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Schildersbedr ii f Peters geopend
^^ — ^^

Vrijdag 13 november jl. opende Anton Peters aan de Ruurloseweg 35 te Vorden onder grote
belangstelling zijn schildersbedrijf. Met de gedachte van 'wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst' hielpen de kinderen een handje mee met de opening.

De vele bezoekers waren vol lof over het goed geoutilleerde bedrijf; van winkel, werkplaats naar spuitinrichting, het zag
er allemaal keurig uit. Met een hapje en een drankje werd ook de inwendige mens niet vergeten.
Zaterdag 14 november werd een Open Huis gehouden waarvoor goede belangstelling bestond. Op de foto de familie
Peters met hun personeel die de lovende woorden dankbaar aanhoorden.

QEMEENTEJf ULLETIN^frORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
Op 21 november vinden in Vorden de
Gelderse veldrit kampioenschappen
plaats. In verband hiermee zijn de de
Reeoordweg vanaf de Wildenborch-
seweg tot aan de Wientjesvoortseweg
en de Kamphuizerweg vanaf de Wil-
denborchseweg tot aan de Reeoord-
weg afgesloten voor alle verkeer be-
halve voetgangers.
Deze maatregelen gelden op 21 no-
vember 1992 van 08.00 tot ongeveer
16.30 uur.

deren en vergroten van een toilet-
gebouw op het perceel Enzerinck-
weg 12 te Vorden;

- de heer H.B.A. Schoenaker, Enk-
weg 10 te Vorden, voor het bou-
wen van een berging op het per-
ceel Enkweg 10 te Vorden;

- de heer J.W. Bosman, Enkweg 28
te Vorden, voor het bouwen van
een vogelhuisje op het perceel
Enkweg 12 te Vorden;

- de heer M.B.J.M. Hulshof, Mis-
pelkampdijk 20, voor het bouwen
van een tuinhuisje op het perceel
Mispelkampdijk 20 te Vorden;

— de heer H.B. Zweverink, de Hane-
kamp 10 te Vorden, voor het bou-
wen van een tuinhuisje op het per-
ceel de Hanekamp 10 te Vorden.

-de heer B.Th. Hammink, Zut-
phenseweg 60 te Vorden, voor het
kappen van een spar op het perceel
Zutphenseweg 60 te Vorden.

Op 11 november hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning ver-
leend aan:
- de heer M.H.M. Schiphorst, het

Jebbink 10 te Vorden, voor het
kappen van 8 lariksen aan de
Schimmeldijk te Vorden, onder
oplegging van een herplantplicht
vooreen linde.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning dan wel het accepteren van de
melding bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift worden ingediend.

ERGUNNINGEN EN
MELDINGEN

Op 10 november hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning ver-
leend aan en meldingen geaccepteerd
van:
- de heer A. Hoogstra, Enzerinck-

weg 12 te Vorden voor het veran-

ANGIETE HONDEN-
BELASTING

Indien u houder bent van (een)
hond(en) waarvoor u geen aangifte
heeft gedaan, stellen wij u in de gele-
genheid, om alsnog aangifte te doen.

Wie moet aangifte voor de hondenbe-
lasting doen?

Aanvang belastingplicht
Ieder, die in de gemeente Vorden één
of meer honden houdt, een hond be-
zit, ter verzorging of onder toezicht
heeft, is op grond van de 'Verorde-
ning hondenbelasting' belasting-
plichtig voor de hondenbelasting.

Dit betekent dat, als men voor het
eerst houder wordt van een hond of
bij verandering van het aantal hon-
den, verplicht is binnen 14 dagen,
hiervan aangifte te doen bij de ge-
meente.

Op welke wijze doet men aangifte?
1. Door onderstaand inlichtingenfor-

mulier in te vullen en te onderteke-
nen. Retouradres: Gemeente Vor-
den, Postbus 9001, 7250 HA Vor-
den.

2. Door mondelinge aangifte op het
gemeentehuis: Afdeling Financiën.

3. Per telefoon via nummer:
05752-7429 (doorkiesnummer)
verzoeken om een inlichtingen-
formulier, dat na invulling moet
worden teruggezonden naar bo-
venstaand adres.

OTONDE RONDWEG/BAAKSEWEG/HET HOGE
m

De wegbeheerder van de Rondweg, de HEK (Hummelo-Enschedese Kunst-
weg) zal de rotonde op'het kruispunt Rondweg/Baakseweg/Het Hoge niet meer
aanleggen. Het wegbeheer gaat namelijk per l januari 1993 over naar de pro-
vincie Gelderland.
Burgemeester en wethouders hebben ir het belang van de verkeersveiligheid
de provincie dringend verzocht'de rotonde in 1993 aan te leggen. Het plan is
besteksgereed en de procedure met betrekking tot de Wet Geluidhinder is
nagenoeg afgerond. De uitvoering zou daarom op korte termijn kunnen starten.
De HEK vindt het gelet op het reeds vergevorderde seizoen echter niet meer
verantwoord om dit werk aan te besteden en voor l januari 1993 af te werken.

Op zaterdag 28 november start 's
middags een wandeling over het
landgoed Hackfort. Vertrekpunt bij
de watermolen op het voorplein van
kasteel Hackfort. De excursie wordt
geleid door medewerkers van Na-
tuurmonumenten. De wandeling
duurt ruim twee uur.

Kasteel en landerijen
Midden in het 730 hectare grote land-
goed ligt het kasteel Hackfort met
vlak erbij aan de Hackfortse beek de
watermolen. Beide werden in 1983
gerestaureerd. Verspreid over wat
landgoed komen ruim 40 boerderijen
en woningen voor, waaronder enkele
fraaie exemplaren, met rieten dak,
hooischelf en bakhuisje. In dit klein-
schalige landschap liggen enkele sta-
tige eikenlanen en verspreid liggende
kampen en bosjes.

Houtwallen
De wandeling voert door het kasteel-
bos, langs de waterkolken en beken,
langs weiden, hooilanden en akkers.
Ook langs een aantal van de monu-
mentale Saksische boerderijen die
Hackfort rijk is. Door de enorme af-
wisseling in het landschap vinden
veel kruiden van bermen, hakhout,
oeverkanten en akkers er een ge-
schikte groeiplaats.
Mede daardoor kent Hackfort een
zeer rijk dierenleven. Vooral de hout-
wallen met meidoorn, sleedoorn, ha-
zelaar, vlier en braam bieden beschut-
ting en voedsel aan veel zangvogels.
Verder komen er verschillede soor-
ten marterachtigen en k^pgdieren
voor, reeën, roofvogels en uilen. In
sommige oude bomen huizen kolo-
nies vleermuizen.

Beheren is behouden
Tijdens de wandeling hoort u ook hoe
Natuurmonumenten dit oude land-
goed onderhoudt en beheert. Over
wat er allemaal bij komt kijken om de
kleine landschapselementen als hout-
wallen, singels, lanen, bermen en slo-
ten in goede staat te houden.
Elk type begroeiing vraagt zijn eigen
beheer; bossen, gras- en hooilanden,
oude akkers. Hierdoor krijgen de ty-
pische planten en dieren die erbij ho-
ren optimale levenskansen.

Jong Gelre
Jong Gelre houdt vrijdagavond in het
Dorpscentrum haar najaarsvergade-
ring. Bij de bestuursverkiezing zijn
Karin Boers en Hans Wesselink niet
herkiesbaar. Kandidaten om de vaka-
tures op te vullen zijn Freddy Dijk-
man en Ingrid Huurneman.
Yvonne Boers zal de sportkommissie
verlaten. Hiervoor staat als kandidaat
Gerard Lenselink. Na afloop van de
vergadering wordt een komische ak-
tiefilm vertoond.

Plattelands-
vrouwen
De dames van de Plattelandsvrouwen
hebben bezoek gehad van oud-plaats-
genoot dhr. Hazewinkel uit Eibergen.
Hij verzorgde middels leuke verhalen
en rijmpjes een Achterhoekse avond.
Na de pauze was er een quiz met oude
voorwerpen. De doe-middag voor het
maken van kerstkaarten is verscho-
ven naar woensdag 25 november.
Op 16 december vieren de platte-
landsvrouwen het Kerstfeest.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Woensdagmiddag 25 november
wordt de Bejaardensoos uitgenodigd
door de Bond van Plattelandsvrou-
wen en de Gelderse Maatschappij van
Landbouw voor een toneelmiddag in
café 'De Boggelaar'.
De titel van het toneelstuk dat opge-
voerd zal worden is 'Een beeld van 'n
man'. De entree is gratis.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 22 november: Lafste Zondag van het
kerkelijk jaar 10.00 uur ds. H. Westerink en ds.
K.H.W. Klaassens, dienst v^n Schrift en Tafel.
Gedachtenis der gestorvenen. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 november 10.00 uur dhr. H.H. de
Vries, Oosterbeek; 19.00 uur ds. J. Enderlé, Us-
selmuiden.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 21 november 18.30 uur Eucharistie-
viering, Caecilia-feest.

RK Kerk Vorden
Zondag 22 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Hoogfeest van Christus Koning.

Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 november
Pastor W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 21 -22 november dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 21 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 21-22 november F.A. Kuyl, Lochem,
tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

WV geopend: 10.00-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk, iedere morgen bereikbaar van
9.00-10.00 uur.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 november 10.00 uur Laatste zon-
dag kerkelijk jaar, viering H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 22 november 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 november
Pastor Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Toneeluitvoering
De N.B. van Plattelandsvrouwen en
de GMvL afd. Warnsveld houden
weer hun traditionele jaarlijkse to-
neeluitvoering. Op woensdag 25 no-
vember worden speciaal de ouderen
uit Leesten, Warken, Warnsveld,
Vierakker en Wichmond uitgenodigd
in café-restaurant 'De Boggelaar' te
Warnsveld.

Er zal door eigen leden worden opge-
voerd het blijspel 'Een beeld van 'n
man' geschreven door J. Hemmink-
Kamp. Vrijdagavond 27 nov. zal het
toneelstuk voor eigen leden gespeeld
worden.

Na afloop is er dan nog een gezellig
samenzijn o.l.v. 'The Funmakers',
wederom in café-restaurant 'De Bog-
gelaar'.



Waarom uw aanschaf
nog langer uitstellen

Uw voordeel bij een persoonlijke lening
(rente wijzigingen voorbehouden)

Bedrag in
handen

ƒ 2.500,-

ƒ 5.000,-

ƒ 1 0.000,-

ƒ 1 5.000,-

ƒ 20.000,-

ƒ 25.000,-

Tenjg Ie
belalen in
...maanden

24

36

48

60

60

60

Maandelijks te betalen*

Volgens
wettelijk maximum

ƒ 127,86(22,55%)

ƒ 186,01 (22,03%)

ƒ 292,32(19,24%)

ƒ 366,85 (1 7,53%)

ƒ 483,26 (1 6,89%)

ƒ 600,64 (1 6,59%)

Bij de
Centrale Volksbank

ƒ 1 22,59 (1 7,4%)

ƒ 172,52(15,7%)

ƒ 269,12(14,0%)

ƒ 342,60 (1 4,0%)

ƒ 456,80 (1 4,0%)

ƒ 571,00(14,0%)

Uw voordeel
per maand
bij de CVB

ƒ 5,27

ƒ 13,49

ƒ 23,20

ƒ 24,25

ƒ 26,46

ƒ 29,64

Uw voordeel
over de hele

looptijd

ƒ 1 26,48

ƒ 485,64

ƒ 1113, 60

ƒ 1455,00

ƒ 1 587,60

ƒ 1778,40

* Tussen haakjes vindt u de rente op basis van samengestelde interest.

Een lening bij de Centrale
Volksbank is altijd goedkoop.

Vergelijkt u onze tarieven
gerust eens met het wettelijk

maximum, dat veel instellingen
berekenen. U ziet dan, dat u

bij de Centrale Volksbank veel

CVB
BANK

voordeliger uit bent.
Bovendien zijn onze voorwaar-
den zeer gunstig. Ook senioren
zijn bij de Centrale Volksbank
van harte welkom voor een
lening. Zij betalen geen cent
meer dan andere cliënten

Als een CVB-lening
zo voordelig is

U bent van harte welkom

Vorden: Zuivelhof 11, tel. 05752-3649

organiseert
elke derde donderdag

van de maand

KLAVERJAS
EN JOKER-
AVONDEN

19 november
17 december

21 januari
18 februari

18 maart
15 april

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Clubhuis'De Ark'

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
tr 05739-1202 (farm Sasse)

de blauwe hand
05752 2223 vorden
'burg.galleestraat
36

oh, kom er eens kijken...

PROEF DE KERSTSFEER

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen - Munster

T 27j~ p.p. (excl. metro-kaarten)
op

dinsdag 1-8-15 en 22 december
woensdag 2-9-16 en

23 december
donderdag 3-10 en 17 december

vrijdag 4-11 en 18 december
zaterdag 5-12 en 19 december

Vertrek:
Eerbeek 7.15 uur

Brummen 7.30 uur
Voorst 7.45 uur
Wilp 7.50 uur

Deventer 8.00 uur
Gorssel 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Warnsveld 8.40 uur
Vorden 9.00 uur
Ruurlo 9.15 uur

HAVI REIZEN
J.L. Harren, tel. 05758-1334

Fam. J. Huitink Burg. Galléestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN
geldig do-vr- zat. 19-20-21 november:

SUPER GROTE VERSE

ANANAS
PER STUK

1.95
GRIEKS

KIWI FRUIT
NU PER KILO

1.50
MAANDAG

23 NOVEMBER:

PANKLARE

GROENE
KOOL

500 GRAM

1.50

Vrouwelijke (mede-)
ondernemers en
de Rabobank

De Rabobank Vorden en Omstreken organiseert op

26 november 1992
in zaal De Herberg te Vorden

een informatiebijeenkomst voor vrouwelijke agrarische
(mede-)ondernemers.
Op deze avond spreken de heer D.J. ter Harmsel AA/FB
van het Accountantskantoor CBTB over fiscale- en ing.
H.G. Vrielink, agrarisch relatiebeheerder Rabobank
Vorden, over bancaire aspecten van het vrouwelijk
ondernemerschap.

