummen 5 - Socii 5; SHE 4 - Socii 6.

P a a r d c s p o r t
LR & PC de Graafschap
Op 3 november werd in Brummen een
dressuurwedstrijd voor paarden ge
houden. Roxanne te Heurne werd hier
met haar paard Ilmer 2e in de klasse L
met 170 punten. Het volgende week-
end kwamen in Brummen de ponys in
actie. Zij konden hier hun springende
kwaliteiten laten zien. In de klasse L
werd Marina Gotink met Goof Ie en in
de klasse Z behaalde Inge Regelink met
Lady een lë prijs.

S q u a s h
Het Euregio squashteam van Vorden
speelde op 10 november tegen
Rozendael en IJsselweide uit Gendrin-
gen. De wedstrijd tegen IJsselweide was
een "piece of cake" en werd met 5-0 ge
wonnen. Rozendael bleek een taaie te
genstander. Jan Werner Sobering en
Gerjan Wagenvoort verloren kansloo
met 3-0. Mannes Bekman ging met 3-2
ten onder maar André Balvert wist de
eer te redden, zodat deze wedstrijd
met 4-1 verloren ging. Op zondag 24
november staat de zware wedstrijd te
gen Hengelo (O.) op het programma.
Hopelijk nemen de vaste supporters
weer appelgebak mee^odat de spelers
de nodige doping tc^pch kunnen ne
men.

Bridge
Bridgeclub
Uitslagen van m a a g 4 november
1996:1. mv/hr Meijers 70.1%; 2. Bergman/
v.d. List 63.2%; 3. Busscher/Graaskamp
61.1%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 6 november
1996: Groep A: 1. mv/hr Scholten 66.1%;
2. Smit/den Elzen 63.1%; 3. mv/hr
Polstra. 52.9%.
Groep B: .1. Elferink/v. Uffelen 61.8%; 2.
Den Elzen/v. Manen 60.9%; 3. Berg-
man/Gerichhausen 60.5%.

D a m m e n
Heijm. Exc. D Bosch - Dostal Vorden
11-9

De wedstrijd van Dostal tegen
Heijmans Excelsior uit Den Bosch ging
nipt met 11-9 verloren. Na drie speel-
uren zag het er nog naar uit dat het
een makkelijke overwinning zou wor-
den, maar in het vierde uur ging er van
alles mis. Doordat de concurrentie ook
steken liet vallen bleef echter de twee
de plaats in de Nationale hoofdklasse
behouden.
Gerrit Boom opende de score met een
remise tegen de vicewereldkampioene
bij de vrouwen, Karin van Lith. Hij
speelde een goede hekstellingpartij,
maar liet tegen het eind een onnodige
remiseafwikkeling toe (1-1). Hendrik
van der Zee had zijn tegenstander in de
kortevleugelopsluiting, waaruit deze
niet meer ontsnapte dan na inlevering
van een schijf en later de partij (1-3).
Henk Grotenhuis ten Harkel bouwde
de voorsprong verder uit. Hij had zijn
tegenstander de gehele partij onder
druk en op de 50e zet maakte deze een
blunder waarna Grotenhuis met een
damcombinatie de partij besliste (1-5).
Alex Klein redde het vege lijf met een
puntendeling (2-6) en ook Gerrit
Wassink speelde remise (3-7). Henk
Ruesink zag zijn voordeel in het mid-
denspel in de tijdnoodfase snel verwa-
teren en hij ging in een moeilijke,
maar nog net houdbare stand door de
vlag (5-7). Ondanks de voorsprong wa-
ren inmiddels de kansen op winst van
de wedstrijd vrijwel verkeken. Henk
Hoekman kwam langzaam maar zeker
in de verdrukking en haalde de dam-
lijn niet meer (7-7). Johan iiaijtink
haalde een enauwde remisd^P-8) en
toen Eddy Budé zijn voordelige stelling
ook remise zag eindigen was het pleit
beslecht (9-9). Nina Jankovskaja had na-
melijk na een foutief plan een schijf
moeten inleveren en speeld^nmid-
dels in een kansloos overma^rseind-
spel. Alhoewel de tegenstander een di-
recte winst overzag, bleek de partijva-
riant ook slecht uit te pakken voor de

Volleybal
Dash heren l
Dash moest donderdagavond in
Zutphen aantreden voor alweer de
vierde uitwedstrijd van het seizoen.
Tegenstander was het op de derde
plaats staande Side Out 1. De eerste set
begon dramatisch voor Dash. In no-ti-
me stonden de Vordenaren achter met
7-1. De oorzaak daarvoor was de gerin-
ge wedstrijdbeleving. Dash wist echter
de wedstrijd geheel om te buigen. Door

een sterke servicebeurt van Joost
Vrieler stond Dash met 8-7 voor. Hierna
ontwikkelde zich een spannende set.
Dash kreeg op 14-13 drie keer de kans
de set af te maken, maar deed dat pas
bij 16-14. In de tweede set stelde Side
Out niet zoveel meer voor. Hun hoofd-
aanvaller werd gewisseld, zodat de ver-
dediging van Dash minder onder druk
kwam te staan. Met degelijk spel en
door Side Out met een moeilijke servi-
ce onder druk te houden kon Dash met
15-9 winnen. Het goede aanvalsspel
van Sander Spaarwater en het prima
verdedigingswerk van Hans Leunk ver-
dienen gemeld te worden. De derde set
leek aanvankelijk hetzelfde te verlopen
als de tweede set. Er kwam bijzonder
weinig uit Side Out, en Dash stond bij-
zonder snel met 10-1 voor. Toch sloop
er enige nonchalance in de Vordense
ploeg, waardoor Side Out dichterbij
kon sluipen tot 12-10. Dash schrok wak-
ker, en beëindigde de set én de wed-
strijd met 15-10. Dit betekende de eer-
ste 3-0 overwinning voor Dash in lange
tijd en een zesde plaats in de competi-
tie. Zonder tot echt goed spel te komen
werd Side Out opzij gezet. Volgende
week zaterdag speelt Dash weer thuis,
om 13:45 uur tegen Bruvoc 1.

Dames l
Dash dames l, versterkt door Ellen
Leunk en Wilma Wolters van dames 2,
heeft afgelopen zaterdag in Schalkhaar
tegen SVS, een zeer wisselende maar
wel sterke wedstrijd gespeeld. De Ie
twee sets was het team van SVS duide
lijk sterker dan Dash. Zij wonnen deze
dan ook met 15-7 en 15-13. Maar in de
derde set nam Dash duidelijk de lei-
ding en dankzij hun sterke spel won-
nen zij deze set met 15-11. Ook de vier-
de set was spannend. Beide teams
speelden erg sterk maar Dash wist uit-
eindelijk ook deze set te winnen met
17-15. De laatste set, het rally-point sys-
teem won SVS met 15-12. Voor de da-
mes van Dash is hiermee het eerste
welverdiende punt binnen. Zaterdag 16
november spelen zij een thuiswedstrijd
tegen Devolco '88 om 16:00 uur in
sporthal Het Jebbink.

Uitslagen volleybal Dash: Side Out l -
Dash l heren 0-3; W Lettele l - Dash 2
heren 2-2; SV Voorwaarts l - Dash l
meisjes 0-3; Keizersprong 3 - Dash 4 da-
mes 1-2; SVS l - Dash Sorbo dames 3-2;
SV Harfsen 4 - Dash 6 dames 0-3; Dash
2 - Side Out dames 3-0; Dash 3 - SVS 2
dames 3-0; Dash 5 - Keizersprong 4 da-
mes 0-3; Dash 2 - Wik l meisjes 0-3.

Programma: SV Terwolde - Dash 5 da-
mes; Wik l - Dash 2 meisjes; Wik l -
Dash 2 dames; Devolco 4 - Dash 3 da-
mes; Devolco 10 - Dash 7 dames; Dash 6
- Vios 4 dames; Dash 4 - Devolco 8 da-
mes; Dash l - Bruvoc l heren; Dash 2 -
Side Out 3 heren; Dash 3 - Overa 3 hè
ren; Dash Sorbo - Devolco 2 dames.

"December Sferen": een bijzonder
evenement op "De Voorst"

Tweede lustrum ANBO Vorden

Na het grote succes vorig jaar van de
Christmas Tradition op Kasteel
Hackfort te Vorden, wordt op zon-
dag 17 en maandag 18 november a.s.
op het Landgoed Huis De Voorst te
Eefde (bij Zutphen) een gelijkwaar-
dig evenement gehouden onder de
naam "December Sferen".

De decembermaand is weer in aan-
tocht, een maand die elk jaar weer een
bijzondere sfeer oproept. Sinterklaas,
Kerst en Oudejaarsavond zijn voorbeel-
den van huiselijke gezelligheid, waar-
bij wij er veel voor doen om de woon-
omgeving extra gezellig te maken en
de inwendige mens op bijzondere wij-
ze te verzorgen. Het evenement "De-
cember Sferen" biedt de bezoeker een
uniek en interessant aanbod van pro-

dukten en ideeën, die voor de decem-
bermaand en met name voor Kerstmis
van belang zijn.
"December Sferen" wordt georgani-
seerd door Kettelerij Bloembinderij en
Lammers Woonservicewinkel, beiden
uit Vorden. Er presenteren zich diverse
deelnemers in het 17e eeuwse paleis en
op het Basse-Court (kasteelplein). Het
geheel zal op een prachtige wijze wor-
den gedecodeerd.

Het aanbod varieert ondermeer van
exclusieve wijnen, menu-ideeën en in-
terieuradviezen tot bloem- en plantde-
coratie (kerstaanbieding), kadotips etc.
De bezoekers treffen verder live mu-
ziek, demonstraties en noviteiten aan.
Iedereen wordt verwelkomd met een
heerlijk drankje (zie ook advertentie).

De afdeling Vorden van de ANBO be-
staat op 19 december 10 jaar. Dit feit
wordt op vrijdagmiddag 22 novem-
ber met leden en gasten op feestelij-
ke wijze gevierd. Onder de gasten
zijn vertegenwoordigers van oude-
renorganisaties uit Vorden en om-
liggende plaatsen. Het feest vindt
plaats in het Dorpscentrum.