Belangstellenden voor de bijeenkomst die geen
persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen
contact opnemen met H.G. Vrielink, Rabobank Vorden en
Omstreken, telefoon 05752-1888.

Rabobank

t Jansen & gal
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•a 05750-22816

JL JLWIL ml SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

WELKOM SINTERKLAAS

Profiteer van onze weekend-aanbiedingü

WARME STAVEN
Zuiver Roomboter-Amandel

DIT WEEKEND: voor 5,25

't winkeltje in vers brood en banket

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

HARDE A-1

SPRUITEN
PER KILO

1.25
BOEREN

NOTENMIX
250 GRAM

2.50
DINSDAG

24 NOVEMBER:

PANKLARE

BOEREN-
KOOL

500 GRAM

1.95

WOENSDAG

25 NOVEMBER:

PANKLARE
STOOF-

SCHOTEL
(RatjeToe)
500 G R AM

2.50

•
1
1

•

1•
•
•
••
•
•
••

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 23 november 1992, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter in-
zage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 27 oktober 1992 (gewijzigd) vastgestelde be-
stemmingsplan 'Vorden West en Zuid'.

Het betreft een herziening van een gedeelte van de
bestemmingsplannen voor de bebouwde kom welke
globaal betrekking heeft op de volgende wijken:
— Zuid (inclusief drukkerij Weevers, de Wehme, gara-

ge Groot Jebbink en de (uitbreiding van de) Nedac
Sorbo;

— Brinkerhof;
— Hoetinkhof;
— Addinkhof;
— het Molenplan, de bebouwing tussen de School-

straat en de Dr. C. Lulofsweg, alsmede een be-
perkt gedeelte ten zuiden van het Hoge;

— plan de Boonk, voorzover gelegen tussen de.
Boonk en de Mispelkampdijk.

Het plan is in die zin gewijzigd dat:
1. kaart 2A is aangepast voor een gedeelte van de

spoorwegovergang aan de Mispelkampdijk dat niet
als zodanig was aangegeven;

2. kaart 2B is aangepast voor het perceel Nieuwstad
25 waarbij alsnog een schuur is opgenomen;

Zij die bezwaren hebben tegen de doorgevoerde wijzi-
gingen en belanghebbenden die bezwaren tegen het
ontwerp-plan hebben ingediend bij de gemeenteraad
kunnen binnen genoemde termijn hun bezwaren te-
gon deze vaststelling indienen bij Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 19 november 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 23 november 1992, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter in-
zage liggen de door de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 27 oktober 1992 (ongewijzigd) vastgestelde
bestemmingsplannen 'Buitengebied 1992, no. 2' en
'Buitengebied 1992, no. 4'.

Eerstgenoemd plan biedt een verruiming van de mo-
gelijkheden voor bebouwing voor het uitoefenen van
een vrij beroep op het perceel Uselweg 23.
Het tweede plan heeft betrekking op een uitbreiding
van het agrarisch bouwperceel aan de Oude Zutphen-
seweg 5a.

Tegen deze plannen zijn geen bezwaren ingediend bij
de gemeenteraad zodat niemand gerechtigd is om
hiertegen bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde
Staten.

Vorden, 19 november 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Regen - Wind - Kou
écht weer voor
BALKENBRIJ

3,95500 GRAM

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker! 100 gram £ j

MAALTIJD VAN DE WEEK

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

VAN DE KAASPLANK

Komijne kaas
1000 gram 12,10

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Gebraden Gehakt 100 gram 1,15

Gekookte WOFSt 250 gram 2,45

KIPFILET
1 kiio 14,90

MAANDAG+DINSDAG

SPECIALITEITEN

Bij aankoop van 4 stuks
GEHAKT CORDON BLEU

GRATIS
DIGITAAL HORLOGE!

Fijne verse worst 1 RÜO 8,95
Grove verse worst 1 KIIO 9,90
Schouderkarbonade 1 KÜO 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95
Rundergehakti kiio 12,50

Borstlapjesi küo 13,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

HALVE VARKENS VOOR- OF ACHTERBOUTEN

De Echte Bakker pakt
®$wr ^ lekker uit!

Uw Echte Bakker heeft weer

heerlijk verse roomboter-

amandel-speculaas, -letters

en -staven in zijn assorti-

ment.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

IJSBAAN VORDEN
LEDENKAARTEN

KUNNEN WORDEN AFGEHAALD
VANAF MAANDAG 23 T/M VRIJDAG 27 NOVEMBER 1992 BIJ DE

ABN-AMRO, RAADHUISSTRAAT.

Hierna worden de prijzen van de
ledenkaarten verdubbeld.

GEZINSKAART (met kinderen tot 16 jaar) l öj~

LEDENKAART 1 O,—

ENTREEKAART volwassenen 3 5—

ENTREEKAART/onderen 2,—

VORIG JAAR IS DE IJSÉAAN UITGEBREID!

HAAL UW KAARTEN NU IN DE VOORVERKOOP!

Het Bestuur.

1 bos ROZEN of TROSANJERS samen 8,95

GEMENGD BOEKET
8,95

KERSTSTER 6,95

AZALEA en CYCLAAM10,95



Wij:

Mare, Gracia,
Don Rouwen

willen iedereen bedanken
voor de

'ongelooflijke'
vele belangstelling!

Hierbij willen we iedereen har-
telijk bedanken voor de goede
opkomst, de felicitaties, ca-
deaus en de goede verzor-
ging, waardoor onze verjaar-
dag een feestdag is geworden.

Fons en Riek Wissink

Wildenborchseweg 14 Vorden

Hartelijk dank voor uw belang-
stelling ter gelegenheid van
ons 60-jarig jubileum op 6 no-
vember jl. Uw vele blijken van
waardering, tot uitdrukking ge-
bracht in een 'bibliotheekgift'
of voor ons persoonlijk, vor-
men voor ons een extra impuls
om de toekomst vol vertrou-
wen tegemoet te zien.

Aannemersbedrijf
Wevers b.v.

Molenlaan 1a, Ruurlo

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ZWEM- EN
RECREATIEBAD

P A P E N D I J K
te Groenlo

Elke zaterdag en zondag
10.00-16.00 u u r.

Woensdag
13.30-16.00 uur.

Voor andere tijden:
tel. 05440-62310.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

KWALITEITS
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

haalt U bij

a/d Zutphenseweg

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

• TE KOOP: tweedehands
gaskachel. Korenblik, Maal-
derinkweg 2, Vorden.

• TE KOOP: minitrix loc's,
wagens, rails, toebehoren,
emplacement etc. Prijs
f 1500-.Tel. 1071.

• TE KOOP: Volvo 340 G L,
bj. 7-'83, org. open dak, APK
tot 8-'93, f 2950,-. Tel. 05752-
6436.

• GEVRAAGD: op de boer-
derij, ca. 3 km van het dorp,
hulp in de huishouding voor
2 ochtenden per week. Tel.
05752-2057 tussen 17.00-
18.00 uur.

• Zwarte Piet komt bij u aan
huis. Tel. 05752-3473.

• TE KOOP: Golden Retrie-
ver-pups van uitmuntende ou-
ders. H. Vliem. Tel. 05752-
2369.

• A.s. zaterdag de laatste
stoofperen en zoete appels.
Rossel. Tel. 1439.

*-#-
#

-#-

*
•#•

Op dinsdag 24 november a.s. hopen
wij

Henk Eggink
Gerrie Eggink-Groot Roessink

samen met Bert en Jeannette en onze
ouders ons 25-jarig huwelijk te vieren.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de
receptie van 14.30-16.00 uur in zaal
'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

'de Boskamp', november 1992
Rietgerweg 4,7251 HD Vorden

1991 22 november 1992

Jac.H. de Jong

Bloesem in haar schoonheid
door natuur tot vrucht gekust,
draagt 't grote wonder,
waar 't leven op berust.

Nieuw blijft zo 't leven,
dat in alles verder leeft,
ook als eens de plant
geen bloei meer heeft.

Tijd trekt dan de sporen
van de rimpels in ' t blad,
langzaam aan verdorrend
't heeft z'n eigen tijd gehad.

Buigt dan in de wind,
verliest die allerlaatste strijd,
maar leeft dan verder
in oneindigheid.

Het zijn jouw woorden die leven

Marina de Jong-Nijhof
Vorden

EENJAAR TRAITERIE

Het afgelopen jaar hebben velen van U al kennis kunnen maken met de gerechten uit
onze traiterie.
De koude schotels, buffetten, verse maaltijden en vele hapjes vielen volgens U goed in
de smaak.
Als dank willen wij U ons éénjarig bestaan mee laten vieren in de vorm van speciale
aanbiedingen op vrijdag 20 en zaterdag 21 november.

* VLEESSALADE 500 gram normaal f 7,75 NU F 5,75
* GOED GEVULDE ERWTENSOEP l liter normaal f 7,60 NU F 6,25
* VOL ROMIGE BRIE VAN DE MAT 100 gram normaal f 2,95 NU F 2,10
* FRICANDEAU IN PADDESTOELENSAUS 100 gram normaal f 3,10 NU F 2,35

Uit de slijterij:
* BRANDENBARG JONGE JENEVER l liter F 17,95
* BRANDENBARG BESSENJENEVER l liter F 13,95
* FAMOUS GROUSE schotse whisky normaal f 30,95 NU F 26,95
* COINTREAU normaal f 34,75 NU F 29,95

Wijnhuis Traiterie Vorden
Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden-Tel. 05752-1391

Tonny Jurriéris
AUTOSCHADE

>tEfiSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Aktie
&

reaktie.

volkoren

AANBIEDING;

Tegen inlevering van de
broodzak een

WADDENROZIJNENBROOD nu

met 3 KWARTJES KORTING!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

'f winkeltje in vers brood en banket

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

Een zuivere kijk op hygiëne.
Bij de nieuwe Filter Plus Stofzuigers van Tefal is werkel i jk
aan a l l e s Bedacht. Zo zuigen ze nier alleen krachtig
maar houden ze ook de lucht kraakhelder. Want
dankzi j het unieke microfiltersysteem is de
uitgeblazen lucht voor
99,9% zuiver. En dar
is dan nog maar één

van de vele uitgekien-
de voordelen van

deze nieuwe generatie
stofzuigers. Bovendien

geeft Tefal maar liefst "^M E^P^ vanaf

2 jaar garantie. OQQ

BAREND8EN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752-1742

NAJAARSAANBIEDING
KERAMISCHE WAND- EN VLOERTEGELS

ALLES
le SOORT

:

l oertegel
30x30 cm

>3,50 voor 45,'
p/m2

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Voor de overweldigende belangstelling, in welke
vorm dan ook, welke wij ter gelegenheid van de
opening van ons schildersbedrijf mochten
ontvangen, bedanken wij iedereen hartelijk.

Vorden, november 1992.

Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

KEURSLAGER

KRUSTE
BRATEN

HAM OPZ'N BEST!
Een verrassing op de boterham, maar ook

als borrelhapje samen met een augurkje of
zilveruitje smaakt het erg lekker. Een vlees-

warenspecialiteit van uw Keurslager:
'Krustenbraten'. In de oven gebakken ach-
terham waardoor het zwoerd bros werd en

een knapperig korstje is ontstaan.

RUNDER-
GEHAKT

500 gram 5.95

FILET
AMERICAIN

100 gram

HERFST
ROLLETJES

100 gram

245

donderdag

MAGERE STOOF-
LAPJES

500 gram

Volgende week:
Erwtensoep

vlees waren special

KRUSTEN- 00|-
BRATEN lOOgramOZO

Zie ook de dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14-Ruurlo-Tel. 05735-1337

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

9247

PAK IN
'T WORDT WINTER

ROLLUIKEN
VAN

HOLTSLAG - RUURLO
VOOR

EXTREEM LAGE PRIJZEN
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735-2000*

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar



Veel bekijks slipjacht
Frappant te zien welk een discipline de foxhounds bij een slipjacht aan de dag leggen. Toen
zaterdagmiddag master Jack Bakker met z'n 25 koppels foxhounds aankwam bij kasteel
Vorden werden de honden naar het bordes van het kasteel gedirigeerd.

Gedurende de presentatie van de
meute, hetgeen gepaard ging met
trompetsignalen, was er niet één hond
die van het bordes afkwam. Nee, ze
bleven er allemaal, hoewel erg luid-
ruchtig.
De welkomstwoorden door burg. Ka-
merling en het dankwoord door één
der jagers, werden overstemd door de
luid blaffende honden! Geen wonder,
want de foxhounds willen maar één
ding en dat is op de vos jagen.
En dan wordt je als hond weer mooi
voor de gek gehouden, want er is na-
tuurlijk in geen velden of wegen een
vos te bekennen. Het gaat hier om een
'namaak vos', bestaande uit een zak
doordrenkt met urine van een vos. En
zo volgen de honden het spoor en dan
maar hopen dat...
Hoe het ook zij, een prachtig gezicht.
De jagers in prachtige pakken gesto-
ken met hun paarden door het land-
schap te zien trekken blijft een uniek
schouwspel. Zaterdag in Vorden (het

was al weer voor het vijftiende jaar)
niet alleen jagers van de Koninklijke
Nederlandse Jachtvereniging, maar
ook heel wat deelnemers van de
plaatselijke rijvereniging 'De Graaf-
schap'. Heel veel publiek en prachtig
herfstweer.
De eerste run werd ingezet bij de
veengoot aan de Schimmeldijk en
ging richting kasteel Onstein. De
tweede run vanaf de R.K.-Kerk op de
Kranenburg naar kasteel Wilden-
borch. De derde run ging via het Gal-
gengoor naar kasteel Den Bramel
waar de jacht werd afgeblazen en de
honden, moe van al dat geren, konden
genieten van hun verdiende loon
(pens).

Uitzetter van de slipjacht Johan Nor-
de toonde zich zeer erkentelijk over
de medewerking van de landgoedei-
genaren, pachters, politie en de
EHBO. 'Zonder hen kun je een slip-
jacht wel vergeten', aldus Norde.

oimevaria
In deze week zijn weer enige groene
brievenbussen van de PTT vernield.
De vernieling gebeurt door middel
van vuurwerk of door kinderachtige
baldadigheid. Aan het bureau van po-
litie te Vorden werden aangiftes ge-
daan terzake vernieling. Van een feit
heeft de politie de daders kunnen ach-
terhalen. Betrof twee knapen van 12
jaar. De aangerichte schade is inmid-
dels door hen vergoed.

Ook werd op 10 november aangifte
gedaan van vernieling c.q. beschadi-
ging van een personenauto. Op de
H.K. van Gelreweg werd een auto be-
krast. Tevens waren enige deuken in
de kofferdeksel aangebracht. Een na-
der onderzoek werd ingesteld. Te-
vens waren meerdere auto's bescha-
digd volgens de aangever.

Op 11 november 's middags kreeg de
politie en later ook de gemeente Vor-
den het extra druk. Een korte stevige
storm raasde o.a. over Vorden en ver-
oorzaakte de nodige overlast. Zo ging
er een boom omver op de Wiersser-
broekweg. De mannen van de dienst
gemeente werken van Vorden ruim-
den de boom op.
Op de Hekkelerdijk ging vervolgens
een boom omver en viel over het
wegdek. De dienst gemeentewerken
nam maatregelen nadat de politie de
eerste veiligheidsmaatregelen had ge-
troffen.
Op de Ruurloseweg ter hoogte van de
spoorwegovergang viel tijdens de
korte storm een boom omver over het
wegdek. Een net passerende automo-
bilist kreeg de boom half voor en half
op de auto. De auto raakte dermate
beschadigd dat deze moest worden
weggesleept. De gemeente zorgde
voor het verwijderen van de boom.
Op de Zutphenseweg waaide een dik-
ke berk omver. Deze boom viel onder
andere op een personenauto. Deze
auto liep schade op. De boom viel
langs een abri alwaar op dat moment
enige personen stonden te wachten op
de bus. Een van hen kreeg een zware
tak op haar hoofd. Voor de zekerheid
is de persoon overgebracht naar het
streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal

te Zutphen voor nader onderzoek. De
dienst gemeentewerken van Vorden
en leden van de vrijwillige brandweer
van Vorden hebben de boom zo snel
mogelijk van het wegdek verwijderd.

Elders in de gemeente Vorden gingen
op diverse plaatsen bomen omver.
Deze veroorzaakten geen nadere
overlast.
Op 11 november omstreeks 17.50 uur
werd er van een inwoner uit Vorden
de fiets afgenomen. Onder bedrei-
ging/afpersing dwong een Doetin-
chemer de man de fiets af te staan op
de Hengeloseweg te Vorden. Het feit
werd onmiddellijk aan de politie ge-
meld, die enige tijd later op de Vor-
denseweg te Hengelo (G.) de ver-
dachte al kon aanhouden. De Doetin-
chemer werd ingesloten en nader ver-
hoord. Proces-verbaal is opgemaakt.
De fiets is aan de eigenaar teruggege-
ven die geheel overstuur was geraakt.

Op 13 november omstreeks 17.30 uur
vond op het fietspad van de Rondweg
ter hoogte van de Eldersmaat een on-
geval plaats. Een bromfietser kwam
te vallen over op het fietspad liggende
klinkers. De bromfiets werd bescha-
digd. Tevens liep de kleding van de
betrokkene schade op.

Op 14 november deelde personeel
van een plaatselijke supermarkt
mede, dat zij aldaar een persoon had-
den betrapt op het plegen van winkel-
diefstal. De betrokkene had voor on-
geveer f 20,- etenswaar mee willen
nemen. De verdachte werd meegeno-
men naar het politiebureau te Vorden
en verhoord. Proces-verbaal wordt
opgemaakt.
Op zaterdagavond 14 november tus-
sen 19.00 en 20.00 uur was er veel
overlast van jeugd die met vuurwerk
aan het gooien was. Dit voorval was
vooral in het centrum van het dorp bij
de Raadhuisstraat/Dorpsstraat. De
politie zal toezicht houden. Zoals ver-
moedelijk al wel bekend is, is het ver-
boden vuurwerk af te steken voor
Oud en Nieuw.

Het aantal meldingen van overlast

veroorzaakt door de jeugd dat met
vuurwerk bezig is neemt al weer
schrikbarend toe. Zowel mens als
dier en het milieu heeft veel last van
vuurwerk.

Politie waarschuwing
De plaatselijke politie waarschuwt
het publiek tegen de praktijk van twee
heren die zich uitgeven als vertegen-
woordigers van de PTT-Telecom.
Door middel van gladde praatjes pro-
beert men contracten af te sluiten,
voor een prijs die vrij hoog is, voor
speciale vermelding in het telefoon-
boek van Vorden. Er wordt een con-
tract aangeboden die men onderteke-
nen mrat. Men was al in Vorden op
pad flweest voor het inwinnen van
'slachtoffers'. Dit gebeurt vooral bij
de middenstanders, zaken en bedrij-
ven.
Advie^an de rijkspolitie Vorden: als
men ^wkzaamheden wil laten uit-
voeren neem dan een erkend bedrijf
in de arm. Informeer bij bv. de plaat-
selijke politie en Kamer van Koop-
handel.

Afgelopen zaterdag 14 november
vond onder prachtige omstandighe-
den een slipjacht plaats te Vorden. De
plaatselijke politie en de E.H.B.O. af-
deling Vorden moest op enige plaat-
sen verkeersregelend optreden van-
wege de drukte. Er was veel publiek.
Het geheel werd zeer goed geleid
door onze plaatselijke afdeling van de
E.H.B.Q. Zie verder het verslag van
deze prachtige slipjacht.

Op 16 november werd er melding ge-
maakt van het feit dat er vermoedelijk
iets brandde in het wachtlokaal van
de Nederlandse Spoorwegen bij het
station te Vorden. Onmiddellijk ter
plaatse gegaan. Bleek dan enige van-
dalen de deurgreep van het wachtlo-
kaal in de brand hadden gestoken. Er
was binnen een behoorlijke rookont-
wikkeling. De 'flinke knapen' waren
reeds verdwenen. Via enige buurtbe-
woners te horen gekregen dat de jon-
gelui regelmatig in het wachtlokaal
zitten en aldaar baldadigheden e.d.
uitvoeren, onder andere weer uitvoe-
rig afsteken van vuurwerk.

Stichting Criminaliteit en Strafrecht
uit Hengelo (O.) gaat in de komende
tijd voorlichting geven op de basis-
scholen te Vorden en wijde omge-
ving. Tevens wordt er dan een bro-
chure uitgegeven. In deze voorlich-
ting komt zeker ook vandalisme ruim
ter sprake.

Brochure(s): de gemeente Vorden en
de Rijkspolitie Vorden zijn in het be-
zit van een zeer duidelijke brochure
over de belangrijkste wijzigingen van
het nieuwe Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990. Deze bro-
chure is gratis af te halen enkel tij-
dens de desbetreffende bureau-open-
stellingstijden. Niet telefonisch.

Verloren voorwerpen
Dameshorloge, merk Olympic, zwart
bandje; dameshorloge, doublé;
f 100,-.

Gevonden voorwerpen
Regenpak, kleur groen-grijs; bruin
kunstieren handschoen; aanhanger-
pinverbindstukhandel van een blau-
we tractor; l Lips sleutel met zwart
label.

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

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

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

OPEN
HUIS
in de

PRAKTIJK VOOR ASR-THERAPIE R

OP VRIJDAG 20 NOVEMBER

van 16.00 tot 19.00 uur

Mevr. A. Baars-Klootwijk
Erkend ASR-therapeut

Kruisdijk 2 - Vorden - Tel. 05752-3303

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - - Tel. 05752-3228

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

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

voorheen H. DONDERWINKEL

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

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

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

De mooiste tuinen van Vorden
De werkgroep die zich jaarlijks bezig houdt met het keuren
van de tuinen, hield in het Dorpscentrum een slotbijeenkomst
waarbij de namen van de winnaars van de mooiste tuinen
bekend werden gemaakt.
Ruim honderd belangstellenden,
waaronder wethouder Voortman,
werden welkom geheten door de
voorzitter van de werkgroep, me-
vrouw Pelgrum. Alvorens de officiële
prijsuitreiking plaatsvond vertelde de
heer Lucassen de aanwezigen hoe je
het beste met je tuin de winter kunt
doorbrengen. Voor deze gelegenheid
had hij uit zijn eigen kwekerij allerlei
groen meegebracht, \^|onder coni-
feren, heideplantjes errWesters.

Grote tuinen: 1. fam^|rgeman, De
Boonk 2, Vorden; 2. fam. Hissink,
Rietgerweg 3, Vorden; 3. fam. Huur-
nink, Leestenseweg 15, Wichmond.
Een eervolle vermelding ging naar de

fam. Lenselink, Zutphenseweg 68a te
Vorden.
Middelgrote tuinen: 1. fam. Gol-
stein, Bongerd 7, Vorden; 2. fam.
Van Zandvoort, Het Hoge 59, Vor-
den; 3. fam. Klein Gunnewiek, Eike-
nlaan 7, Kranenburg.

Kleine tuinen: 1. fam. Wuestenenk,
Molenweg 21, Vorden; 2. fam. De
Hart, Hoetinkhof 60, Vorden; 3. fam.
Kip, Brinkerhof 91, Vorden.

De eerste prijzen bestonden uit wis-
selbekers. Voor alle deelnemers was
er een presentje in de vorm van een
plant. Een ieder die niet in de gele-
genheid is geweest deze avond bij te
wonen, kunnen de plant alsnog afha-
len bij mevr. Lenselink. Vooraf bel-
len: 05752-2670.

Voor agrarische vrouwelijke (mede-) ondernemer s:

Rabobank organiseert
informatiebij eenkomst
De Rabobank Vorden en Omstreken organiseert op donder-
dagavond 26 november in zaal De Herberg te Vorden een
informatiebijeenkomst voor agrarische vrouwelijke
(mede-)ondernemers. Op deze bijeenkomst wordt ingegaan
op de financiering van ondernemingen en de positie van de
vrouw die daarbij betrokken is als zelfstandig ondernemer,
partner of echtgenote.

Steeds meer agrarische vrouwen ra-
ken op een of andere wijze bij het on-
dernemen betrokken. In veel bedrij-
ven voert de vrouw van de onderne-
mer de administratie. Veel echtgeno-
tes beslissen mee over investeringen
voor het bedrijf. Steeds vaker is de
vrouw van de ondernemer mede-on-
dernemer.

Bovendien is er een groeiend aantal
vrouwen dat zelf een onderneming
start of overneemt. De Rabobank acht
het van belang dat de vrouw die in het
bedrijf meewerkt en meedenkt ook
goed op de hoogte is van de bancaire
zaken.
De informatiebijeenkomst is bedoeld
om te laten zien welke aspecten een
rol spelen bij de financiering van een
onderneming. Aan de hand van con-
crete voorbeelden wordt uitgelegd
welke invloed verschillende huwe-
lijks- en andere relatievormen op de
financiering hebben. Hierbij komt
onder andere de vermogensrechtelij-
ke positie van de echtgenote van de
ondernemer te spraken.

Bovendien wordt tijdens de bijeen-
komst informatie gegeven oyer het
coöperatieve karakter van de Rabo-
bank en de mogelijkheid voor vrou-
wen om lid van de bank te worden.
Er zullen inleidingen gehouden wor-
den door D.J. ter Harmsel, direkteur
van Accountantskantoor CBTB, en
H.G. Vrielink, agrarisch relatiebe-
heerder van de Rabobank Vorden en
Omstreken.
Naast de inleidingen wordt een
audiovisuele presentatie verzorgd.
Hierin vertellen vier vrouwen over
hun rol in het bedrijf en hun relatie
met de Rabobank. Aan het einde van
de bijeenkomst is er een forumdiscus-
sie. In het forum nemen de inleiders
en enkele andere deskundigen zitting.
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn
mondeling en schriftelijk vragen te
stellen. De avond zal onder leiding
staan van J. Krooi, direkteur van de
bank.
Wie belangstelling heeft voor deze
informatiebijeenkomst kan zich wen-
den tot de heer Vrielink, telefoon
05752-1888 (zie advertentie).