Het programma bestaat uit een offi-
cieel middaggedeelte, een gezellig en
muzikaal samenzijn, een gezamenlijke
maaltijd en een avondvullend toneel-
stuk. Tijdens het officiële deel worden
vijftien jubilarissen gehuldigd.
De heer J.F. Riga, voorzitter van de AN-
BO gewest Gelderland, zal 's middags
een feestrede houden. Een panel be-
staande uit de Vordense ingezetenen:
gedeputeerde de heer G.Chr. Voerman,
wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek
en mede-oprichtster MJ. Voskmap-

Jonkers, zal onder leiding van G.P.M.
Hetterscheid over de inhoud van de
toespraak discussiëren.
Tijdens de receptie zullen vier organi-
saties een presentatie verzorgen, te we-
ten: ZorgGroep Oost-Gelderland, Histo-
rische Vereniging Oud Vorden, Teken-
en schildergroep Vorden en de ANBO
afdeling Vorden.
In de loop van de middag zullen en-
sembles van de Zutphense Muziek-
school Muzehof en het Vordens Man-
nenkoor optreden.
Het avondprogramma wordt verzorgd
door de toneelgroep TAO Wildenborch
met een uitvoering (in dialect) van het
blijspel in drie bedrijven "Oma's wil is
wet" van Ine Assinck.
Ter gelegenheid van het tienjarig be
staan is de jubileumbrochure "Tien
jaar ANBO Vorden" uitgebracht die aan
de 330 leden van de ANBO afdeling
Vorden is uitgereikt (zie advertentie).



Wijnhandel - Slijterij

Presentatie portwijnen
door Dirk van Niepoort
op zaterdag 16 november om 15.30 uur

Speciale aanbieding

Niepoort
Port

Ruby, Tawny of White

Deze week actieprijs

ƒ 17,50
GENIETEN BEGINT BIJ

WIJNHUIS VORDEN
Burgemeester Galleestraat 12

Telefoon (0575) 55 13 91

AGENDA
NOVEMBER
Iedere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

13 NCVB te gast bij Plattelandsvrou-
wen

13 Plattelandsvrouwen, Wereldvrou-
wenconferentie

13 ANBO Klootschieten bij Olde
Lettink

13 BZR Vorden Dorpscentrum
14 Plattelandsvrouwen, Thema-och-

tend
16 Nieuwe Prins carnavalsvereniging

De Deur-dreajers in residentie
'De Herberg'

18 Vrouwenclub Medler, dhr.
Poorterman

18 Bridgeclub Vorden Dorpscentrum
19 NCVB Officier van Justitie over

Rechtbank
19 Plattelandsvrouwen Doemiddag
19 Soos Kranenburg, 't Wapen van

't Medler, dhr. Gabriël
20 Welfare Handwerken, Wehme
20 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
20 HVG Wichmond, lezing over

China'
20 BZR VordenDorpscentrum
21 Bejaardenkring, de Wehme
21 HVG Wildenborch, dia's uit

Australië, dhr. Rossel
22 Viering 10-jarig bestaan ANBO

Dorpscentrum
24 VAMC St. Nicolaastoer, 't Wapen

van 't Medler

het bedrag
van uw behandeling

direct terug
Jim Heersink haarmode
is 50- jaar jong. En dat
vieren we. U kunt tot en
met 10 december het
bedrag van uw behandeling
(en thuisverzorgings-
produkten) direct
terugwinnen in ons
casino-spel. t/m 10 d ecc Ml bc l

bij elke behandeling
ccn kans !

ü:

H A A R M O D E

Zutphenseweg 21 VORDEN Tel. 0575-551215

Dirk van der Niepoort te gast bij Wijnhuis Vorden
Normaal gesproken reist Dirk van
der Niepoort de hele wereld rond
om zijn portwijnen te presenteren
in met name Amerika, Canada,
Japan en de belangrijkse West-
europese landen. Het is daarom ook
bijzonder knap dat Wijnhuis Vor-
den deze befaamde portshipper
heeft weten te strikken om op za-
terdagmiddag 16 november naar de
Burgemeester Galleestraat te ko-
men. Daar zal hij 's middags een
korte inleiding houden over zijn
vak als wijnmaker en zijn produk-
ten. Daarna worden de bezoekers
van Wijnhuis Vorden in de gelegen-
heid gesteld nader kennis te maken
met zijn portwijnen en staat Van
der Niepoort open voor alle vragen
over port en alles wat daarmee te
maken heeft. Wijnhuis Vorden is
verder op 17 en 18 november ook
een van de deelnemers aan de beurs
"December sferen" op Huize De
Voorst in Eefde. Daar zullen bezoe-
kers ook in de gelegenheid worden
gesteld om naast andere wijnen de
portwijnen van Niepoort te proe-
ven.

Porthuis Niepoort werd in 1842 opge-
richt door de Nederlander Eduard
Kebe. Vijfjaar later werd de uit Utrecht
afkomstige Franciscus Marinus van der
Niepoort zijn compagnon. Toen
Eduard Kebe in 1849 overleed nam Van
der Niepoort het gehele bedrijf over.
Nu, zes generaties later, zijn de Van der
Niepoorts in rechte lijn afstammend
nog steeds de enige eigenaar. En net als
hun voorvaders nog altijd trots bezitter
van een Nederlands paspoort.
Momenteel is in handen van de jonge
en energieke Dirk (32), die het roer in
1991 overnam van zijn vader Rolf (69).
Rolf van der Niepoort is nog steeds ac-
tief bij de firma betrokken. Dirks ken-
nis van de Nederlandse taal beperkt
zich tot enkele woordjes. Dirk drukt
zich liever uit in het Engels of Duits.
Dirk van der Niepoort heeft een bij-
zondere interesse voor alles wat met
wijnmaken van doen heeft. Door veel

zelfstudie en een uitgebreide stage -
onder andere bij Cuvaison in Cali-
fornië - heeft hij veel kennis en ideeën
opgedaan ten aanzien van het vak
wijnmaken. Bij alles wat hij doet,
vraagt hij zich af of het wellicht nóg
beter kan. Daarbij denkt Dirk zowel
aan de klassieke methoden (hoe deden
de wijnboeren het vroeger) als aan de
moderne aanpak (hoe kan het beter
met de huidige technieken. Zijn doel
blijft steeds hetzelfde: klassieke port-
wijnen maken van een zo'n hoog mo-
gelijke kwaliteit.

Benelux
Net als zijn voorouders moet Dirk van

der Niepoort nog altijd opboksen tegen
de Engelsen, die van ouds her domine-
ren in de porthandel. Maar terwijl zij
de thuismarkt Portugal links lieten lig-
gen, richtten de Van der Niepoorts zich
juist helemaal op dat segment én op de
Benelux. Het legde de firma Van der
Niepoort geen windeieren, want in
Portugal staat "Niepoort" inmiddels
bekend als een van de beste portwij-
nen, terwijl het marktaandeel in de
Benelux groeit en groeit.

"Niepoort" heeft haar wijnopslagruim-
te in de wijk Vila Nova de Gaia, terwijl
de kantoren aan de overkant van de
Douro-rivier in het centrum van de

stad Oporto gevestigd zijn. Sinds 1989
zijn nieuwe wijngaarden Aan de bezit-
tingen toegevoegd: Quinta de Napoles
en Quinta do Carril (samen meer dan
50 hectare).

Samen met de Belg Dieter Bohrmann
(die het meeste geld investeerde) kocht
Dirk in 1992 Quinta do Passadouro (25
hectare). Deze Quinta ligt op een toplo-
catie in het hartje van de Cima Gorgo.
De gehele wijngaard, bestaande uit
twee delen met dezelfde naam, heeft
een A-rating. Dit is de hoogst haalbare
kwaliteitsklasse voor wijngaarden in
de Dourovallei. Zie verder ook adver-
tentie elders in dit blad.



Overweldigende belangstelling voor
toneeluitvoering TAO. Wildenborch

Dorpsschool

Afgelopen vrijdag en zaterdag hield
de toneelvereniging T.A.O. haar
jaarlijkse uitvoering in de Kapel. De
toeloop van belangstellenden was
zo groot, dat op vrijdagavond nog
even werd gevreesd niet alle toe-
schouwers een plek te kunnen bie-
den. Er werden zoveel stoelen bijge-
zet, dat de aanwezige tafels uit de
zaal moesten worden verwijderd.
Ook zaterdagavond was de belang-
stelling weer groot. TA.O. speelde
de plattelandskomedie: Oma's wil
is wet.

Het stuk speelt in de zestiger jaren op
een afgelegen boerderij ergens in de
Achterhoek. Op de boerderij woont
oma (Dinie Schooien) met haar twee
zoons Gerrit-Hendrik (Frits Pladdet) die
weduwnaar is en Martinus (Reinier
Klein Brinke), hij heeft jaren gevaren
op de wilde vaart. De twee dochters
van Gerrit-Hendrik, Kato (Erica
Kornegoor) en Sofie (Erica Mennink),
zijn een paar losgeslagen meiden die
lak hebben aan regels en wetten.
Gerrit-Hendrik wil wel weer 's een
vrouw. Hij plaatst buiten medeweten
van iedereen in huis een advertentie
voor een huishoudster. Magda (Jurry
Klein Brinke), komt samen met haar

vriendin Toos (Gerda Wezinkhof) op de
advertentie af. De twee dochters willen
geen nieuwe moeder en proberen dan
ook op allerlei manieren de twee "in-
dringers" het huis uit te krijgen. Zij
willen dat alles blijft zoals het is. Zelf
voelen zij ook absoluut niet voor j on-
ges; dit verandert voor Sofie op slag,
wanneer Max (Martij n Reuvekamp) ten
tonele verschijnt. Zij is meteen hele
maal weg van hem. Deze liefde wordt
absoluut niet geaccepteerd door
Gerrit-Hendrik omdat jaren geleden de
vader (Appie Klein Brinke) van Max er
met zijn verloofde vandoor is gegaan.
Sinds die tijd leven de twee families
nog steeds in onmin.
Oma begint na enige aarzeling ook wel
wat te voelen voor een nieuwe
schoondochter en probeert met aller-
lei trucs Gerrit-Hendrik en Magda aan
elkaar te koppelen. De verwarring
wordt groot wannee blijkt dat Toos en
Magda hun namen hebben omgewis-
seld; niemand weet meer wie nu wie is.
De echte Toos ziet wel wat in Martinus,
maar deze wil haar weer niet omdat hij
denkt dat zij de vriendin van zijn broer
is, en daar wil hij zich niet tussen men-
gen.
Oma zou oma niet zijn, als het haar
niet lukt alles weer op de juiste pootjes

terecht te laten komen. Zij sluit dan
ook heel typerend af met de woorden:
"In dit huis is oma's wil nog altijd wet".
Door de aaneenschakeling van komi-
sche situaties kon er van het begin tot
het eind veel worden gelachen. Een ex-
tra compliment verdient Erica
Mennink, die als nieuwkomer bij TA.O.
liet zien over een aangeboren toneelta-
lent te beschikken.