Wat kan de
notaris voor ons
regelen
De Vrouwenraad Vorden organiseer-
de een themamiddag over 'Wat kan
de notaris voor ons regelen', bij opna-

me in een bejaardentehuis bijv. 'De
Wehme'.
In het Stampertje van het Dorpscen-
trum waren heel veel dames en ook
heren bijeen gekomen om naar candi-
daat notaris R. Das te luisteren. De
heer Das had heel wat te vertellen, er
werden veel verbeelden gegeven,
waarbij duidelijke uitleg was.
De heer Das ging uitvoerig in op het

thema: De (on)wenselijkheid om ver-
mogen bij leven van ouders te doen
overgaan op hun kinderen. Veel ou-
ders blijken dat te overwegen omdat
zij vrezen:
a. dat zij hun vermogen moeten op-

maken wanneer zij onverhoopt
worden opgenomen in een bejaar-
denhuis.

b. dat hun kinderen veel successie-
rechten zullen moeten betalen over
wat zij van hun ouders erven.

Collega G.J.B. Bontje uit Vorden, gaf
uitleg over: Testament op het langst
leven! Ook dit onderwerp gaf heel
wat gespreksstof. De vele vragen uit
het publiek werden door beide heren
uitvoerig beantwoord.
Gebleken is deze middag dat het al-
tijd de moeite waard is om bij overlij-
den een notaris te raadplegen, die kan
zien wat er gebeuren moet, de kosten
vallen vaak erg mee.
Mevr. N. Sikkens van de Vrouwen-
raad Vorden bedankte beide heren
voor hun interessante en leerzame le-
zing van deze middag.

Imkervereniging
Tot Nut en
Genoegen
De imkersvereniging Tot Nut en Ge-
noegen houdt op donderdagavond 26
november haar najaarsvergadering in
het Dorpscentrum. Deze avond wordt
gevuld met een bestuursverkiezing
alsmede een vooruitblik op de vele
aktiviteiten waarmee we in het aan-
komende jaar naar buiten willen tre-
den.
De aktiviteiten bestaan in de hoofd-
zaak uit het geven van informatie
over de bijenteelt en de verkoop van
bijenprodukten op markten en brade-
riën. In 1993 zal het hoogtepunt zijn
de tweejarige natuur- en milieudag
op zaterdag 19 juni.
Na de pauze zal mevr. F. Bos uit Win-
terswijk aanwezig zijn; zij geeft dan
een lezing over stuifmeel welke naast
nektar (honing) één van de belang-
rijkste voedselbronnen is voor bijen.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op deze avond, voor inlichtingen
over de bijenteelt/imkerij kan men
bellen: tel. 05752-1087, J.W. Heij-
enk.

SPORT- nieuws

V.V. 'Vorden'
De voetbalvereniging 'Vorden' be-
legt 23 november in het clubgebouw
'De Ark' de najaarsvergadering. Bij
de bestuursverkiezing stellen Jan
Rouwenhorst en Jan Borgonjen zich
herkiesbaar. Ap Wentink stelt zich
niet herkiesbaar.

S.V.Ratti
Uitslagen jeugd 14-11
SSSE Dl — Ratti Dl 6-2; Neede E2
- Ratti El 1-4; Markelo E3 — Ratti

E2 5-1; Neede F2 — Ratti Fl 14-2.

Programma 21-11
Sociï Al -- Ratti Al; Ratti Cl -
AZSV C2.
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Tien jaar VPGI-certificaat bij Drukkerij Weevers
Ondanks dat vele grafische bedryven in mineurstemming geraken
doordat de economische barometer op slechte resultaten staat, hl i jft
men by Drukkery Weevers te Vorden optimistisch.
De directie huldigt de mening dat ondernemersland zichzelf niet in
een neerwaartse spiraal moet praten, dit kan tot gevolg hebben dat
negatieve effecten van een mindere economie niet meer worden
bestreden en als vanzelfsprekend worden aanvaard.
Een oplossing hiervoor kan niet centraal worden afgedwongen doch
individueel is men tot zeer veel in staat. Waar het nu op aan komt is
dat in bedryven een goede managementsfeer de boventoon moet
voeren en samenhang met een optimaal personeelsbeleid. Uit deze
gezamenlijke aanpak kan een economische neergang worden
bestreden, aldus de mening van de directie.
Dat de medewerkers van Drukkery Weevers bv zich goed blyven
oriënteren op de nieuwe ontwikkelingen in grafisch Nederland,
bewezen /ij door in een landelijke voorronde van Grafiquiz een eer-
volle tweede plaats te behalen. Dit geeft hen de mogelijkheid om tij-
dens een grote grafische vakbeurs in 1993 in de RAI te Amsterdam
mee te doen aan de finale. Een resultaat waarop men zeker trots kan
zijn.

ISO 9002
Een ander aspect waarmee men bij
Drukkerij Weevers de minder econo-
mische resultaten te lijf gaat is de vak-
kennis via VPGI-certificatie.
Sinds 1982 is het bedrijf gecertifi-
ceerd en pas geleden kwamen zij
voor de zesde maal in het bezit van
deze waardetoekenning voor grafi-
sche bedrijven. Het certificaat wordt
toegekend op grond van een kwalita-
tief goed georganiseerd produktie-
proces. Er zijn in Nederland nog be-
trekkelijk weinig grafische bedrijven
die het certificaat hebben verworven.
Als zodanig geldt dit wel als een bij-
zondere prestatie.
De VPGI, Verenigde Produktbewa-
king Grafische Industrie, verleent
grafische bedrijven het certificaat
mits zij voldoen aan een groot aantal
eisen op het gebied van integrale

kwaliteitszorg. Om voor het certifi-
caat in aanmerking te komen, wordt
het betrokken bedrijf op alle aspec-
ten van de bedrijfsfuncties doorge-
licht. Deze betreffen onder meer de
door het bedrijf gehanteerde kwali-
teit, prijs, levertijd en leveringscondi-
ties. Bovendien moet het bedrijf de
continuïteit kunnen verzekeren.
Klopt er iets niet, dan is men ver-
plicht dat - naar het oordeel van de
beoordelingscommissie - eerst in or-
de te maken.
Drukkerij Weevers bv bereidt zich in-
middels voor op de verwerving van
het nieuwe IBK 2000-certificaat. Dit
is de opvolger van het huidige VPGI-
certificaat dat in 1993 zal verdwijnen.
IBK 2000 staat voor 'Beoordelings-
criteria Integrale Bedrijfs Kwaliteit
VPGI' en geniet internationale er-
kenning doordat in het IBK 2000 de
ISO 9002-normen zijn geïntegreerd.

Jubal najaarsuitvoering
De muziekvereniging Jubal gaf op 14 november haar najaars-
uitvoering in het Ludgerusgebouw. Dhr. Altena, voorzitter
van Jubal, heette allen van harte welkom.

Vervolgens vroeg hij om een minuut
stilte i.v.m. het overlijden van de be-
schermvrouwe van 'Jubal' Baronesse
van Voorst tot Voorst Ruys de Beer-
enbrouck, die steeds zeer betrokken
was bij de muziekvereniging.
Het eerste gedeelte bestond uit mu-
ziek, o.a. door de drumband o.l.v. dhr.
G. Raangs, werden een 6-tal num-
mers ten gehore gebracht, waaronder
het KJokkenfestijn van A. v. Velu-
wen, wat zeer mooi werd uitgevoerd.
De harmonie bracht 9 nummers ten
gehore o.l.v. dhr. H. Wolters, welke
nummers zeer goed ten gehore wer-
den gebracht.

Ook de nieuwelingen brachten hun
kunnen in enkele stukjes ten gehore,
toch weer nieuwe aanwinst voor de
muziekvereniging.
Na de pauze werd het toneelstuk 'En-
geltje' door de leden van 'TAO' uit
Wildenborch ten tonele gebracht. Een
zeer mooi en goed gespeeld blijspel,
met verschillende verwikkelingen,
maar op het laatst kwam alles toch
nog weer op de pootjes terecht. Het
was een stuk waarbij de lachspieren
dan ook danig werden gebruikt. Het
werd ook zeer goed en duidelijk ge-
speeld. Jubal kan weer terugzien op
een zeer geslaagde avond.

V A N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

U heeft nodig voor 4 personen:
300 gram rundergehakt
4 grpte aardappelen
1 sjalotje
2 theelepels thijm
1 eetlepel mosterd, grof
of fijn naar keuze
zout
peper
2 eetlepels mango-
chutney +1 theelepel
kerrie
2 theelepels
bouillonpoeder
500 gram panklare hutspotgroenten

Bereiding:
Zet de Römertopf gedurende 15 minuten in
een bak met koud water. Schil en was
intussen de aardappelen. Hol met een scherp
mesje de aardappelen tot op ca. l centimeter
van de wand uit. Rasp de helft van het
uitholsel grof of snijd het heel fijn. Pel en
snipper het sjalotje. Vermeng in een kom het
gehakt met het sjalotje, geraspte aardappel,
thijm, zout, peper en l eetlepel van het
mengsel van mangochutney en kerrie. Vul de
aardappelen hoog op met dit mengsel.
Vermeng in een maatbekcr l deciliter water
met de bouillonpoeder, l eetlepel van het
mengsel van mangochutney en kerrie en de

Aardappelen
gevuld met
gehaktin de
Römertopf

mosterd. Neem de Römertopf uit het water.
Verdeel de hutspotgroenten over de bodem

en schenk het
bouillonmengsel erover.
Zet de gevulde
aardappelen erop. Plaats
de deksel op de
Römertopf. Schakel de
oven in op 225°C of
gasstand 5. Laat de
gevulde aardappelen in
ca. l uur gaar worden
(gerekend vanaf de tijd

dat de oven op temperatuur is). Neem de
deksel eraf en laat de aardappelen in nog ca.
10 minuten een goudbruin korstjc krijgen.

Tip: Probeer dit recept ook eens met lams- of
kalfsgehakt.'

Tip: Bestrooi de gevulde aardappelen met
geraspte oude kaas.

Tip: Plaats een Römertopf alt i jd in een koude
oven anders is er kans dat hij breekt.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1030 kj (245 kcal)
Eiwit: 18 gram
Vet: 7 gram
Koolhydraten: 28 gram

Directie en medewerkers van Drukkerij Weevers bv nadat bekend werd dat zij voor de zesde maal waren gecertificeerd.

Nieuwe investeringen
In de visie van de directie sluit een
gedegen innovatieplan aan op een
realistische toekomstvisie. De laatste
investering werd gedaan in een twee-
kleuren vellenoffsetpers welke is
voorzien van de laatste ontwikkelin-
gen op dit gebied. In januari volgt een
nieuwe vergaarmachine welke in één
gang kan verzamelen, hechten en
snijden. Ergonomische zorg geeft
de afdelinUwterij. De ontwikkelin-
gen in deze sector volgen elkaar in
snel tempo op. Het is moeilijk om
hier adequaat op in te spelen. De

klanten bieden steeds vaker floppies
aan met werk dat men zelf typt zodat
het werk voor de zetterij terugloopt.
"Om deze floppies allemaal te ver-
werken, zullen wij zeker inspelen op
de behoefte", aldus de heer Weevers.
De kwaliteit zal steeds doorslagge-
vend zijn.
Ook de medewerkers zullen gere-
geld bijgeschoold moeten worden.
Dit geldt voor het gehele o«iputer-
gebeuren. "Voor ouderen ̂ P moei-
lijker dan voor de jongere generatie,
die groeien er mee op. Zodoende zal
mijn opvolger L.G. Weevers jr dit ge-

beuren nauwlettend volgen". Een
principe-gedachte van Drukkerij
Weevers is, dat kwaliteit vanuit eigen
bedrijf een hoge prioriteit heeft zon-
der dat aan serviceverlening van
klanten met aangeleverd werk af-
breuk wordt gedaan.

Bij L.G. Weevers Beheer Vorden BV
werken totaal 40 medewerkers.
Hier in zijn opgenomen Drukkerij
Weevers BV, Wevo-Druk BV, LGW
Handelsonderneming BV en Wee-
vers Onroerend Goed BV.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 9 november kwamen de da-
mes weer bij elkaar. De voorzitster
heette iedereen welkom, in het bij-
zonder mevr. Sueters. Zij leerde de
dames hoe ze kerstversieringen kun-
nen maken. In de pauze werden de
bestuursfuncties bekend gemaakt.
Donderdag 19 november is er een ge-
zellige avond bij Eykelkamp, samen
met de mannen en de K.PO Kranen-
burg.

Bedrijfsreportage
Op maandagavond 23 november
worden de leden van de varkenshou-
derijkern Eibergen-Groenlo-Ruurlo-
Vorden uitgenodigd in het Dorpshuis
'De Wanne' in Beltrum. De gebr.
Baack willen over hun bedrijf een
diareportage laten zien.
Door de verschillende renovaties zijn
de bedrijfsgebouwen steeds aange-
past naar de huidige inzichten met be-
trekking dat het houden van fokzeu-
gen en vleesvarkens. Als lid van de
varkenshouderijkern wordt men in de
gelegenheid gesteld om te zien en te
horen hoe een praktijkbedrijf steeds
moet zorgen om bij te blijven.

Thematisch
Bloemschikken l
Zuivelbereiding
Op dinsdagavond 24 november a.s.
start in de AGRON-lokatie te Twello
voor gevorderden in het bloemschik-
werk de vervolgcursus.
Op donderdagavond 26 november
a.s. start de cursus bereiden van zui-
velprodukten. Aandacht wordt hierbij
geschonken aan het thuis bereiden
van kaas, boter, yoghurt, kwark, e.d.
De cursus wordt uitgevoerd in een lo-
katie van S.G. 't Beeckland te Vor-
den. Ook voor deze cursus zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. Aan-
melden bij AGRON 08340-27571.