Alle rollen werden stuk voor stuk per-
fect vertolkt en iedereen beschikte over
een uitstekende rolkennis. De regie bij
T.A.O. is in handen van Frieda te
Lindert. Haar toneelkennis, door haar
jarenlange ervaring als speelster, was
ook dit keer weer duidelijk te merken.
De souffleuse van T.A.O. is Janny
Sligman, de grime werd ook deze keer
verzorgd door Willemien Flierman.

De toneelvereniging loopt al geruime
tijd met het idee om in plaats van
twee, drie voorstellingen in de
Wildenborch te gaan verzorgen. Door
de overweldigende belangstelling van
het afgelopene weekend wordt dit voor
het komende jaar heel serieus overwo-
gen. In 1998 bestaat de vereniging 50
jaar, ook dit jubileum zullen zij zeker
niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Op donderdagavond 7 november vond
de jaarvergadering van de ouderraad
plaats op de openbare basisschool.
Voorzitter Bart Veen zei in zijn wel-
komstwoord blij te zijn met de goede
opkomst van ouders. Namens het ge
meentebestuur was wethouder mevr.
Aartsen aanwezig. Vanuit de medezeg-
genschapsraad werd enige uitleg gege
ven over de vele ontwikkelingen die op
het openbare onderwijs afkomen. Een
belangrijk onderdeel daarvan is de ver-
zelfstandiging van de bestuursvorm.
Omtrent de wijze waarop dat geregeld
gaat worden zijn er onderhandelingen
met het gemeentebestuur gaande.
Directeur Alex van de Berg blikte terug
op een druk jaar met als dieptepunt
het plotselinge overlijden van een leer-
kracht. Hij bracht een woord van dank
uit aan iedereen die de school ge
steund had tijdens het afgelopen jaar.
Positief was het starten van een nieuw
schooljaar met een duidelijke aanwas
van het leerlingenaantal.
Aan het einde van het officiële gedeel-
te reikte Bart Veen de voorzittershamer
over aan Rinke Smedinga. Vanuit de
ouderraad werd de scheidende voorzit-
ter bedankt voor zijn grote inzet tij-
dens zijn ambtsperiode. Na de pauze
gaf trainer Peter Jansen van de voetbal-
vereniging Vorden een boeiende Ie
zing over het onderwerp kind en sport.
Met het serveren van een drankje werd
de avond op traditionele wijze afgeslo-
ten.

Verleggen laagvliegroutes
Geachte bewoners buurtschappen Medler en Kranenburg

1. Uw brief van 31 augustus 1996, waarin u mij verzoekt de laagvliegroute
nabij uw woonplaats te verleggen, heb ik met belangstelling gelezen.

2. Ten aanzien van de toegestane minimum vlieghoogtevoor de militaire
laagvliegroutes binnen Nederland kan ik u mededele^^at deze 75 me
ter boven hindernissen bedraagt. Genoemde minimum vlieghoogte is
vastgelegd in "de Regeling minimum vlieghoogte militaire luchtvaar-
tuigen" gepubliceerd in de Staatscourant nr. 251 van 29 december 1994.

3. Ik hecht eraan u tevens te informeren met betrekking tot de noodzaak
van laagvliegtraining voor militaire vliegers. Na de ̂ wijzigde veilig-
heidssituatie in 1989 heeft de NAVO in een aantal stiSRsTie noodzaak
tot laagvliegen onderzocht en bevestigd. Het laagvliegen is namelijk
voor een jachtvlieger een basisvaardigheid die hem in staat stelt om in
crisis- of oorlogsomstandigheden buiten het radarbeeld van een tegen-
stander te blijven. Dit vergroot de kans dat een missie van het luchtwa-
pen succesvol wordt uitgevoerd. Voorts worden de overlevingsmogelijk-
heden van onze F-16 vliegers m.b.v. laagvliegtactieken aanzienlijk ver-
hoogd. Laagvliegen vereist een grote kundigheid van de vliegers, die al-
leen met veelvuldige beoefening kan worden opgebouwd en behouden.
Mijn beleid is dan ook gericht op het onverkort kunnen continueren van
laagvliegtrainingen.

4. In het recente verleden is onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om
de geluidhinder van de militaire laagvliegroutes te beperken. Er zijn
sindsdien een aantal maatregelen ingevoerd. Het aantal vliegbewegin-
gen is op de routes beperkt tot 2000 per jaar, de vliegsnelheid is aan een
maximum gebonden, de grootte van de formaties is beperkt tot vier, en
voorts wordt er in principe niet op vrijdagen, 's avonds of in het week-
einde laaggevlogen. Verder zijn n.a.v. het onderzoek voorstellen gedaan
de routes op een aantal lokaties té verleggen. Deze voorstellen bevatten
overigens geen adviezen de route nabij uw woonplaats te verleggen. Als
reden hiervoor is door de opstellers van het advies, een interdeparte-
mentale werkgroep met onder meer betrokkenheid van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken, aangege-
ven dat men geen mogelijkheden zag met verleggen de totale mate van
geluidhinder ter plaatse te verminderen. Over de voorstellen dient over-
leg plaats te vinden en overeenstemming te worden bereikt met de vijf
betrokken provincies, waaronder de provincie Gelderland. Naar ver-
wachting zal met dit bestuurlijk overleg begin 1997 een aanvang wor-
den gemaakt.

5. Met het schetsen van bovenstaand kader hoop ik u inzicht te hebben ge
geven in de reden waarom de Koninklijke Luchtmacht niet éénzijdig
kan overgaan tot het verleggen van een militaire laagvliegroute. In be-
ginsel sta ik echter positief tegenover uw verzoek de onderhavige route
gedeeltelijk elders te situeren, zo lang de mogelijkheden voor laagvlieg-
training in deze route ongewijzigd blijven. Ik zeg u dan ook toe dat door
mijn zorg de problematiek van de buurtschappen Medler en
Kranenburg in het voornoemde overleg met de provincies aan de orde
zal worden gesteld.

6. Het uitvoeren van vliegbewegingen brengt onvermijdelijk enige over-
last, waaronder geluidhinder met zich. De Koninklijke Luchtmacht doet
er echter alles aan om overlast van militaire vliegtuigen zoveel als mo-
gelijk te beperken. Ik dank u voor het begrip dat u toont voor het in-
standhouden van het Defensieapparaat en de noodzaak voor het uit-
voeren van oefeningen en het op peil houden van de vaardigheden van
vliegers.

7. Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

X)ST MEER!

De Bevelhebber der
Luchtstrijdkrachten,

B.A.C. Droste
Luitenant-Generaal

Weekendrecept
Vlogman*
Braadworst met spekjes en
paprika's
Bereidingstijd: 40 minuten.

(ADVERTENTIE)

Benodigdheden voor 4 personen:
300 gram verse braadworst, 50 gram margarine of boter, 100 gram in blok-
jes gesneden doorregen rookspek, 2 middelgrote gesnipperde uien, 3 rode
en l groene paprika, l vlees- of tomatenbouillontablet, 3 gepelde tomaten,
2 eetlepels aardappelmeel, strooi aroma, peper en zout

Benodigd keukengerei:
vleespan ofpan met dikke bodem, mes

Bereidingswijze:
1. Verwarm de margarine in de pan en bak onder af en toe omscheppen de

blokjes spek langzaam uit.
2. Doe de worst in de pan en bak de worst, zonder daarin te prikken

rondom mooi van kleur.
3. Voeg op het laatst de snippers ui toe en fruit die goudgeel.
4. Was de paprika's en snijd die overlangs 2 keer door. Neem de zaadlijsten

met zaad weg en verwijder de stoeltjes. Snijd het vruchtvlees in niet te
kleine stukken.

5. Schuif de worst naar de wand van de pan; schep de stukjes paprika door
de ui en schenk 4 deciliter kokend water in de pan. Los daarin het bouil-
lontablet op.

6. Snijd de tomaten overlangs in 8 partjes en neem daaruit de harde delen
en eventueel het zaad. Schep de stukjes tomaat door de ui met paprika.

7. Roer van het aardappelmeel met 8 eetlepels koud water een papje. Neem
de worst uit de pan en bind de vloeistof in de pan-met het papje. Laat dat
even koken, voeg naar smaak strooiaroma, peper en zout toe.

8. Warm de worst weer in de pan op of serveer de worst met de verdere
inhoud van de pan in de saus direct in een voorverwarmde ondiepe
schaal.

Wijntip:
Drink bij dit eenvoudige smakelijke maal een rijnwijn.

Tip van de kok:
Dien bij dit gerecht, een uitstekende combinatie van worst, ui en paprika in
een smakelijk sausje, bijvoorbeeld drooggekookte rijst, macaroni of spag-
hetti op.
Geef dit warme gerecht bij een broodmaaltijd met volkoren- of sesambrood.

Slager Vlogman



ONINGSTOFFEERDERIJ
De deuren van ons bedrijf
staan altijd voor u open.
Dit weekend in het bijzon-
der, want dan houden we

O P E N l
Molenenk 20 in Hengelo (Gld.)
Telefoon (0314) 63 15 17

Onze openingstijden zijn:
vrijdags van 13.30-21.00 uur
zaterdags van 9.30-17.30 uur
of volgens telefonische afspraak

Vrijdag 15 november
van 13.30 tot 21.0O uur.
Zaterdag 16 november
van 9.30 tot 17.3O uur.

Graag tot ziens op één van
deze öaoen.

Nieuw in
'De Tol' van Vorden

'Pompiedom'
merkkleding

voor baby's en kids

Wij doen ook inbreng-
en verkoop van

gebruikte kinderkleding

'De Tol'
Kerkstraat 9a, Vorden

Telefoon (0575) 55 19 56
Openingstijden:

wo.: 9.00-16.00 uur
do.: 9.00-16.00 uur
vr.: 9.00-16.00 uur

Hotel Café Restaurant
(Meilink'

Barchem
BORCULOSEWEG 4 -

TELEFOON (0573) 44 12 02

div. soorten
ZONDAG 17 NOVEMBER AANVANG 17.30 UUR

KOUDE EN WARME GERECHTEN ONBEPERKT

j ^Cf*\J \J P.P. - BESLIST RESERVEREN

VOLGENDE BUFFET is OP 8 DECEMBER 1996

Eckhardt

binnen/buiten
whMpools

infrarood sauna's

badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

U ZIT ER WARMPJES BIJ
maar ook veilig en koel met onze

ROLLUIKEN»
in diverse kleuren, op maat

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurtc
Tolefoon: (O573) 45 2O OO
Fax: (0573) 45 33 17

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur,

zaterdag van 09.00-13.00 uur

PLUIMVEE- EN KONIJNENVERENIGING VORDEN

Organiseert een wedstrijd

KIND EN DIER
voor de jeugd van 5 tot en met 14
jaar met een konijn, kip, watervogel,
siervogel, cavia, hamster of muis.