Teken-wedstrijd
Op zondagmorgen 6 december komt
Sinterklaas met Zwarte Piet in de
studio bij de Vordense Lokale
Omroep, en wel in het programma
Rondje Vorden. Daarom hebben we
een tekenwedstrijd uitgeschreven
voor de kinderen vanaf 3 jaar tot 9
jaar.
De tekenwedstrijd houdt in, dat de
kinderen een tekening moeten maken
over Sinterklaas en Zwarte Piet, en
deze opsturen voor 29 november
naar: Vordense Lokale Omroep,
Wiersserbroekweg 5, 7251 LG Vor-
den.
Van alle opgestuurde tekeningen
worden er tien uitgetrokken om in de
studio van de V.L.O. aanwezig te
zijn, daar krijgen de kinderen dan
door Sinterklaas een surprise aange-
boden.

Wereldwinkel
Koffie en Columbus

Latijns Amerika
Toen Columbus in Amerika kwam
was daar nog geen koffie. De oor-
sprong van onze koffie ligt waar-
schijnlijk in Arabië. Vandaar heeft
het gewas zich over grote delen van
de wereld verspreid. Ook naar Latijns
Amerika. Zozeer zelfs dat veel lan-
den in dit gebied nu koffie verbou-
wen.
In dertien van deze Latijns Ameri-
kaanse landen wordt koffie ver-
bouwd. Onder hen bevinden zich de
twee belangrijkste koffie-exporteren-
de landen van de wereld, namelijk
Brazilië en Columbia. Voor sommige
van die landen vormt de koffie ook
het belangrijkste exportprodukt. Dit
zijn niet alleen Brazilië en Columbia.
Ook voor Nicaragua is koffie het be-
langrijkste exportprodukt.

Max Havelaar-keurmerk
Met Columbus kwam de uitbuiting in
Amerika. Ook bij de productie van
koffie. Om daar wat aan te doen is in
Nederland het keurmerk Max Have-
laar ingesteld. Dit keurmerk wordt
verleend aan koffiemerken die 'zui-
ver' zijn ingekocht. Dat wil zeggen
dat de koffie rechtstreeks is gekocht
van kleine koffieproducenten voor

een eerlijke prijs met de mogelijkheid
van voorfinanciering.

Alle koffie in wereldwinkels heeft
het Max Havelaar-keurmerk
Sinds de invoering van dit koffie-
keurmerk is het aandeel van de omzet
van 'zuivere' koffie in Nederland ver-
viervoudigd tot ongeveer 2,5%. Mo-
menteel stagneert de toename van de
omzet van koffie met het Max Have-
laar-keurmerk. Dat komt door het
grote prijsverschil tussen 'gewone'
koffie en 'zuivere' koffie.

In 1989 is de Internationale Koffie
Overeenkomst buiten werking ge-
steld. Dat veroorzaakte een sterke da-
ling van de koffieprijs op de wereld-
markt. De prijs op de wereldmarkt is
zo laag dat de produktiekosten er niet
eens meer door worden gedekt.
Max Havelaar garandeert echter een
bodemprijs voor koffie. Momenteel
is die bodemprijs ongeveer het dub-
bele van de wereldmarktprijs.

Produktie en milieu
Bij de produktie van koffie worden
veel bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Bovendien bestaat door de teeltwijze
kans op verlies aan bodemvrucht-
baarheid. De lage wereldmarktprijs
dwingt de koffieproducenten ook nog
tot een intensivering van de teelt met
als gevolg ontbossing en erosie, ver-
zilting en uitdroging.
Er is echter ook Max Havelaar-koffie
op de markt die niet alleen mens-
vriendelijk maar ook milieuvriende-
lijk is geteeld, namelijk Café Organi-
co. Deze koffie wordt geproduceerd
door coöperaties in het zuiden van
Mexico.

Andere koffiesoorten uit Latijns-
Amerika in Wereldwinkels zijn: Ni-
garagua, Indio, Campesino.
Vrijdagmorgen a.s. gratis koffiedrin-
ken in de kraam op de markt! Ook
zullen alle andere artikelen er weer
liggen zoals keramiek, houtsnijwerk,
sieraden enz.

Open Huis in de praktijk voor
ASR-therapie
Zonder energie geen prestatie. Alles in de natuur werkt op
energie. Ook het menselijk lichaam heeft energie nodig om
goed te kunnen functioneren. Als er een storing optreedt in de
energietoevoer van een orgaan of lichaamsfunktie kunnen er
klachten optreden, maar bij medisch onderzoek wordt dan
niets gevonden, omdat er niets stuk is. Een energetische thera-
pie is dan op zijn plaats.

Op vrijdag 20 november is er open
huis in de praktijk voor ASR-thera-
pie. Door middel van informatiema-
teriaal, een videoband en korte inlei-
dingen door collega ASR-therapeu-
ten, hoopt men een indruk te geven
van wat ASR-therapie inhoudt en zo
bijzonder maakt. Natuurlijk is er rui-
me gelegenheid om vragen te stellen
en een hapje en drankje staat klaar.
ASR-therapie is een energetische the-
rapie. Ze werkt met verschillende

systemen die elkaar aanvullen en
controleren. Zo is een geheel nieuwe
therapie ontstaan met eigen onder-
zoeksmethoden, behandelwijzen en
nieuwe mogelijkheden.

Mocht men op 20 november verhin-
derd zijn maar wel belangstelling
hebben, neem dan even contact op
met: mevr. A. Baars-Klootwijk,
Kruisdijk 2, Vorden, tel. 05752-3303.
(Zie advertentie elders in dit blad.)

G J. Rietman in
commissie Welzijn: 'Doodzonde dat

In de commissie Welzijn maakten de beide raadsleden G. J.
Rietman (CDA) en J.D. Bouwmeester (CDA) zich ernstig zor-
gen over de toekomst van het Sint Ludgerusgebouw.

Opbrengst
collecte
De collecte van het diabetesfonds
heeft in Vorden f 7.044,30 opge-
bracht. Een mooi resultaat.

'De dakkonstruktie lekt aan alle kan-
ten. Ook ligt er vanwege de brandpre-
ventie een enorme druk op het be-
stuur. Het gebouw heeft een zware
sociale funktie. Het zou doodzonde
zijn dat zo'n gebouw dicht zou moe-
ten', aldus Rietman.
Bouwmeester wees er verder op dat
er volgend jaar een nieuwe beheerder
moet komen. 'Eigenlijk is er geen ze-
kerheid te krijgen of dat door kan
gaan', aldus Bouwmeester. Wethou-
der mevrouw Aartsen betreurde het
dat het college nog geen oplossing
voorhanden heeft. 'Het gebouw gaat
ook mij zeer aan het hart. Binnenkort
krijgen we een tussenrapportage over
de stand van zaken. We zullen kijken
of we een tussenoplossing kunnen
vinden', aldus wethouder Aartsen.

Mevr. G.J.G. Tolkamp (CDA) wees
erop dat de ouders die op de Kranen-
burg meehelpen de kinderen over te
steken, zelf niet of nauwelijks opval-
len. Op haar vraag of de gemeente
mogelijk opvallende 'hesjes' kan ver-
strekken of b.v. een bijdrage hiervoor
kan verlenen, antwoordde wethouder
Aartsen dat ze de mogelijkheden wil
onderzoeken.
Met het kinderdagverblijf 'De Klim-
boom' gaat het volgens wethouder
Aartsen goed. 'Het loopt gestaag
door.
Op 27 november heb ik een gesprek
met het bestuur en dan zal ik de com-
missie nader informeren hoe de toe-
komst wat betreft het aantal kind-
plaatsen er uit zal zien', aldus mevr.
Aartsen.



Wie eenmaal

Waldkom heeft gekend,
eet niet anders, is verwend!

Waldkom, Puur Natuur met tarwe,
rogge, haver, gerst, soja, lijnzaad

en zonnebloempitten.

NIEUW, ons vezelrijk volkoren,
een welkome variatie.

Puur Natuur, dat proeft U!

Vers van de Warme Bakker
't winkeltje in vers brood en banket

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag Thermofit half wollen

ondergoed.

Verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

OTTEN verkoopt al jarenlang vele soorten meubels. Hij heeft al
veel mensen van dienst kunnen zijn, tot volle tevredenheid. OTTEN

verkoopt tafels, stoelen, eethoeken, kasten, fauteuils en bank-
stellen. Hij doet dat vanuit zijn verkoophal die pal naast de

fabriek ligt, waar meubels gemaakt worden. Bij OTTEN hebt
u een ruime keus uit vele modellen en uit vele soorten

bekleding, het ligt er maar aan wat u hebben wilt.
OTTEN adviseert u daarbij graag en goed. OTTEN-

/ meubels geven gezelligheid tegen aantrekkelijke,
i ; dus betaalbare prijzen. Gewoon te gek!

Het is het beste dat u zelf eens komt kijken, dan
kunt u zich overtuigen van de prima kwaliteit

en de prachtige vormgeving van OTTEN-
meubels. Een lust voor het oog.

Losse-kussen-service
Als de kussens van uwfauteuils of bankstel
versleten zijn, maar het onderstel nog niet,
dan moet u beslist eens met OTTEN gaan
praten. Hij kan u namelijk ook losse kus-
sens leveren! Dat kan heel voordelig zijn.

Inruilservice
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, dan geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels.
Dat is mooi meegenomen!

Kom naar Halle, kom naar OTTEN! Ifc
De verkoophal naast de fabriek is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

ZZOOMM

VOOR BUS INFORMATIE BEL:
05440-64145

GEVRAAGD:
Giazenophaiers min. leeftijd 1B ir

Tel.:05440-61308

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Laat de winter maar komen !
TRUIEN EN VESTEN
VOOR JACHT EN VRIJE TUD.

Kwaliteit en keuze uit vele modellen.
Er is vast wel wat voor u bij.

Ook voor: — overhemden
- hoeden en petten
- knickerbockers en pantalons
- Meindl schoenen

kunt u bij ons terecht.

WAPEN- EN
SPORT-
HANDEL
Zutphenseweg 9 - VORDEN

steeds doeltreffend!

Tel. 05752-1272

DEZE WEEK

Roomboter-
Amandelstaven
NU van 6,50 voor 5,95

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de
meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om
de problemen snel en vakkundig op te lossen. Eén tele-
foontje en wij brengen weer licht in de duisternis. Maar
ook voor komplete elektrische installaties en zelfs uitge-
breide computer gestuurde installaties hebben we vol-
doende kennis en vakmensen in huis.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 • 1344

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CARROSSERIEBEDRIJF

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cel-
len zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens
kunnen wij voor U partijen vlees of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo.Tel. 05735-1418

Dr t i jd dat jr nu't ren

oudedagsvoorziening auto

matisfh je- schaapjcs op het

drom- had is voorbij.

Toch wilt u straks wel

zo blijven k-ven /.oals u

dat nu doet. Om daarvoor te kunnen /orgen

hebhen we het Rabo Pensioen Plan on twikke ld .

Een plan dat rekening houdt met uw per

soonlijke omstandigheden en wensen. Binnen het

Mrt cvn Rabo
IVnsiocMi Plan luvtt u
/r /o o) hrt drocic.

Rabo Pensioen Plan heeft

u de keus uit verschillen

de mogelijkheden.

De Premiepolis, als u

regelmatig w i l t s tor ten .

De Koopsompolis, als u

elk jaar wi l t beslissen of u we l of niet stort.

I n de I . i j f r e n t e p o l i s voor een direct ingaan-

de l i j f r e n t e u i tker ing. On/e adviseurs rekenen

het u graag voor. RflbobflOk O

Rabobank. Aangenaam.

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

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

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



DISCOVI RVOE

LANDELIJK EIKEN
Romantisch programma van
INTERSTYLE, uitgevoerd in een top-
kwaliteit honingkleurig of blank eiken.
Ondanks een nostalgisch uiterlijk kan

de/e kamer hogen op moderne
snufjes en volledig komlort.

Ledikant met massief hoofd
en voctbord(140 x 200 cm) niet

2

1645.
Ook leverbchir in de
maten 160/180 x 200 cm.

Driedeursk^st met /'M.H
bewerkte toog en
vlakverdeelde schuit-
panelen.

indeling. 1950.
Ilijp.isH'nde toiletkommode mei
triptiekspiegel en drie laden leverl\hir.

INTER"
\STYLE

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

*fr*
soorten

Brood
NU

Taai-taai
D/VERSE

SOORTEN
VANAF

2,50 *OAta
'AAL

mode voor
het héle gezin

fashion

KINDER
KOLPULLI

Een prachtige grijs/melee pull^
met strepen. Maten 128-176
Onze normale prijs is 15.-

ECIALE SINTPRIJS

mam
mm WANÏÏ

Ze;zijn;er in verschillende
prachtige kleuren.
On?e normale prijs is 7.95

SPECJALE SINTPRIJS

SLECHTS

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR

ip̂
E|en fantastisch uitgewerkt pak
cjat ieder kind graag wil
Hebben. Maat 128-176

,(pnze! normale prijs is 45.-

IPECIALE SINTPRIJS

pak

29?i
SPORTSOKKEi

Een zware kwaliteit sok
met borduringen
in de boord. Onze normale
prjjs is:4 paar 10.-

SPEC1ALE SINTPRIJS

4 PAAR SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

BLOEM-
SCHIKKEN

KERST
Zin om zelf een

kerstarrangement te
maken onder deskundige

leiding? Er zijn nog enkele
plaatsen vrij.

Dit jaar voor het eerst:
ADVENTS- of

DEURKRANS maken.

Nader inl. + opgave:

bloem en schik
><ursussen

Willemien Steenblik
Dennendijk 13
7231 RD Warnsveld
05752-2810

P.S. Voor de voor- en najaarscursus
is er een wacht/ijst.

Aanmelden hiervoor kan ten allen
tijde.