Er is eenmaal bezoek aan huis en een gezamenlijke
keuring op 21 december om 10.00 uur in De Her-
berg. Inlichtingen en opgave voor 22 november bij D.
Kuiper, De Bongerd 30, 7251 CD Vorden, tel. (0575)
55 29 31

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

: "É';M" Uitzendbureau

•EL* HRf»* ^

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au tocad-tekenaars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrleweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

'December Sferen'
zondag 17 november, maandag 18 november

Huis De Voorst, Eefde (bij Zutphen)
Het evenement 'December Sferen' biedt do bezoeka een
uniek en interessant aanbod van producten on ideeën, die
voor de decembermaand en met name voor Kerstmis van
belang zijn. Het aanbod varieert onder meer van exclusieve
wijnen, menu-ideeën en interieuradviezen tot bloem- en
plantdecoratie (kerstaankleding), cadeautips etc.
De bezoekers treffen verder live muziek, demonstraties en
noviteiten aan. Iedereen wordt verwelkomd met een heerlijk
drankje/hapje.

'December Sferen'
is op beide dagen (17 en 18 november) geopend van 13.00 tot 21.00
uur. De toegangsprijs bedraagt f 17,50 per persoon. Ruime parkeerge-
legenheid aanwezig op het Landgoed ad f 2,50 per voertuig.

HeiHiink Meubelen in Vorden
heelt intern een metamorfose
ondergaan. Het assortiment
wonifigtextiel is drastisch uitge-
breid en biedt een enorme keus
in tapijt, karpetten, gordijnstof-
fen, vitrage, rolgordijnen... noem
maar op. Ook de presentatie van
laminaat en parketvloeren is nu
veel groter en daardoor overzich-
telijker geworden. Overtuig uzelf
onder het genot van een lekker
drankje tijdens ons Open Huis

t/m 23 november a.s.

J_r_rJJ_r_U
RIJDAG 15 NOVEMBER

OPEN HUIS VAN 9.00-21.00 UUR

Tel. 0575 - 551514



Sint-aanbiedingen

Echte Limburgse vlaaien
keuze uit meer dan 30 soorten en calorie-arm

DIT WEEKEND DE GROTE

SPAANSE ABRIKOZENVLAAI
hier komt de Sint al speciaal voor naar Vorden

toe (hebben ze in Spanje niet).
Dit is een heerlijke romige vlaai,

goed voor 12 royale punten

Sintprijs f 17,25

En natuurlijk

PEPERNOTENVLAAI
goecf voor 6 punten

Dit weekend:

Zwarte Pietenprijs f O550

ROOMBOTER AMANDELSTAVEN
gevuld met 100% amandelspijs

2 stuks voor maar f

KOM PROEVEN:

PEPERNOTENBROOD
gewoon geweldig lekker

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

jW :SS$

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

/ ^ • cnn i / l o ()ratis clc.

Hrinkhorst l -
7207 BC, ZUTPHKN
(ind. terrein Revelhorst)
^ (0575) 52 28 16

BDVAG

Bij Edahvindt u alles behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 11/11 T/M ZATERDAG 16/11 1996

ONZE VLEESTOPPERS:

VARKENSBRAADSTUK

VARKENSPOULET

GEKRUID GEHAKT

KIPBURGERS

1000 gram van 14,90 voor 11,90

1000 gram van 13,90 voor 9,90

1000 gram van 10,90 voor 6,98

1000 gram van 13,90 voor 9,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

CLEMENTINAS MANDARIJNEN

SPERCIEBONEN

COX HANDAPPELEN

SOEPGROENTE

net H kilo van 3,98 voor 2,49

500 gram van 3,49 voor 1,69

zak i 1,5 kg van 3,98 voor 2,98

150 gram van 1,49 voor 0,98

VOOR UW ONTBIJT:

MELKWIT GESNEDEN BROOD 800 gram van 1,99 voor 1,49
VERGEER KAAS VERS VAN HET MES

JONGE KAAS ,van 10.98 voor 8,98

VERSPAK (Z.A.V.) STEGEMAN LEVERKAAS 100 gram met Edah card

40% korting van 1,59 voor 0,95

Onze A-merkencampagne gaat gewoon door
als u in het bezit bent van de GRATIS Edah-card

Friesche Vlag

Blue Band margarine

Unox wintersoepen
erwten, bruine bonen of goulash
CluoDladevlokken
De Mpr, melk of puur
Mora groenteloempia

pak of fles van 500 ml nu met card van 2,39 voor 1,55
(35% korting)
500 gram nu met card van 0,99 voor 0,69
(3O% korting)
800 ml nu met card van 2,89 voor 1,88
(35% korting)
235 gram nu met card van 1.99 voor
(3O% korting)
150 gram nu met card van 1,19 voor 0,66
(45% korting)

Uw spaarkaart nog niet ingeleverd? Nu, hier volgt een keuze uit de vele
artikelen waarop u een spaarkaart kunt inleveren

Mars Of Bounty miniatures, zak a 150 gram nu met 1 spaarkaart 2 zakken GRATIS
Flamengo ijstaart m ml 6,49 nu met 1 spaarkaart slechts 1.49 bijbetalen
Fleuril 750 gram 5,99 nu met 1 spaarkaart slechts 0.99 bijbetalen
Voor meer spaar-informatie zie folders bij de vitrinekast

Onze openingstijden zijn als volgt:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

De 3 principes van Edah:
Prettig winkelen. Compleet assortiment.
Scherpe prijzen.

Raadhuisstraat 53
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

RocKs

BLIKVANGER

OpelVectra
Vanaf november jl. werden de hon-
neurs van de Opel Vectra overgeno-
men door de nieuwe Vectra. Met de
nieuwe Vectra zal Opel zijn succes in
de middenklasse doortrekken. Hij is
een blikvanger door onder andere
zijn rijgedrag, zuinige motor en veilig-
heidsniveau.

eigenschappen
• Complete, comfortabele, ruime en

veilige zakenauto.
• Zeer uitgebreide standaarduitrus-

ting, waaronder ABS, innovatief air-
bagsysteem, startonderbreking,
info-display en getint glas.

• Uitgebalanceerd, stabiel en wendbaar
weggedrag.

Wisselink Lease Zutphen
Vispoortplein 4, Zutphen, tel. (0575) 51 66 46

b.g.g. (0575) 45 12 88



SINT NIKOLAAS KRANT

W K J A

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 30" - VORDEN - POSTBUS 22 - TELEFOON (0575) 55 10 10

Voorwoord
Namens alle Vordenaren heet ik u van harte welkom in ons gezellige dorp. We zijn
blij dat u zaterdag 16 november ons dorp komt bezoeken. We verwelkomen u
graag met uw Pieten op het station om 13.15 uur. Ik heb gehoord dat u een ver-
rassing voor ons in petto heeft, welke met de trein mee zal komen. We halen u
dan op met muziek en maken met u een tocht per koets door het dorp, waar we
speciaal voor deze gelegenheid nieuwe vlaggen hebben uitgehangen.
Want het is er de Vordense Ondernemers Vereniging alles aan gelegen dat u met
plezier in ons dorp verblijft en uw inkopen doet. Daarom dit jaar weer onze be-
kende Sint Nikolaasaktie met f 10.000,- aan prijzen.
Vanaf donderdag 14 november t/m donderdag 5 december ontvangt u weer de be-
kende Sint Nikolaas-bonnen. Met 5 bonnen op een plakvel dingt u mee naar één
van de 235 vlees- of verrassingspakketten. Trekkingsavonden hiervoor zijn 19 no-
vember, 26 november, 3 december, 6 december.
Daarnaast hebben wij 3 extra koopavonden gepland, zodat u ook 's avonds uw
aankopen kunt doen in onze mooie sfeervolle winkels. Muziek in de straat draagt
ook bij aan de Sint Nikolaassfeer.

3 december Zwarte Pieten-optocht voor de kindererUret muziek en lampion. Voor
het mooist verklede Sintje of Pietje hebben wij een prijsje klaarliggen en voor elk
kind een verrassing. Het zou leuk zijn wanneer er veel belangstelling was.
Wij wensen u, Sint Nikolaas en Zwarte Pieten, een fijn verblijf toe in ons mooie
dorp.

Voorzitter V.O.V.
Henny Sueters-Sessink

Aankomst Sint Nikolaas
met de trein en de
route van de intocht
Zaterdag 16 november omstreeks 13.15 uur
arriveert Sint Nikolaas met zijn Pieten
op het station van Vorden.

Ca. 45 minuten later zal Sint Nikolaas in zijn koets aan de rijtoer door het dorp
beginnen. Onder de muzikale klanken van Sursum Corda zal de route gaan via
Stationsweg - Dorpsstraat - Burg. Galléestraat - 't Wiemelink - De Steege - Het
Jebbink - Zutphenseweg naar het Dorpscentrum. In de route zit weer een verras-
singsstopplaats ingebouwd.

Omstreeks 14.45 uur zal Sint Nikolaas met zijn Pieten arriveren bij het Dorps-
centrum, alwaa^Jiij officieel wordt .verwelkomd door het College van
Burgemeester en ̂ ^houders.

Na het officiële gedeelte onderhoudt de Sint zich met de kinderen in de grote zaal
van het Dorpscentrum. Om ca. 15.45 uur is dit beëindigd en kunnen de kinderen
weer opgehaald worden. Voor de kinderen van de Kranenburg, Wildenborch en
het Medler zal de|Bt omstreeks 16.15 uur in de zaal van Gasterij Schoenaker aan-
wezig zijn, het officiële gedeelte is hier om ca. 17.00 uur afgelopen. Verder worden
nog bezoeken afgelegd bij dfe Wehme en Villa Nuova.

De te
winnen
prijzen

60 vleespakketten
tw.v. f 50,-

175
verrassings-
pakketten
tw.v. f40,-

TOTAAL
f 10.000,-

Hoe werkt de
Sint Nikolaas-aktie?
Vanaf donderdag 14 november tot en met donderdag 5 december ontvangt u bij
alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor elke f5,- die
u besteedt een Sint Nikolaas-zegel.

Vijf van deze zegels dient u op een deelnemerskaart te plakken en deze van uw
naam en adres te voorzien. Als u de kaart daarna in de daarvoor bestemde bus bij
Schoenenzaak Giesen, Schoenaker Kranenburg of Besselink Supermarkt te
Wichmond deponeert, loot u de volgende trekking(en) mee naar één van de prij-
zen, die de Vordense Winkeliersvereniging beschikbaar heeft gesteld.

Mocht u de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet getreurd, want
uw kaart doet ook de volgende trekking(en) weer mee. Vroeg kopen is in dit geval
belangrijk, want dan hebt u viermaal kans op een prijs en vooral in het begin zijn
er natuurlijk veel minder kaarten, waardoor u meer kans hebt om te winnen.

Vraag om zegels want ze kunnen u verrassen. Alle leden winkeliers (zie de raam-
biljetten) doen mee en geven u graag een gratis zegel.

KOOPAVONDEN
Vorden
VOOR UW SINT AANKOPEN:

Donderdag 5 december 16.00 uur sluitingstijd

Maandag 2 december
Dinsdag 3 december
Woensdag 4 december



Pas op in huis,

Winter. Ramen dicht, verwarming hoog Slecht

voor de lucht in huis. Want ook uw huis moet

ademen, 's Winters (maar ook in voorjaar en

herfst) is het gauw te vochtig in huis. Met nare

gevolgen voor mens en huisdier, ^^^^^
^^^

muren en meubels Met De'Longhi

ontvochtigers klaart de lucht op

in huis.

DeLonghi

De handige, verrijdbare apparaten brengen de

zogenaamde relatieve luchtvochtigheid snel op

een goed niveau. Is dat slim van De'Longhi of

niet? De'Longhi vindt u bij de betere elektrozaken

En voor een gratis informatief

boekje over een goed leefklimaat

in huis of kantoor belt u met:D
De'Longhi maakt het leven makkelijk.

ELIESEN ELECTRO B.V. BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. 0575-441264

AMCO ELECTRO VORDEN B.V. VORDEN Dorpsstraat 8 tel. 0575-551000

ELIESEN ELECTRO B.V. ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. 0575-543202

SINTERKLAAS-
AANBIEDINGJ!

div. WINTER JACKS
5O,- Korting

t-SHIRTS LEVI'S
pakketje van 2, rood/wit, zwart/wit, wit/wit, blauw/wit

normaal 49,95

the

Zutphenseweg 8
Vorden

Tel. (0575) 55 24 26

Markt 21
Zelhem

Tel. (0314) 62 37 06

O, kom er eens kijken in onze winkel naar de geshowde
fietsen en snorfietsen met meer dan 100 stuks van

i^UNION i^SPARTA (MED
^BATAVUS ^GAZELLE

TASSEN - KAARTLEESKLEMMEN - COMPUTERS

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

IEKINK 8 - HENGELO (G.) - TEL. (0575) 46 28

Ook voor reparatie (24-uur service) dus in l dag klaar
ONDERDELEN, VERHUUR en GEBRUIKTE FIETSEN

Wij geven geen bonnen, maar 2% KORTING.
Opfietsen 10% KORTING.

Bericht uit Spanje
Gaan jullie harten al sneller kloppen, de onze wel. Binnenkort is het zover,
wij komen weer naar Vorden. Ieder jaar is het een groot feest voor ons om
naar het mooie dorp Vorden te mogen gaan. Vorig jaar hebben wij afscheid
genomen van Piet Henrico; hij is nu druk in het pakhuis van Sinterklaas
om cadeautjes in te pakken.

Dit jaar is er opnieuw een Piet die voor de laatste keer meekomt naar
Vorden. Piet Els heeft van Sinterklaas te horen gekregen het na twintig jaar
trouwe dienst ook wat rustiger aan te mogen gaan doen. Piet Els gaat net
als Piet Henrico in het pakhuis van Sinterklaas werken.

Iedereen die Piet Els nog even gedag wil zeggen, een hand wil geven of wil
bedanken voor al die cadeautjes die namens Sinterklaas zijn gebracht,
moet zeker bij de intocht aanwezig zijn. De route welke wordt gelopen vin-
den jullie elders in deze krant.

Op het pak van Piet Els is een grote bloem gemaakt, zodat deze Piet voor ie
dereen goed te herkennen is. Denk nou niet, dat er minder Pieten mee naar
Vorden gaan komen in de toekomst. We zijn het hele jaar druk bezig om
nieuwe Pieten te leren om op daken te lopen en al die andere kunstjes wel-
ke je moet kennen voordat je het Pietendiploma krijgt. Ik hoop, en met mij
Sinterklaas en de collega Pieten dat jullie ons allemaal van de trein komen
afhalen op zaterdag 16 november. We wachten op jullie.

Piet Reinaldo.

l De schoen is veel te klein l
• •

Bakkerij Berendsen
bakt ze bruin.

Speculaas klein of groot,
roomboteramaqjlelstaaf of
speculaasstaaf, roomborstplaat.
Chocoladeletters met de hand gemaakt.
Marsepein.

od- en Banketbakkerij

Berendsen
Dorpsstraat 11, 7251 BA Vorden, tel. 0575 - 55 13 73

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Met uw Rabobank Reisbureau kunt u alle kanten op,
alles verzorgen wij voor u natuurlijk Tip Top.
Naar Londen, Jakarta of Milaan op zakenreis?
Ook dat regelen we voor een vriendelijke prijs.
Staat op uw verlanglijstje een safari naar Kenya of Zuid Afrika bovenaan?
Alle informatie hierover hebben wij in onze boeken staan.
U wilt familie bezoeken in Australië, Nieuw Zeeland of Canada?
De aantrekkelijkste vliegtarieven kijken wij in onze computer voor u na.
Droomt u van een heerlijke cruise in het Caraïbisch gebied?
Wij helpen u graag op weg naar DIE plek waar u het meest geniet.
Veel bestemmingen zijn persoonlijk door ons bezocht,
luister naar onze verhalen, bekijk de foto's, en u bent verkocht.

Rabobank
Reisbureau



GELUIDSINSTALLATIES - VERLICHTING - PARTY TENTEN - TAFELS, STOELEN, PARASOLS ENZ.

Geluidsinstallaties
Sfeerverlichting
Partytenten
Terrasmeubilair
Praattafels
Biertafels en banken
Complete stroom- en watervoorziening
Volgspot
Theaterverlichting
Complete zanginstallatie

een echte delicatesse
en dat proefje !

Dagelijks vers uit eigen bakkerij.
Heerlijke letters, staven en
gevulde speculaas.
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18
VORDEN
TEL. (0575) 55 13 84
DREIUMME31-33
WARNSVELD
TEL (0575) 52 31 72

Enkele wenken voor sportieve geschenken.

Echte jagerskijkers
met hard gecoate
lenzen

Bodywarmers, truien, vesten en spencers.
Mantels en jassen van echt loden.

Ruime keus in boeken
voor de jacht-, schiet- en hondesport.

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
met jachtmotieven

Wapen- en
sporthandel steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. (0575) 55 12 72

iamrodcnburg

Hef gezé^e avondje staat weer voor de deur
Dat brengt voor moeder de vrouw vaak veel gezeur
Een hapje van dit en een hapje van dat
zó mist ze van die gezelligheid heel wat
Dus Sint, geef haar iets extra's dit jaar
't Hoeft maar even in de oven en dan is het klaar.
Bestel voor haar een grillworst bij
Slager Jan zodat zij die avond óók
lekker zitten blijven kan.

Wij hebben ook volop
paté's en salades,
saucijzen, etc.

slagerij jan rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 55 14 70

Opnieuw weer een lampionoptocht
voor jeugdige Pieten
Voor de Vordense kinderen tot 12 jaar
Op dinsdagavond 3 december wordt er een lampionoptocht georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar, die zich verkleed en geschminkt hebben als
Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten worden prijzen beschikbaar gesteld, terwijl elke deelnemer ook nog een verrassing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rondtocht gelopen door het dorp onder leiding van Sursum Corda. Ouders zijn na-
tuurlijk van harte welkom en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er van maken en dan maken wij er met elkaar een gezellig feest
van.

Verzamelen
Op het schoolplein achter de O.L.S., Kerkstraat, waar dan de jurering plaatsvindt. Vanaf 18.15 uur verzamelen. 18.45 uur vertrek lampionoptocht.
Route O.L.S. - Kerkstraat - Burg. Galleestraat - Het Wiemelink - De Boonk - Zutphenseweg - Dorpsstraat - Stationsweg - Molenweg - Insulindelaan -
Kerkstraat - O.L.S.
Doe allemaal mee! Des te meer plezier. Langs de route kan men ook volop genieten van een kleurrijk schouwspel.



Voor een gezellig avondje
gourmet, steengrill

of fondue
maakt

Keurslager Vlogman
het graag klaar voor u.

Ook hebben we keuze
uit diverse soorten paté.

Raadt u het gewicht
dan krijgt u het

GRATIS
mee.

Keurslager

Vlogman
?utphenseweq 16 - Vorden - Tel. (0575!. (0575) 55 13 21

Zoekt de Sint

een. muzikaal kado of

een lees kado of

een 'doe' kado of

een speel kado of

een huishoud kado of

een leuke kaart of

een muzikaal kado of

gewoon 'n mooi kado,

dan kan hij,
met of zonder knecht,
bij Sc/eters altijd wel terecht.

HUISHOUD-EN ^^ i C^PCÜ 10 ̂ ^rz?Erp o U111K o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Monsterpuzzel met spreuk

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of insturen voor 5 december 1996 bij de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15 / Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12 / Rabobank, Zutphenseweg 26 / Fashion
Corner, Zutphenseweg 8.

Naamij :.