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

KOOR-
ZANG

op CD en MC

Evangelische
Boekhandel

"De Vonk"

Warnsveldseweg 98
ZUTPHEN-Tel. 14569

E.YÏ
presenteert \^ (,
wegens groot succes wederom

3 POPGROEPEN:

op zaterdag 21 november

1. THE GROLSCH BUSTERS:
PUNKROCKUITVARSSEL

2. TOCUS J ROCK & LOL UIT HENGELO (GLD.)

3. STICKLYROSE:
OUD & NIEUW UIT ZUTPHEN

.ĵ 52L5^Jj. Aanvang: uiterlijk 21.00 uur.

/Sr-lrtSr^ Entree: f 5.-.
|

Kom vroeg, 't wordt gezellig. ^
\

JEUGDSOOS FLOPHOUSE \

TOLDIJK



Zaterdag 21 november staat er een grote verrassing voor het
publiek te wachten bij De Woage te Halle. Zy presenteren op
deze avond twee nieuwe groepen voor deze regio.

De groepen die natuurlijk eerst goed
beluisterd en gezien werden hebben
kunnen toezeggen dat het een giganti-
sche happening gaat worden.

Eindelijk is het dan zover... Neder-
land is klaar voor de Belgische for-
matie Go Nutz.

Ruim twee jaar tourt de krankzinnig-
ste band uit België rond om menig
zaal plat te krijgen. Een band die met
zijn bruisend enthousiasme en allerlei
'zotte' sketches de beste hits van
1920 tot nu aan het publiek laten ho-
ren. Tijdens optredens van deze for-
matie vinden dan ook vaak hysteri-
sche taferelen plaats die doen denken
aan Doe Maar.

De kracht van deze band bestaat uit
het feit dat alle muzikanten regelma-
tig een ander instrument bespelen en
allen de naam Nutz waardig zijn. De
bassist wordt nu al bestempeld als de
gekste performer van het westelijk
halfrond. Natuurlijk zult u denken
leuk een nieuwe groep nou en! Go
Nutz is meer dan zomaar een band.

Go Nutz gaat door, daar, waar ande-
ren blijven steken. Zij zeggen maar
zo: Have the guts to 'Go Nutz'.

'Poppenkast'-tour in de
Ken-ie-die zaal
Denk nog eens terug naar die gewel-
dige tijd. Men was niet hoger dan
1.10 mtr., dus toen men nog een kind
was. En wat maakte altijd veel in-
druk, jawel de poppenkast. Men kon
er toen uren naar blijven staren. Wel
nu heeft men weer de kans om zelf
weer terug te wanen in die fantasti-
sche tijd. Beleef het mee tijdens 'De
poppenkast-toer van Solid'.
Solid zingt over het leven is een pop-
penkast, zo gek, zo mooi en dat is ook
wat je meemaakt tijdens het beleven
van de poppenkast-toer. De show is
voorzien van speciaal voor de toer ge-
schreven en bewerkte nummers over
de poppenkast. Daarnaast natuurlijk
het verwachtte SoUd-werk dat bestaat
uit lekkere opzwepende pretrock &
roll-muziek, zowel Nederlands- als
Engelstalig. Solid zet werkelijk de
zaal op zijn kop met deze speciale
toer. Nummers van Clouseau en de
Kreuners komen aan je voorbij.
Om de discotheek makkelijk te berei-
ken, hebben wij vanuit alle windrich-
tingen disco-bussen rijden, die ook
jou graag naar het grote pretpark wil-
len brengen.
Bel voor informatie: 08343-1232.

Rockcafé E.V.A. opent deuren
voor tweede seizoen bij
Flophouse
In oktober 1991 startte jeugdsoos Flophouse i.s.m. Stage
Sound een nieuw initiatief: Rockcafé E.V.A. (Even Voorstel-
len... Aangenaam, Enige Virtuose Amateurs, enz.!) Het suc-
cesvolle Rockcafé gaat zaterdag 21 november het tweede sei-
zoen in.

Het jasje is wat veranderd, de formule
niet. Rockcafé E.V.A. opent niet al-
leen de deur weer voor de vele en-
thousiaste bezoekers, maar opent ook
deuren voor enthousiaste popmuzi-
kanten onder het motto: Uut 't Hoen-
derhok De Bane Op!
Want na een paar jaar spelen tussen
de spinnewebben in een op de buur-
man veroverde ruimte, wil je er op uit
met de club en spelen in een tent vol
gezellige swingende mensen. Temeer
omdat zich al doende een steeds gro-
tere schare om je heen jullie ster
steeds meer glans geven aan het re-
gio-popfirmament.
Rockcafé geeft op zaterdag 21 no-
vember zo'n 13 gedreven popmuzi-
kanten weer alle kans. Drie jonge, ge-
talenteerde bands presenteren zich
dan weer met veel elan, gein, muziek
en zang bij Flophouse.

Rock & Lol van:
7. The Grolsch Busters uit Varssel: de
heren Haring, Stege, Heusinkveld en
Maalderink beloven een cover-feest
van The Ramones tot Sex Pistols.

Muziek dus voor rockfans die R & R
te zoet vinden.
2. Focus uit Hengelo (Gld.): Na links
en rechts geëxperimenteerd te hebben
vonden 5 muzikanten eind 1991 el-
kaar. Zanger Wilco, bassist Toon,
toetsenman Hendry en gitarist Marty
laten broekspijpen trillen, tenen krul-
len, schedels tintelen. En dan is daar
Richard niet te vergeten, die de stok-
ken hanteert en soms alles wat te snel
vindt gaan. Focus móet je zien en ho-
ren!
3. Stickly Rose uit Zutphen: Toeval-
lig liepen Gerolt, Thomas en Marcel
elkaar tegen het lijf. Toen dan ook
nog Rosanna kwam zingen was het
feest compleet. Enthousiast worden
oude en nieuwe nummers in een ori-
gineel jasje gestoken. Repertoire:
Rock & Roll.

Maak kennis met deze 13 enthou-
siastelingen in Rockcafé E.V.A.,
jeugdsoos Flophouse. Kom bijtijds,
want door het volle programma moet
de eerste noot vroeg gespeeld wor-
den. (Zie advertentie.)

Crohn en Colitis
Ulcerosa
De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereni-
ging Nederland is een patiënten be-
langen vereniging voor mensen met
de ziekte van Crohn of colitis ulcero-
sa. Beide ziekten zijn chronisch te-
rugkerende ontstekingen. De ziekte
van Crohn kan in het hele spijsverte-
ringskanaal voorkomen, terwijl coli-
tis ulcerosa zich beperkt tot de dikke
darm. Ook de aard van de ontsteking
is verschillend. Hoewel er meer ver-
schillen zijn, zijn er ook veel over-
eenkomsten.
De afdeling Gelderland organiseert
op zaterdagmiddag 28 november a.s.
een afdelingsbijeenkomst in het zie-
kenhuis de Gelderse Vallei te Benne-
kom.
Allereerst zal er een video worden
vertoond van de Lever en Darm
Stichting. Vervolgens worden er le-
zingen gehouden door Dr. P.P. Si-
moons, gastro-enteroloog en Dr. E.
Scheenjes, gynaecoloog, beide ver-
bonden aan het ziekenhuis de Gelder-
se Vallei. Na de pauze is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen.
Gedurende deze bijeenkomst is er een
informatietafel van de Crohn of Coli-
tis Ulcerosa Vereniging opgesteld
met allerlei soorten folders en bro-
chures. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. Nadere informatie kan
men inwinnen bij Chris Nab, tel.
08370-17076, of Ad Hennekes, 085-
425638.

SVOWf-nieuws

Damesvoetbal
DCS —Ratti
Afgelopen zondag speelden de dames
van Ratti tegen het laag geklasseerde
DCS. Helaas heeft Ratti in het begin
van de competitie kostbare punten la-
ten liggen. Maar uit de laatste 4 wed-
strijden is geen enkel punt verloren
gegaan. Ratti begon wat matig, het
tempo lag veel te laag. Maar na 10
minuten kregen ze meer grip op de
wedstrijd en bepaalden zij het spel.
De rechtsbuiten Monique Geurts
mocht voor 0-1 aantekenen. Een cor-
nerbal van Gerrie Berendsen bracht
paniek bij de verdediging van DCS.
Monique, die goed overzicht hield,
legde de bal voor haar rechtervoet en
schoot het leer in de goal.
Ratti begon warm te lopen, want nog
geen 5 minuten later gaf Linda Ter-
wel een op maat gesneden pass op
Monique Geurts. Zij scoorde weder-
om, door de bal vanaf de 16-meter in
de verste hoek te schieten. Petra Vis-
schers, die net als vorige week zeer
goed speelde, bezorgde Ratti een pe-
nalty. Gerrie Berendsen tikte de bal
beheerst in. Vlak voor rust kon de
keepster van DCS een afstandschot
van Gerrie Berendsen niet voldoende
stoppen, de attente Brigit Lebbink
zorgde voor 0-4.
De tweede helft bleef aantrekkelijk
om te zien, vooral omdat DCS ook

aanvallend speelde. Al in de Ie mi-
nuut maakte Petra Visschers 0-5. Rat-
ti was verplicht om de stand te ver-
groten, ze creërde genoeg kansen,
maar velen belandden op de lat, de
paal of gingen over. Toch bleef de be-
zoekende club aandringen en met
succes. Ingrid Temmink kon, na een
schitterende solo, de stand vergroten
tot 0-6.
Een paar minuten later was het we-
derom Brigit Lebbink, die met een
mooi afstandschot voor 0-7 zorgde.
Doordat de thuis spelende ploeg con-
ditioneel afzakte, kon Ratti profite-
ren. Monique Geurt legde de bal
breed op Petra Visschers, die goed
door ging en er 0-8 van maakte. Het
laatste doelpunt was weer van Petra
Visschers. De pass kwam van Ingrid
Temmink en Petra zorgde voor een
sublieme afronding. Eindstand: 0-9.
Zondag a.s. speelt Ratti thuis tegen
Dierense Boys.

Sodï Afd. voetbal

Uitslagen
14-11: Grol A2 — SociïA3-5.
15-11: Sociï — Deventer 2-0; Sociï 2
- SHE 2 1-0; SVBV 3 — Sociï 3

O-1; Sociï 4 — Be Quick 7 l -2.

Programma
21-11: Wilh. SSS F2 — Sociï Fl; E
vrij; WVC C2 — Sociï C; Sociï Al
-Ratti Al.

22-11: SVBV — Sociï; Warnsveldse
Boys 2 — Sociï 2; Witkampers 6 —
Sociï 4; Sociï 5 — Lochem 8.

Afd. volleybal
Wedstrijden dames
19-11: Wilhelmina 3 - - Sociï 2;
21-11: Wik4 —Sociï 1.
Wedstrydefi heren
19-11: Wilhelmina 2 —Sociï l.

Uitslagen heren
Sociï l —S VS 4 2-1.
Uitslagen dames
Sociï l - - Vios 4 2-1; Sociï 2 -
WSV31-2.

Dash
Uitslagen
HP Wilh. l — Dash l 3-1; D2B Wilh.
2 — Dash 32-1; D4A Overa 2 -
Dash 6 1-2; MB DSC l — Dash l
1-2; A/ios l -- Dash l 2-2; DP
Dash 7 - Voorw. l 0-3; D2A Dash 4
— Dev. 7 l-2; Hl Dash 2 — Olympia
l 3-1; H3B Dash 4 — Dev. 8 1-2; IB
Dash 1 -̂ Sc. Dev. l 2-1; MC Dash l
- He£i l 3-0.

Programma
H rekr.B SVS B — Dash B; DP Dev.
4 -- Dash 2; D2A Deventer 2 -
Dash 4; Hl Lettele l — Dash 2; H3B
DVO 4 — Dash 4; MC Olympia l -
Dash 1; D3 div.B Dash/Sorbo -
Vios; D4A Dash 6 — Epse 2; D4B
Dash 5 — ABS 2; HP Dash l - Harf-
sen 1; H2A Dash 3 — Boem. 3; IA
Dash l — Overa 1; MB Dash l -
ABS 1. .

Wildrit 'De
Graafschap-
rijders'
Aan de door de VAMC 'De Graaf-
schaprijders' georganiseerde Wildrit
werd door 35 personen deelgenomen.
De rit werd uitgezet door Gerrit te
Veldhuis en Gert ten Brink. Start en
finish waren bij Steakhouse Schoen-
aker, waar Bert Regelink na afloop de
prijzen uitreikte.

Uitslagen
A-klasse: 1. W.D. Wisselink, Ruurlo,
31 str.; 2. J. Luiten, Hengelo, 33 str.;
3. P. van Hoffelen, Epe, 56 str.
B-klasse: 1. G.J. Eskes, Best, 32 str.;
2. H. Vrieze, Heelweg, 122 str.; 3. H.
Horsting, Vorden, 187 str.
C-klasse: 1. M. Maalderink, Toldijk,
94 str.; 2. W. Memelink, Vorden, 130
str.; 3. G. van Velhuizen, Vorden, 187
str.

Waterpolo
Nederlaag dames Vorden '64
Na een spannende strijd hebben de
dames van Vorden met 4-6 verloren
van de Duikelaar. Na een 0-3 achter-
stand verkleinden Karin Rouwen-
horst en Andra Eisink in de derde pe-
riode tot 2-3.
Bij de stand 2-5 in de vierde periode
kwam Vorden via Karin Rouwen-
horst nog even terug: 3-5. Bij de stand
3-6 verkleinde Annelies Nijenhuis tot
4-6.

RTV
De RTV Vierakker-Wichmond orga-
niseert a.s. zaterdag 21 november het
District kampioenschap veldrijden.
Dit vindt plaats in het bos van de fam.
Pardijs aan de Wildenborchseweg.