Adres:

Woonplaats: ; ;

Oplossing:

NU een leuke Sinterklaas-aanbieding

AG U-Regenpak
type Worker om bij droog
te blijven met kapuchon
100% wind-waterdicht
Nu voor de •
Sintprijs van i

AG U-Regenpak
type Celtic zowel tegen
regen als de koude.
Modieus pak
Nu voor de
Sintprijs van

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB VordenTel. (0575) 55 13 93
Dealer van: Gazelle - Vlco - Giant



Monsterpuzzel met spreuk
HORIZONTAAL: 1 plant; 12 medede-
len; 22 pi. in Italië; 23 bedaagd; 24
autokeuring; 26 maand; 27 ruimtelijk;
29 stel; 30 vod; 31 fijnmaken; 33
boom; 35 vrij; 37 forte piano; 39
deern; 40 sage; 42 pul; 43 pers.
vnw.; 44 pseudo; 47 jongensnaam;
49 beroemde voetballer; 51 inhouds-
maat; 53 boosaardig; 55 bidt); 56
wandversiering; 58 van de; 59 hand-
greep; 61 uitroep; 63 onder officier;
64 pi. in België; 65 theater; 67
Noorse godheid; 69 water in Friesl.;
70 water in N.-Brab.; 71 lidw.; 72 dit
is; 73 argentum; 74 vlammen; 76
voorz.; 77 daar; 78 open bosplek; 79
titel; 81 Eur. hoofdstad; 83
Monochrome Display Adapter; 84
pesten; 87 spil; 88 pi. in N.-Brab.; 90
judograad; 91 grapjas; 92 tobbe; 94
agrarisch onderwijs; 95 pi. o.d.
Veluwe; 97 ik; 99 bestaat; 101 ont-
dooien; 104 snijden; 106 en andere;
107 uitroep; 109 rondhout; 110 kin-
dergroet; 111 grondsoort; 113 arbeid;
115 handvatten; 118 verpakking; 121
bar; 122 verlaagde toon; 123 café;
125 meisjesnaam; 126 hectare; 127
megaton; 128 pers. vnw.; 130 ten
bedrage van; 132 feeks; 133 mare-
chaussee; 134 voorz.; 135 achter;
137 op die wijze; 138 boom; 139
zangstem; 142 vrij; 145 frase; 147
groet; 149 slim; 151 verzoek; 153
bloedvat; 155 weg; 156 onder offi-
cier; 158 voegw.; 159 vogel; 160
beroeps onderwijs; 161 zeer; 165
zwaarte; 169 jongensnaam; 170
gewicht; 173 hert; 174 bijbeldeel; 176
vis; 178 uitroep; 180 grondsoort; 182
paard; 185 onder officier; 187 schil-
deren; 189 omgeving; 192 meerijder;
194 beryllium; 195 urn; 196 pers.
vnw.; 197 neon; 198 uit lagen
bestaand; 201 ferrum; 202 voormid-
dag; 204 betalingsbewijs; 205
wereldkampioenschap; 206 dubbel-
klank; 207 meisjesaam; 209 deel van
een haard; 2tO nakomelingen; 211
water in N.-Brab.; 212 sint; 213 trede;
215 tennisterm; 217 springstof; 218
pi. in Gelderl.; 219 gevecht; 222 bij-
zonder; 224 meisjesaam; 226 reus;
227 scheik. verb.; 229 nikkel; 230
auto-onderdeel; 232 overblijfsel; 235
zuil; 237 lidw.; 238 afdeling; 240 Eur.
munt; 242 gerief; 243 familielid; 244
bergweide; 246 It. schilder; 249 top-
nummer; 251 vod; 252 vlaktemaat;
253 heester; 256 wereldreiziger; 257
op te merken.

VERTKAAL: 2 Openbaar Vervoer; 3
vrucht; 4 feestdronk; 5 bedorven; 6
ten naaste; 7 aansporing; 8 vogel; 9
stonde; 10 idem; 11 alert; 13 voorz.;
14 honingdrank; 15 vergissing; 15
vervoersmij.; 17 item; 18 gevangenis;
19 afslijting; 20 ding; 21 en omstre-
ken; 24 meisjesnaam; 25 jongens-
naam; 28 vaarwel; 30 Chin. maat; 31
snijwerktuig; 32 Ned. Dagblad Pers;
34 familielid; 36 perplex; 38 pers.
computer; 40 watering; 41 gelofte; 43
pers. vnw.; 45 huis; 46 misère; 51
trap; 52 lichtsoort; 54 eenmaal; 56 pi.
in N.-Holl.; 48 tijdperk; 50 bijb. fig; 57
schoonmaakmiddel; 60 twijg; 62
roem; 64 meisjesnaam; 65 onderne-
mingsraad; 66 neon; 68 gade; 70
vogel; 74 barium; 75 niet parkeren;
80 lekkernij; 82 inval; 85 roemen; 86
bevel; 88 familielid; 89 rustteken; 92
eetgerei; 93 aanw. vnw.; 94 bloem;
96 debet; 98 pers. vnw.; 100 boos-
aardig; 102 lidw.; 103 grapjas; 104
plaaggeest; 105 amfibie; 108 weef-
sel; 109zuivelprodukt; 111 story; 112
landbouwwerktuig; 113 pers. vnw.;
114 boom; 116 getij; 117 achter; 120
gezondmaken; 122 bijb. pi.; 124 gis-
sen; 126 paard; 127 laag; 129 ik; 131
sjaal; 136 plant; 137 winkel; 140 jaar-
getijde; 141 voorz.; 143 dierengeluid;
144 riv. in Rusl.; 145 pers. vnw.; 146
titel; 147 water in N.-Brab.; 148 snel-
heid; 150 kledingstuk; 152 boom; 154
overkapping; 155 jongensnaam; 157
mondwater; 160 drank; 162 meisjes-
naam; 163 Parti National; 164 lekker-
nij; 166 slede; 167 Fra. lidw.; 168
godin; 171 asem; 172 vertrek; 175
akker; 177 aankomend; 179 meisjes-
naam; 181 gast; 183 oosterlengte;
184 omslaan; 186 walvis; 188
Nederl. Gezag; 189 pi. in Ov.; 190
keukengerei; 191 bevel; 192 Laus
Deo; 193 bijenbouwsel; 194 woud;
196 schijf vis; 199 en andere; 200
Greenwichtijd; 203 valschermsprin-
ger; 208 bolleboos; 210 familielid;
213 aansporing; 214 voorgefabri-
ceerd; 216 <Ale; 218 loot; 220 ver-
eniging; 22Wiebet; 223 onmeetb.
getal; 225 zelfkant; 226 bouwland;
228 jongensnaam; 231 cerium; 233
filmdecor; 234 bloeiwijze; 236 achter;
238 Aspirant Reserve Officier; 239
aanw. vnw.ĵ UI afwezig; 243 bidt!;
244 behoe^f 245 meisjesnaam;
246 lichtsoort; 247 bijbeldeel; 248
titel; 250 voorz.; 252 water in N.-
Brab.; 253 selenium; 254 voorz.; 255
vogel.
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De zaak voor iedere doe-het-zei ver

DOORLOPENDE KACHELSHOW

fa

fa

fa

BARENDSEN

Voor al uw
5 december
geschenken
groot of klein
moet u bij de
VAKMAN
BARENDSEN
zijn.

-;<*

v*
v*

v*
v*

v*

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 0575 - 551261
(zie ook onze
geschenkenfolder)

fa fa fa fa fa fa fa V/ V/ V/ fa fa V/ fa fa fa fa fa fa fa V/ fa fa V/ fa fa fa fa fa fa fa fa fa
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NIEUW!!!
Rien Poortvliet kalender 1997
(Dit jaar de laatste)

Het nieuwste en tevens het laatste boek:

Kabouter spreekwoorden

Ook recent verschenen van "Rien":
t

Kabouter kinderversjes
Kabouter kinderversjes op dubbel cd
Kabouter klokboek
Kabouter notitieboek
Kabouterhuis incl. houten kabouters

f 37,50

f 35,00

f 39,95
f 25,00
f 8,95
f 14,95
f 29,95

Boek en Kantoor
Raadhuisstraat 22 Vorden

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

SCHOEN REPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, Tel. (0575) 551849

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.

Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.

Erkend Ziekenfondsleverancier.

Pieten-
orkest
Zaterdag 30 november zal in het
centrum van Vorden de St. Niko-
laas-sfeer extra worden verhoogd.
Een Zwarte Pieten-orkest zal dan
via ca. 11.00 tot 16.00 uur op di-
verse lokaties muziek en liedjes
spelen!



GEKROMPSN
PIETENPAKKEN

HET is een drukte van belang in het paleis van Sinl Nicolaas. l i e t einde van het jaar is weer in /ielH.
De verjaardag van Sint Nicolaas komt al snel dichterbij. Met hele jaar heeft iedereen hard gewerkt
om al die cadeautjes op tijd klaar te krijgen. Even leek het er op dat de poppenhuizenpietcn hun
bestellingen niet klaar zouden hebben.
'Het lijkt wel of alle meisjes in Nederland een poppenhuis willen hebben' mopperde de Opperpiet.
Maar eigenlijk meende hij daar niets yan hoor, hij was' er maar wat trots op dat de kinderen zijn speel-
goed zo mooi vonden. Maar dat was nu allemaal achter de mg, alle cadeautjes waren ingepakt en ston-
den klaar om ingeladen te worden. Met z'n allen waren /e bezig de laatste rommel op te ruimen. Ja, het
paleis moest netjes en schoon achterblijven, zo was de wens van de Sint.
De Pieten van de chocoladelelterfabriek waren druk bezig met emmers sop de machines schoon te maken.
Ze zongen er vrolijke sintcrklaasliedjcs bij. Iedereen was even opgewekt en blij. Dat was natuurlijk heel
begrijpelijk. Nog een paar dagen en clan zou cle grote reis beginnen.

MAAR voordat zij konden vertrekken moest er nog iets heel belangrijks gebeuren. Alle Pieten, van groot tot
klein, moesten in bad en kregen dan schone kleren. Niet hun gewone dagelijkse plunje, nee een mooie pofbroek,
een schitterende bloes en natuurlijk een mooie witte kraag. Al deze kleren werden elk jaar weer opnieuw gemaakt. Want
jullie begrijpen zeker wel, dat door al dat klimmen op daken en glijden in schoorstenen er niet veel overbleef van die mooie
pakken. Daarom werden er voor elke Zwarte Piet drie pakken gemaakt. Hen pak voor de reis naar Nederland, één als verschoning,
als ze eens door erg vieze schoorstenen moesten en nog een voor de terugreis. Dat dit een heel werk is begrijpt iedereen. De klcer-

Wie M url" er mee?

U kunt de kleurplaat inleveren of insturen voor 5 december 1996 bij de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15 / BleuminkTweewielers, Dorpsstraat 12 / Rabobank,
Zutphenseweg 26 / Fashion Corner, Zutphenseweg 8.

Naam:

Adres:

Woonplaats:.

Leeftijd:

makcrspicten waren daarom behoorlijk trots op hun werk.
Toen alle zwartcpietenpakken klaar waren, zei een klccrmakerspiet:
'Higenlijk is het zonde om al die mooie pakken meteen in kasten op te
bergen. Laten we ze een tijdje buiten hangen, dan kan iedereen ze nog
eens bewonderen.'
De andere Pieten waren het daar helemaal mee eens.
'Dat doen we, we hebben er toch niet voor niets zo lang aan ge-
werkt.'
Maar een van de kleinere Pietjes vroeg: 'Zullen we dat nou wel doen?
Als het gaat regenen is het mooie er vanaf en we moeten ze op z'n
minst allemaal weer strijken.'
Daar moesten de andere Pieten hartelijk om lachen.
'Ach joh, hier in Spanje regent het bijna nooit. Jij hebt trouwens niets
te zeggen, jij mag alleen maar knopen aanzetten.' Een beetje beledigd
en mokkend liep het kleine Pietje weg.

EVEN later hingen alle Pielcnpakken te wapperen in de wind en het
moet gezegd worden, het was een geweldig gezicht zoals al die pak-
jes op clc maat van de wind heen en weer zwaaiden.
Maar wat was dat' Plotseling werd de lucht donker, bijna zwart zelfs
en niet lang daarna vielen dikke regendruppels naar beneden. Want als
het regent in Sn^p, dan regent het ook goed.
Alle Pieten rcnaW naar binnen, zo vlug hun als benen hen konden
dragen. Snel werden alle ramen en deuren gesloten. Overal hoorde je
opgewonden gepraat. Het regende niet vaak in Spanje en dit was dus
wel heel bijzonder en iedereen maakte zich er druk over. Maar nie-
mand dacht aan die mooie Pietenpakken, buiten in de regen. De regen
was net zo snel weer weg als hij gekomen was en al gauw gingen alle
deuren en ramen weer open. De Pieten gingen weer verder met het
werk waar ze mee bezig waren vóór de regenbui. Zo ook bij de kleer-
makerspietcn. Tot op dat moment had nog niemand aan de pieten-
pakken gedacht. Hen van de Pieten liep naar buiten en ademde eens
diep de heerlijke frisse lucht in.
Op dat moment zag hij het
Met een schreeuw stootte hij de heerlijk frisse lucht ^r weer uit.
Verstijfd van schrik stond hij daar. De andere Pieten kwamen op zijn
geschreeuw af en bleven ook stokstijf staan.
Aan de lijnen buiten hingen nog steeds de Pietenpakken, maar och wat
waren zij gekrompen. Ze waren zo klein geworden, dat zelfs het klein-
ste pietje er moeite mee zou hebben er een aan te trekken.
'Ooh' kreunde de Piet die voorgesteld had de pakken buiten te han-
gen. 'Wat zal Sint Nicolaas boos zijn. Over een paar dagen moeten wij
weg. Wc hebben nooit genoeg tijd om allemaal nieuwe pakken te
maken.'
Het kleine Pietje, dat ze gewaarschuwd had, kwam naar voren. 'Ja dat
komt er nu van als je niet naar goede raad wilt luisteren. Dat heb je
met die grote Pieten, die altijd denken dat de kleine Pietjes te klein zijn
om verstandige dingen te zeggen. Daarom luistert er bijna nooit
iemand naar ons.'
'Je hebt gelijk kleine Piet,' zei de grote Piet. En bedroefd, ging hij zit-
ten.
'Kon ik het maar weer goed maken!'
Toen de kleine Piet dit hoorde zei hij: 'Kom mee, ik heb een verras-
sing voor jullie. Hij nam ze mee naar de grote kleerkasten. Hij deed de
deuren open en daar hingen alle Pietenpakken keurig op een rijtje. Ze
waren zelfs niet nat.
Sprakeloos stonden ze er naar te kijken.
Toen het begon te regenen,' legde de kleine Piet uit, 'heb ik snel alle
pakken binnengehaald. Maar omdat ik nog steeds boos was, heb ik
een grap met jullie willen uithalen en heb ik allemaal poppenpieten-
pakjes buiten opgehangen.'
De grote Pieten waren te opgelucht om boos te zijn en ze bedankten
hem zelfs uitbundig omdat hij zo flink was geweest.

jaar



Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON (0575) 55 15 31

Uw vertrouwde adres in Vorden
n
NVM
MAKELAAR

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. (0575) 55 13 63

3 biljarts

Grolsch bier

Eigen parkeerplaats

Toon en Yvonne Rust

Vorden heeft voor Sinterklaas

vele vele kadootjes

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK-
accountants en belastingadviseurs

Onze cliënten leveren wij boekhoudprograi^ia's voor de volgen-
de prijzen:

- Basisboekhoudprogramma, inclusief
debiteuren- & crediteurenadministratie,
B.T.W.-aangifte ^ f 399,-

- Aanmaningsprogramma • 99,-

- Factureringsprogramma - 399,-

- Programma Telebankieren (voor koppeling
bank en boekhouding) - 399,-

(genoemde prijzen zijn exclusief 17,5% B.T.W.)

Een mooi cadeau
en u bent er uren ZOET mee.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon: (0575) 55 14 85
Fax: (0575) 55 16 89

* sierbestrating
* tuinhout
* bielzen
* tankstation
* brandstoffenhandel

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Enkweg 3
Vorden
Tel. (0575) 55 18 11

Voor
Auto: verkoop, onderhoud, reparatie

Rijwiel: verkoop, verhuur, reparatie

Taxi en groepsvervoer:

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

Zutphenseweg 85
7251 DJ Vorden, tel.: (0575) 55 12 56

De schilder
trakteert

deze winter.
f65,- korting per man per dag'.

En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw huis passen. De
vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste technieken. En hij werkt snel en
met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu.
En laat uw huis nog deze winter helemaal opfleuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEI BV
Dorpsstraat 7-9,7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

S C H I L D E R S B E D R I J F

Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedr f̂- glas in lood atelier
VANtttifil D



De Sint Nikolaas
intocht vol
verrassingen!
Speciaal
voor de
schoolgaande
jeugd.

Dit jaar zal er tijdens de route
door het dorp één stopplaats
zijn, waar Sint Nikolaas verras-
singen uitdeelt.

Wij vertellen alleen niet waar
maar... om een surprise te krij-
gen moeten jullie wel meelopen
met Sint Nikolaas.

Uw Banketbakker

samen met

Sint Nicolaas

maken er weer wat

lekkers van

Banketbakkerij
J. WIEKART

Telefoon 55 17 50
"

Specialiteit: zwanehalzen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 556634

Er zijn twee adressen waar
u goed kunt eten...

Ook uw adres
voor al uw heerlijke salades.

Wereldgeuren sterk in prijs verlaagd

Kado's voor
jong en oud,

v*

ook maar liefst 1001
leuke kado's voor
ieder wat wils.
Kom gerust eens
binnen wandelen en
zie onze speciale
Sinterklaas-
aanbiedingen.
Ook leuk kinder-
speelgoed voor zéér
aantrekkelijke prijzen.

CHANEU

v

v*

v*

volop in aktie
BARENDSEN

Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-554082

B\ag*

v*

de winkel met de
1001 kado-ideeën.

• * • /•*• / * /•" / V / \ / m / • * • / ' * • /•* / * • / * / * / * / * / " /*. / m / * / m / " . / * - / " / * / \ / m / * / * /V" / * ft* f**

•

ÏXTRA PRIJZEAt
voor de Sint Nikolaaspuzzel
Ie prijs f 100,-
2e prijs f 50,-
3e prijs f 25,-
De drukker van deze krant, Drukkerij
Weevers B.V., stelt in samenwerking
met de Vordense Ondernemers Vereni-
ging enkele prijzen beschikbaar voor
de goede oplossingen van de puzzel.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren
of insturen vóór 5 december bij de
volgende adressen:

Fa. Sueters, Dorpsstraat 15
BleuminkTweewielers, Dorpsstraat 12
Rabobank, Zutphenseweg 26
Fashion Corner, Zutphenseweg 8.

VEEL SUCCES!



Kado's voor
dames,
ook maar liefst 1001
Ideeën om 't huis
mooier of het
huishouden
praktischer te maken.
Een wandeling door
onze zaak is een
bron van ideeën voor
geschenken.

v*
v*
v*

Luxe-huishoudelijke artikelen V

v

BARENDSEN j BARGNDSGN «

G E S C H E N K E N ] de winkel met de *
'o Kerkstraat 1 Vorden Telefoon 0575-551742 1001 kadO-Jdeeëll. \̂
tos Q
fö tos fö fa tos fé/ tos fö tos fö fv tos tos tö fö fö fö fö fö tos tos fv fö tos tos fv fa fa f& tos fv fa tos tos

Vorden ZtflMiseweg 29, Tel.
Misterstraaf 76,

oëinchem Dr Hubèr No0dt$tiaat

Drogisterij - Parfumerie

Fam. J. TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden'- Tel. 55 22 19

't Heerlijke avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom:

m uw
D.A.-speciaalzaak
vele geschenken
en leuk verpakt

Zie ook voor
gezellige

surprises en
buitenkansjes

onze
D.A.-speciale

Sint
Nicolaaskrant.

Oh, kom
er 'ns kijken

Boterletters en
roomboter amandel-

staven,
Dik- en gevuld speculaas

Chocoladeletters,
iets bijzonders
Marsepeinwerk

Alles van één kwaliteit;
n.l. de beste.

En dat weet Sint.

t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

NVM
MAKELAAR:

LidNed.Ver.
v. Rentmeesters

Makelaarskantoor o.g.
Pelgrum b.v.

Aan- en verkoop van
agrarische bedrijven, melk-,
mest- en andere quota,
woningen.

Taxaties ten behoeve van
verschillende doeleinden.

Advisering o.a. pachtzaken,
onteigening, beheer, e.d.

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden
Tel. (0575) 55 13 13

Bij ons bent u aan het juiste adres
voor uw uiterlijke verzorging.