Achter Huize Kamphuizen is een par-
cours van ca. 2000 m uitgezet waar de
volgende categorieën het kampioen-
schap zullen betwisten. Programma:
Amateurs C en Veteranen; Nieuwe-
lingen en Junioren Dames; Junioren
en Dames; Amateurs A en Amateurs
B.
Kanshebbers' voor de diverse titels
zijn: Amateurs C — RTV-er Ben Pe-
ters en voor Veteranen de Hengeloër
Gerrit Scheffer die zeker tegenstand
zal ondervinden van Groenloër Fred
de Kinkelder; Amateurs B — Dick
Arieren uit Rhenen die het o.a. op
moet nemen tegen de RTV-ers Rudi
Peters en Martin Wegers; Amateurs
A de RTV-er Jan Weevers uit Vorden
en Hans Nieuwenhuis uit Steenderen
die al vaker in dit kampioenschap de
strijd met elkaar aan gingen.

Jan Weevers, A-amateur, is het afge-
lopen weekend 2è geworden in een
veldrit in Duitsland. Deze veldrit
werd verreden op hetzelfde parcours
als de Duitse Nationale Kampwed-
schappen veldrijden.
In Haaksbergen werd zaterdag een
G.O.W. wedstrijd gehouden. Rudi
Peters werd in deze cross tweede. De
Hengeloër Martin Weyers finishte als
3e, voor Eddy Heuvel ink en Ben Pe-
ters uit Wichmond.

Dames Dash/
Sorbo winnen met
1-3
De dames van Dash/Sorbo hebben
blijkbaar de stijgende lijn te pakken.
Zaterdag werd in Hardenberg de
competitiewedstrijd tegen Kangeroe
met l-3 gewonnen.
De dames van Dash hadden vooral in
de beginfase van de wedstrijd een ij-
zersterke opslag, hetgeen in de eerste
set al direkt een 8-15 zege opleverde.
In de tweede set, aanvankelijk een ge-
lijkopgaande strijd, die toch nog win-
nend dor Dash met 14-16 werd afge-
sloten.
In de derde set hetzelfde beeld met dit
verschil dat nu de thuisclub met
15-13 aan het langste eind trok.
Dankzij een goede inzet en motivatie
eindigde de laatste set weer in een
Vordense overwinning: 8-15.

Vorden l -
Brummen l 0-1
Het eerste kwartier w^^rummen de
aanvallende ploeg en werd Vorden
onder druk gezet. Geleidelijk aan
kreeg Vorden meer greep op het snel-
le spel van Brummen en schiep Vor-
den zich enkele kansen. In de 25e mi-
nuut was Bert Eefsting de Vordense
defensie te snel af en wist doelman
Ronald Hoevers te passeren: 0-1.
Tot aan het rustsignaal ging de strijd
gelijk op en werden aan weerszijden
weinig kansen weggeven. Na de
theepauze trachtte Vorden de gelijk-
maker te forceren doch de Brummen-
se achterhoede belette dit.
Brummen loerde op de counter en
kreeg enkele dotten van kansen.
Doelman Ronald Hoevers was elke
keer zeer attent en hield zijn doel
schoon. De laatste 15 minuten was
het voor Vorden alles of niets. Scho-
ten van Rob Enzerink, Peter Hoevers
en Wilco Klein Nengerman gingen
rakelings langs of over.
In de tweede helft werd Ronald Vis-
ser op grove wijze door een speler
van Brummen onderuit gehaald en
werd naar het ziekenhuis vervoerd.
Zijn enkel is in het gips gezet.

Uitslagen
Vorden Al - Pax Al 3-0; Vorden BI -
Heeten BI 0-3; Ruurlo Cl - Vorden
Cl 2-0.
Vorden l - Brummen 10-1; Vorden 4
- Witkampers 6 0-5; Eibergen 7 - Vor-
den 5 2-5; Vorden 6 - Dierense Boys
3 3-2; Vorden 7 - Zutphen 4 0-5; Wit-
kampers 9 - Vorden 8 4-2.

Programma
Epe Al - Vorden Al; Loil BI - Vor-
den B2; Vorden Cl - SSSE Cl.
Eibergen Dl - Vorden Dl; Erica D2 -
Vorden D2; Wilh. SSS E3 - Vorden
El; SHE El - Vorden E2; Wilh. SSS
F3-Vorden Fl.
WWV l - Vorden 1; Yorden 2 - Kot-
ten 2; Vordc:« 5 F ieimolen 4; Voorst
5 - Vorden (r terbeekse Boys 6 - Vor-
den 7; Vorden 8 - de Hoven 6.

Knoppers 59.4%; 3. mv. Kesler / dhr.
Snel 56.3%.

ledere woensdagmiddag in het
Dorpscentrum. Inl. tel. 2830.

Uitslagen van woensdag
11 november:

Groep A: 1. mv. V.d. Berg / mv. Smit
59.5%; 2. dhr. Van Felius / dhr. His-
sink 58.9%; 3. mv. Vreeman / dhr.
Vreeman 55.9%.
Groep B: 1. mv. Van Gastel/dhr. Van
Gastel 66.9%; 2. mv. Knoppers / dhr.

l AGENDA
NOVEMBER:
16-21 Verkoop verjaardagskalenders,

schooljeugd Vierakker-Wich-
mond t.b.v. restauratiefonds

18 Bejaardensoos Vierakker
18 HVG Dorp, mevr. Hiddink boek-

bespreking
18 Welfare handwerken, de Wehme
18 S WO V, Open Tafel in de Wehme
19 Gespreksavond Jong Gelre

Warnsveld in de Boggelaar
19 PCOB in de Wehme
19 Vrouwenclub Medler, samen met

KPO
19 HVG Wildenborch, mevr. van de

Laag
19 KPO Vorden-Kranenburg, ont-

spanningsavond met vrouwenclub
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 Ontspanningsmiddag van de Zon-

nebloem
21 HVG Wichmond, Sinterklaasvie-

ring
23 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg
23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
25 Toneeluitvoering NBvP en de

GMvL in de 'Boggelaar'
25 Bezichtiging proefboerderij Jong

Gelre Warnsveld
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

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

wen, doemiddag Kerstkaarten
26 ANBO, Ledenbijeenkomst in 't

Stampertje met dialezing
27 Dropping Jong Gelre Warnsveld
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
28 Gymnastiekuitvoering WIK in de

'Lankhorst' te Wichmond
28 Natuurmonumenten, excursie
28-29 De Vogelvriend, tentoonstel-

ling in Dorpscentrum
29 Oecumenische viering in de R.K.

Kerk te Vierakker

30 Management programma's, Jong
Gelre Warnsveld bij de Boggelaar

30 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme
30 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg

DECEMBER:
l Soos Kranenburg
1 Plattelandsvrouwen, Kerstmarkt

Intratuin
2 Welfare Handwerken, 'de Weh-

me'
2 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
7 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
8-9 RAW Vierakker-Wichmond,

Ludgerusgebouw
9 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

11 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
13 Midwinterwandeling, Kapel
13 VRTC, Veldtoertocht
13 VAMC 'de Graafschaprijders',

Pannekoekenrit
14 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 KPO Kranenburg, Kerstviering
15 KPO Vierakker, Kerst- of Ad-

ventsviering
15 Soos Kranenburg, Kerstviering
15 NCVB, Kerstavond
16 Welfare, Kerstcontactmiddag 'de

Wehme'
16 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 HVG, Gezamenlijke Kerstviering

met ouderen
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerstmiddag
17 HVG Wildenborch, Kerstfeest
18 Bejaardensoos, Kerstfeest, Vier-

akker-Wichmond
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18-19-20 Klubtentoonstelling PKV

Vorden in de 'Herberg'
20 Kerstconcert Willibrorduskerk,

Vierakker
21 HVG dorp, Kerstsamenkomst
21 Vrouwenclub Medler, Kerst
21 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
27 VRTC, Oudejaarscrossloop
28 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 Soos Kranenburg, Oudjaars-spek-

takel
30 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

Nieuwe campagne wijst op nut van snelheidsbeperking:

Gas terug: minder lawaai
Automobilisten die het rustig aan doen, veroorzaken veel
minder geluidsoverlast dan hun te hard rijdende mede-weg-
gebruikers. Dat is één argument uit de overheidscampagne
'Te hard rijden kost te veel'. Nieuwe borden langs de weg en
spotjes op de radio vestigen sinds kort weer de aandacht op
het belang van beheerst rijgedrag.

We vragen ons allemaal wel eens af
als we op een snelweg door dichtbe-
woond gebied rijden: zouden de be-
woners van die flats geen last hebben
van al dat lawaai? Het antwoord luidt:
ja, dat hebben ze zeker.
's Zomers lekker rustig op het bal-
konnetje zitten is er voor deze men-
sen meestal niet bij en bedenk wel: ze
wonen er niet altijd uit vrije keus.
Ook al neemt de overheid tal van
maatregelen om de geluidsoverlast zo
veel mogelijk te beperken: het plaat-
sen van geluidsschermen en het leg-
gen van zogeheten 'stil asfalt',
scheelt weliswaar heel wat decibels,
maar lang niet genoeg.
Maar de automobilist kan zelf ook
meewerken aan een rustiger leefmi-
lieu. Heel eenvoudig: door zich wat
meer te houden aan de limiet (100)
die op de meeste snelwegen in dicht-

bewoonde gebieden geldt. Want hoe
harder een auto rijdt, hoe meer lawaai
hij maakt. Bij een snelheid van 120
klinkt het alsof er ruim anderhalf keer
zo veel auto's voorbijrijden als met
100 kilometer per uur. En bij 140 lijkt
dat zelfs twee-en-een half keer zo
veel te zijn.
Wie zich dus houdt aan de honderd,
help mee de geluidsoverlast door
autoverkeer zo veel mogelijk te be-
perken.
Omwonenden slapen beter als auto-
mobilisten zich aan de limiet houden.
Bovendien veroorzaakt rustig rijge-
drag minder luchtverontreiniging,
wordt brandstof en dus geld bespaard
en wordt de verkeersveiligheid ver-
groot.
Van al die feiten hoopt de campagne
'Te hard rijden kost te veel' de auto-
mobilisten te overtuigen.

Bijeenkomst
stamboomonderzoekers
Op zaterdagmiddag 21 november organiseert de afdeling
Achterhoek van de Nederlandse Genealogische Vereniging
een bijeenkomst in 'Het Dorpscentrum', Raadhuisstraat 6 te
Vorden. Daar houdt dhr. J.N. Leget een lezing, getiteld 'Natu-
ralisaties en Zwitserse Militairen en de relatie tussen beide'.
Het betreft hier een dubbellezing
waarbij voor de pauze de naturalisatie
ter sprake zal komen en na de pauze
de Zwitserse Militairen. Naturalisatie
is het verkrijgen van het Nederlander-
schap; spreker zal verhalen hoe dit
gebeurde. Het gedeelte betreffende
Zwitserse Militairen — waarvan er
velen in Nederland zijn blijven han-
gen — zal zich toespitsen op de 80-
jarige oorlog, de reguliere Zwitserse
regimenten in dienst van de Repu-
bliek alsmede die van het Koninkrijk
der Nederlanden. Tenslotte gaat de
spreker in op de relatie tussen beide
onderwerpen.
Er zijn meerdere informatiestands
aanwezig. De afdeling Achterhoek
zelf is met de 'Contactdienst' aanwe-
zig; hierin'zijn bijna zestigduizend

namen opgenomen, waarnaar genea-
logen onderzoek hebben gedaan.
De Werkgroep voor Familie- en
Boerderijgeschiedenis in Oost-Gel-
derland, sektie van de Oudheidkundi-
ge Vereniging de Graafschap is aan-
wezig met de boerderijbibliografie,
waarin tweeduizend verwijzingen
naar tijdschriften en boeken met een
artikel over boerderijen in de Achter-
hoek, die met naam worden ge-
noemd.

Ook wordt een stand bemand door de
stichting die het Oostgelders Tijd-
schrift voor Genealogie en Boerderij-
onderzoek uitgeeft. Deze stichting
verzorgt ook transcripties van Doop-,
Trouw- en Begraafboeken in de Ach-
terhoek.
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Welkom Sint
Nikolaas
Welkom
Zwarte
Piet
Uit naam van alle Vordenaren heten wij U van harte welkom.

Wij vinden het fijn, dat U op zaterdag 21 november weer naar
Vorden komt. Wij verwelkomen U graag op het station.
U hebt ons laten weten omstreeks 13.15 uur te arriveren. Wij
halen U dan op met muziek en maken met U een rondtocht per
koets door Vorden.

Want dit echte Oud-Hollandse kinderfeest willen wij voor geen
goud missen, ook al hebben wij het gevoel, dat de invloed van de
Kerstman steeds sterker wordt.

Daarom doet de Vordense Ondernemers Vereniging haar uiterste
best deze Sint Nikolaastijd zo fijn en zo gezellig mogelijk te
maken.
Denkt U maar aan onze Sint Nikolaas-aktie met f 10.000,- aan
prijzen. Vanaf donderdag 19 november tot en met zaterdag 5
december ontvangt U weer de bekende Sint Nikolaas-bonnen.
Met 5 bonnen op een plakvel dingt U mee naar één van de 235
vlees- of verrassingspakketten.

Wat doen wij nog meer in deze Sint Nikolaas-tijd:
op donderdag 3 december onze Zwarte Pieten-optocht met mu-
ziek en lampions.
Wanneer U al deze Zwarte Pieten en Pietjes nog nooit gezien hebt,
moet U dat nu eens gaan zien.
Voor U is het vreselijk leuk, maar ook voor de Zwarte Pietjes,
wanneer er veel belangstelling is.