.. « r» h LJ i «d v e r~z o

Zowel voor dames als heren

r\ g

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. (0575) 55 14 23

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33



S pal straat 10,
7255 AC Hengelo (Gld.),
Tel. (0575) 46 23 86

= COMBÏ = TOPFOTO =
Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden - Tel. (0575) 55 28 12

's maandags gesloten

Trekkingsavonden
Dinsdag 19 november 20.00 uur

Dinsdag 26 november 20.00 uur

Dinsdag 3 december 21.15 uur

Vrijdag 6 december 21.15 uur

15 vleespakketten / 30 verrassingspakketten

15 vleespakketten / 40 verrassingspakketten

15 vleespakketten / 65 verrassingspakketten

15 vleespakketten / 40 verrassingspakketten

Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het
Dorpscentrum en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

Sint 1996
* KAASLETTERS

smaak naar keuze

* KAASPLATEAU
om cadeau te doen of gebruiken op 5 december
compleet met frans stokbrood en salades, enz.

* CHOCOLADE FIGUREN
EN PEPERNOTEN enz

in Warnsveld

Winkelwagen

Jan Teeuuren
in Vorden

KAAS-/NOTEN-/WIJN WINKEL

UWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

* KERSTPAKKETTEN
in blik, doos of mand

Kom snel
er is nu nog

Nieuwe uitgaven voor de speciale Sinterklaas !!!

Herman Finkers; Ich bin ein Almeloer

€okboekje; Lekker en feestelijk
rstverhalenbundel
izien uut Zalk; Winterlicht

A. van Zelm; Sweet home
André Rieu; Zijn werk zijn leven
Voorkeurboek; G. van Wageningen
Voorkeurboek; /. Liebeek-Hoving

Wieuwe Asterix stripboek
Nieuwe Jan Jans stripboek
Nieuwe Suske en Wiske stripboek

f 14,90
f 7,95
f 12,50
f 12,00
f 17,50
f 29,95
f 19,50
f 19,50

f 9,95
f 8,95
f 6,95

Nieuwe uitgaven voor de literaire Sinterklaas !!!

Dagkalender Nederlandse poëzie 1997
M. Binchy; Een zaterdag in september
R. Pilcher; Spiegelbeeld
M. Oomkes; De drie zomers
M. 't Hart; De nakomer
C. Nooteboom; De verliefde gevangene
G. Garcia Marquez; Ontvoeringsbericht

f 29,90
f 24,90
f 29,90
f 19,90
f 34,90
f 29,90
f 39,90

Nieuwe uitgaven voor de spannende Sinterklaas U!

S. King; Desperation
Baantjer; De cock en de geur van rottend hout
M. Ridpath; Virtueel bedrog
F. Forsyth; Icoon
J. Vance; Nachtlamp
T. Clancy; Op-center

f 39,90
f 16,90
f 29,90
f 39,90
f 45,00
f 32,90

Nieuwe uitgaven voor de religieuze Sinterklaas U!

N. ter Linden; Het verhaal gaat 1
R. Andrews; De tombe van god
Iconen, kunst en devotie
Bijbelse dagkalenders 1997
Nel Benschop kalender 1997
Hans Bouma kalender / Agenda 1997

vanaf

f 39,50
f 49,50
f 29,95
f 10,00
f 12,50
f 12,95

Memoriale,
100 jaar katholiek leven in Nederland
Intekenprijs f 85,00 na 1-1-1997 f 115,00

Boek en Kantoor
Raadhuisstraat 22 Vorden



VORDEN
IS TOCH

SINT NIKOLAAS 1996
VORDEN heeft een grote

Sint Nikolaas-aktie
van 14 november tot en met 5 december

VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen
ET VORDEN brengt

uw gewonnen prijzen thuis
VORDEN heeft wel 65 zaken met een

breed assortiment
én voor iedere beurs

VORDEN geeft u een

persoonlijke bediening
VORDEN heeft 'n centruM met ruime

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NIET UW INKOPEN

DOEN IN VORDEN

17 jaar Architektuur
en bouwadvisering
en nog steeds
voor elk wat wils.

G.H. Vaags -
Architektuur bouwadvisering
Het Hoge 26, 7251 XW Vorden telefoon (0575) 55 17 87

Sinterklaas-Tijd
Pantoffel-Tijd

Diverse modellen Kinder-pantoffels
met rits v.a. f 24,95

Diverse soorten Dames-pantoffels
Muilen, Gesloten hiel, gevoerd

en ongevoerd, v.a. f 29,95

Heren pantoffels en muilen
Leer, Ribcord en gevoerd v.a. f 29,95

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

Tel.: (0575) 55 30 06

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL

Tel.: (0314) 66 13 76WEHL-VORDEN

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN.

TCAFE - BAR - RESTAURANT - ZAAL

ie Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Sinterklaas doet elk jaar
zijn inkopen bij Siemerink.

Waarom zou u dan
ergens anders naar toe gaan.

06 juwelier
siemerink
oo opticien

Zutphenseweg 7
7251 DC Vorden
Telefoon 55 15 05

'Defeestdagen staan weer voor de- deur.
ledereen fgmt (angzaam in een goed humeur.
Inmiddels slaat de goede Sint gade-
en u gaat meteen denken aan zo'n heertijf$ salade.

Qa. hem snel verteuen,
dat hij daarvoor 'de 9{erberg' moet betten.
Zo zat de avond van 5 december in en buiten Vorden
met deze teffêerny e^tra 'iekkgr'gezettig worden.

'Dan nog even dit verhaai:
Zoekt u voor 1997 of 1998 een geschikte zaal?
Wij hebben een zaai die u waarschijnlijk ai wel kent,
dus twijfel dan geen moment}

^jpm vrijbbjvend (angs of draai heet gewoon
het nummer 55 22 43 op uw telefoon.



ïï zal flink
Ook nu zullen we lang voor 5 december in de meeste winkels

weer de bekende Sinterklaasliedjes horen om het winke-
lend publiek in een kooplustige stemming te brengen. De voor-
uitzichten zijn dit jaar goed. Het is in jaren niet zo goed gegaan
met 's lands economie en de verwachtingen zijn hooggespan-
nen. Het eerste geschenkenfeest van de decembermaand is dat
van Sinterklaas. Even leek het erop dat de Kerstman het van de
Goedheiligman zou gaan winnen, maar er zijn gelukkig
nog genoeg weldenkende Nederlanders die het alou-
de oerhollandse feest in ere willen houden.

Velen treffen voorbereidingen voor een
uitbundige Sinterklaasviering. Juist

omdat ons door het kabinet is aangezegd
dat het in 1997 al wéér beter zal zijn is
de kans groot dat de goede bisschop
dit jaar flink zal uitpakken. Dat be-
gint dan bij de kinderen. Elk kind
wordt met zorg omringd en met ge-
schenken. Het nieuwe speelgoed is
doorgaans van uitstekende kwaliteit.
Elektronika en goed uitgekiende ge-
zelschapsspelen zijn in trek en ook
vele ouderen zijn er weer geboeid
door geraakt. Dus daar is ook een flin-
ke omzet te verwachten. Juist omdat
van dit soort geschenken ook ande-
ren kunnen meegenieten.
Verder zullen veel kinderen ca-
deau's krijgen waar zij hun creativi-
teit in kunnen uitleven zoals knut-
selartikelen en spulletjes waar ze
mee kunnen kneden, verven, plakken en lijmen.
Want elk verstandig ouderpaar ziet een were
op zich af komen waarin men veel zelf zal moeten
repareren en vervaardigen. In die maatschappij zal de
'doe-het-zelf-kreet een belangrijke plaats innemen. Ook daar
doet men z'n best. 'Gezelligheid en kleur' is de slogan en velen
laten zich verleiden om het interieur met allerlei snuisterijen
te verfraaien. De omzet stijgt van artikelen voor huis en tuin en
van allerlei gebruiksvoorwerpen.

Ook de sportartikelen mogen zich in een grote belangstelling
verheugen. Nu de verenigingssport een beetje in de kou is ko-
men te staan zal men meer aandacht geven aan sporten in de
kleine kring. Tennissen, fietsen (mountain-bike), golfen en an-
dere in kleine groepen te beoefenen sporten staan sterk in de

belangstelling. Ook de behoefte aan reizen wordt steeds groter
zowel bij de ouderen als bij de jeugd. Iedereen wil er op uit. Dus
kampeerartikelen en boeken over bezienswaardigheden op de
verschillende vakantiebestemmingen zullen ook veel gegeven
worden.

Dit alles zal omlijst worden met versnaperin-
gen, want de snoeplust van jong en oud is nog

ouderwets groot. Voor hen die nog maar
weinig koopkracht hebben zullen er ve-

le aanbiedingen zijn en ook in de
goedkopere categorie artikelen is er

een grote keuze. In het assorti-
ment bescheiden maar toch dege-
lijke en betaalbare artikelen is
de laatste paar jaar veel toege-
voegd dat tevreden klanten
vindt. Men heeft weer geleerd
degelijke artikelen te onder-
scheiden en de fabrikanten we-
ten dat. Men weet ook dat de
consument kritisch heeft leren

denken en kopen en de winkelier
helpt de klant daarop in te haken.

Cadeau's itf textiel worden smaak-
vol verpakt aan de man gebracht.

Men weet dat de aankoop van
goede kleding een flink gat slaat

in de beschikbare Sinterklaas-
budgets. Daarom is er een breed
aanbod in kledingstukken die we

kunnen combineren, waarvan men
een deel kan kopen om er later iets bijpassends aan

toe te voegen^foor hen, en dat zijn er velen, die met na-
me in dit jaar hTm inkomensmogelijkheden hebben zien

toenemen, ligt er in de luxe sfeer een ongekende variëteit in
verrassingsmogelijkheden.

Menigeen zal zich laten verleiden om eens bij de juwelier
binnen te stappen. Er is nog nooit zoveel gespaard als het

voorbije jaar en het zal dus heel verleidelijk zijn om iets aan te
schaffen dat blijvend mooi is. Het slagen van de geweldige
Sinterklaasdrukte in de detailhandel wordt dit jaar gegaran-
deerd door de aanwezigheid van ruime spaarsaldi. Nu men ziet
dat de groei in de economie niet tijdelijk schijnt te zijn, zullen
velen bereid zijn hun spaargeld voor een deel in het
Sinterklaasfeest te steken.

KERSTKAARTEN De nieuwe collectie wens kaarten voor kerstdagen en
jaarwisseling ligt bij ons alweer ter inzage voor u!

Zeer ruime keus in originele kaarten/ van sober tot
uitbundig, voor bedrijven en particulieren,

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaarskaarten
geneel naar uw eigen wensen.

Bestel UNA; kaarten tijdig bij:

NI U W JAAR 5 KAAR l iN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0575 551010, FAX 551086, BBS 554040
NIEUWSTAD 30 7251 AH - POSTBUS 22 -7250 AA
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