Wij hebben drie koopavonden ingepland, zodat U ook 's avonds
Uw aankopen kunt doen in onze mooie uitgestalde winkels.
Verlichting aan de gevels, muziek in de winkelstraten en een ge-
zellige Sint Nikolaas-drukte i's voor Vorden een traditie gewor-
den, waar wij allemaal veel plezier aan beleven. Laten wij dat zo
houden.

WIJ WENSEN U, SINT NIKOLAAS, EN ZWARTE PIET
EEN FIJN VERBLIJF TOE IN ONS MOOIE DORP.

De Vordense Ondernemers Vereniging wenst alle Vordenaren een
fijne en prettige Sint Nikolaas-tijd toe en een heel plezierige pak-
jesavond toe.

Voorzitter Vordense Ondernemers Vereniging,
Wim Polman.

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

Dit jaar /al er tijdens de route door het dorp één stopplaats / i j n ,
S in tNiko la , singen uitdeelt.

Wij vertellen alleen niet waar maar... om een surprise te krijgen
moeten jullie wel meelopen met Sint Nikol.

Sinterklaaspuzzel met spreuk
U vindt de spreuk uit het kleine
diagram door de gevraagde letters
uit het grote diagram over te bren-
gen naar het kleine.

HORIZONTAAL: 1 hoofddeksel; 5
rijdier; 8 gard; 10 kinbeharing; 13
somber; 18 bakplaats; 19 tegenover;
20 nachtvogel; 21 berekening; 22
lekkernij; 24 wild zwijn; 25 troefkaart;
26 bitter vocht; 27 Noorse godheid; 28
bewonderaar; 30 rolsteen; 32 drinkge-
rei; 34 pi. op de Veluwe; 35 de oude-
re; 36 koeiemaag; 37 loot; 38 koper;
40 namaak; 41 klein vertrek; 43 maan-
stand; 44 wijd vat; 46 water in N.-
Brabant; 47 selderij; 49 snaarinstru-
ment; 50 en andere; 52 deel van een
schip; 53 jaargetijde; 55 beu; 56 zeil-
bootje; 57 pers. vnw.; 58 soort; 60
spoedig; 61 gelofte; 62 mager; 63 Int.
Arbeidsinspectie; 64 kookgerei; 65
speelgoed; 67 vrl. dominee; 68 pers.
vnw.; 70 neerslag; 72 Uzer; 73 inh.
maat; 74 familielid; 76 zeer klein; 78
koppelriem^kkansbriefje; 82 kleine
inham; 84 ro^Pbrood; 86 ten bedrage
van; 88 deel van de mond; 90 plant;
91 dagblad; 92 drank; 93 dwarshout;
94 haarpluk; 96 derhalve; 98 onver-
schrokkenheid; 100 erg; 101 vroegere
koningin; 1|fewaterplas; 103 Ned.
riviertje; 104^rouding; 105 in memori-
am; 106 Aartsbisschop; 107 spil; 109
onderzoeksinstituut; 11 Turkse titel;
113 gewicht; 114 kampen; 116 panne-
koekje; 117 zeehond; 119 haag; 120
militair; 121 water in Friesland; 123
vordering; 124 sportart.; 127 honderd-
ste deel; 130 Eerste Kamerlid; 134
merkteken; 135 tijdsaanduiding; 138
herenkleding; 139 toon; 141 water-
hoogte; 142 dieregeluid; 145 tijdre-
kening; 147 vooruit!; 149 wintervoer-
tuig; 151 weeklacht; 153 niets; 154
zuiver; 155 vermaak; 156 voorz.; 157
maanstand; 158 lidw.; 159 toekomst-
beeld; 164 troep; 168 zicht; 170 Frans
lidw.; 171 mager; 172 party; 173 vo-
gel; 175 beursterm; 177 keelgeluid;
179 greep; 180 inh. maat; 181 brief-
aanhef; 812 oefenstuk; 184 personal
computer; 185 voorz.; 187 puistje; 189
vruchtje; 190 speelstok; 191 meisjes-
naam; 192 ivoor; 194 godin; 196 ge-
bogen been; 198 oosterlengte; 199
groente; 200 menigte; 201 dronken;
202 steunstok; 204 pers. vnw.; 205
oxidatie; 206 westerlengte; 208 bord-
spel; 209 laan; 210 It. rivier; 212 keu-
rig; 213 vr. munt; 215 slot; 218 schrijf-
gerei; 219 bfdicht; 220 Selenium; 221
bijb. figuur; 223 telefoon; 225 hoofd-
deksel; 227 gevangenis; 228 nakroost;
229 omroepver.; 230 gespuis; 231
heilige; 233 het Rom. Rijk; 234 voorz.;
235 vlaktemaat; 236 en dergelijke;
237 bodem verheffing; 238 sein; 239
graan; 240 familielid; 241 pus; 242
periode.

VERTIKAAL: 1 gedrocht; 2 vlijt; 3
ogenblik; 4 voegw.; 5 kluit planten; 6
stilte; 7 aanw. vnw.; 9 halfedelsteen;
10mni. dier; 11 slotwoord; 12 dam; 14
pers. vnw.; 15 groet; 16 toespraak; 17
uithalen; 19 mantel; 23 maatschappe-
lijk; 26 bevel; 27 overeenkomst; 28
muntaanduiding; 29 de onbekende; 31
niemand uitgezonderd; 33 onder-
grondse; 36 kwab; 38 mnl. dier; 39
kweken; 42 waterdoorlatend; 45 vlak;
46 pi. in Overijssel; 48 precies; 49
taalk. klank; 51 zoogdier; 54 hoog-
staand; 55 kroot; 57 kledingstuk; 59
mislukking; 64 vaas; 66 schicht; 69
Europeaan; 71 lijm; 72 ordebroeder;
74 hemellichaam; 75 pompoen; 77 on-
bep. vnw.; 79 reusachtige; 80 voorz.;
82 vr. munt; 83 vierentwintig uur; 84
contributie; 85 afsluiting; 87 Sp. titel;
89 voor; 92 pijn; 93 tentoonstellingsge-

bouw; 95 graanafval; 97 scheepstouw;
99 familielid; 100 mop; 108 heilige;
109 matrasovertrek; 110 ijzerh. grond;
111 wier; 112 persbureau; 113 disc-
jockey; 115 nimmer; 116 helleveeg;
118 woud; 119 kledingstuk; 122 Eur.
munt; 123 een zekere; 125 boom; 126
buidel; 127 smal vertrek; 128 gods-
dienst; 129 ondervinden; 131 te we-
ten; 132 ondernemingsraad; 133 jurist;
136 bedstee; 137 beroep; 140 raar;

141 sprookjesfiguur; 143 hoge berg;
144 vragend vnw.; 146 trek; 148 Euro-
peaan; 150 eikeschors; 152 bergpas;
158 onderkomen; 160 betrekkelijk;
161 pi. in N.-Brabant; 162 bijbeldeel;
163 ruw; 165 klein kind; 166 deksel;
167 wintermaand; 169 hoen; 171
zoogdier; 172 blaasinstrument; 173
dakbedekking; 174 stand der edelen;
176 drukte; 178 schrobnet; 179 huid;
180 leraar; 182 man van adel; 183 lof-

spraak; 186 schrijfgerei; 188 horizon;
189 vogelkers; 190 schreeuw; 191
soort wet; 193 voor; 195 overschot;
197 hoffelijk; 199 nachtkleding; 203
sprookjesfig.; 207 zeemijl; 211 brand-
stof; 214 ruzie; 216 voorz.; 217 titel;
218 jongensnaam; 220 teken; 222
visgerei; 224 gevangenis; 226 boed-
dhisme; 228 vr. munt; 229 afgelegen;
230 toespijs; 232 voorz.; 237 bazige
vrouw.

r~

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of in-
sturen voor 4 december 1992 bij de volgen-
de adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22
Schildersbedrijf Boerstoel, Dorpsstraat 9
Bloemenspeciaalzaak Dijkerman, Zutphen-
seweg 5
Slagerij Vlogman, Zutphenseweg 16
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15
Bakkerij Wiekart, Burg. Galleestraat 6
Welkoop, Stationsweg 22
Demi Byou, Zutphenseweg 8

VEEL SUCCES!

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:



KOOPAVONDEN Vorden
VOOR UW SINT NIKOLAAS-AANKOPEN:
Woensdag 2 december Donderdag 3 december Vrijdag 4 december

Ook voor
Sint
Nikolaas!

Zutphen-
seweg 8
Vorden

Markt 21
Zelhem

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

sportkleding

sportschoenen

schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
„VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel.05752-1318

SPORTIEVE
GESCHENKEN

Winterwarme
MANTELS en JAPONNEN

WARM AANBEVOLEN ALS
SINT NICOLAASGESCHENK

En de Sint koopt die
natuurlijk bij:

DAMESMODE

DOETINCHEM - Dr. Huber Noodtstraat 14
VORDEN - Zutphenseweg 29
WINTERSWIJK - Misterstraat 76

Parkeren voor de deur.

Sint en Piet gaan in galop, met een zak
vol cadeautjes van Helmink achterop.
Want voor meubel en gordijn moet je

bij de fa. Helmink zijn.

HANDDOEKEN
LAKENSETS

SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN

OVERTREKKEN
FLANELLENLAKENS

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN

LAKENS EN SLOPEN
DEKENS

ECT. ECT.

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Vbor uw gezellige avond
verzorgen wij graag
uw gourmet- of
fondue-schotel.

Natuurlijk voor het gezellige avondje
ruime keus uit diverse

paté's en
salades

Als hartige hap hebben wij natuurlijk weer
die
overheerlijke gehakt letter

of gehakt staaf

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

SPECIAAL VOOR DE
SUPRISE-AVONDEN

Gladde
slavenband

met dop-
sluiting.
In 14-karaats

goud, in zilver
en in verschil-

lende breedten
verkrijgbaar.
Vanaf:

8.-i
GOUD: 225.-

qp juwelier
siemerjnjk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Hoe werkt de
Sint Nikolaas-aktie?
Vanaf donderdag 19 november tot en met zaterdag 5 december ontvangt u bij
alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor elke f 5,-
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 of fa. Krijt (Dorpsstraat 10, Wich-
mond) deponeert, loot u de volgende trekking(en) mee naar één van de prij-
zen, die de Vordense Winkeliersverenging 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 natuurli jk veel minder kaarten, waardoor u meer kans hebt om
te winnen.

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

l De te
winnen
prijze

60 vleespakketten
t.w.v. f 50,-

175
verrassings-

pakketten
t.w.v. f 40,-

TOTAAL
F 10.000,-



Drogisterij - Parfumerie

Fam. J. TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

't Heerlijke avondje komt,
't avondje van St. N i col aas.

Daarom:

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

Zie ook voor
gezellige

surprises en
buitenkansjes

onze
D.A. -speciale

Sint
Nicolaaskrant.

1802 Barendsen Vorden 190 Jaar
een goede zaak!

1992

GOEDE RAAD VAN ZWARTE

De zaak voor iedere doe-het-zelver
Gereedschappen/ijzerwaren/hout/verf/

tuinmeubelen/kachels

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

Luxe-huishoudelijke artikelen
Speciale serviezenafdeling

BARENDSEN

Kado's voor mannen,
zegt Piet, zijn te vinden
bij de hobby-winkel van
Barendser» Vorden.
Daar zijn \ro 1.001
artikelen om mannen
mee te verrassen...
gereedschap...
knutselspAtc.

En als u iets zoekt voor
dames:
ook maar liefst 1.001
ideeën om 't huis mooier
of het huishouden
praktischer te maken.
Een wandeling door
beide zaken is een bron
van ideeën voor
geschenken.

Goed idee:
ga gewoon naar

BARENDSEN
de winkels met de
2.002 kado-ideeën

Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752-1742

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
n
LLid NVM.

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
metjachtmotieven

Wapen- en
sporthandel

Marte,
tteed» doeltreffend l

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

een echte delicatesse
en dat proef je !

Dagelijks vers uit eigen bakkerij.
Heerlijke letters,^kven en
gevulde speculaa™
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN-TEL1384

Trekkingsavonden
Dinsdag 24 november 20.00 uur

Dinsdag l december 20.00 uur

Vrijdag 4 december 21.15 uur

Dinsdag 8 december 20.00 uur

15 vleespakketten/30 verrassingspaketten

15 vleespakketten/40 verrassingspaketten

15 vleespakketten/65 verrassingspaketten

15 vleespakketten/40 verrassingspaketten

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

St. Nicolas Cantate van
Benjamin Britten
De St. Nicolas Cantate zal worden uitgevoerd in de Katho-
lieke Kerk op de Kranenburg op zaterdagavond 4 december.

De complete samenstelling van het ensemble is als volgt:

Strijkorkest & Slagwerk: Musica Silvestra Orkest •
Orgel: Gerrit Kommers
Jongenskoor: o.l.v. Lucie Oude Elferink
Vrouwenkoor: Exicon
Koor: Drienerloos Vocaal Ensemble
Tenorsolist: Marcel Beekman
Dirigent: Valentijn Smit

Voor meer informatie: André Schröer, Tel. 05752-1038.



Opnieuw weer een
lampionoptocht voor
jeugdige Pieten
Voor de Vordense kinderen tot 12 jaar
Op donderdag 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 verrasing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rondtocht gelopen door het dorp
onder leiding van Sursum Corda.
Ouders zijn natuurlijk 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.
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.

Gezellig Avondje
Dan naar Uw

banketbakker voor Uw

boterletter
chocoladeletter

marsepein
Strooi het voort.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1 750

Wij hebben
leuke en betaalbare

kadootjes en hebbedingetjes
voor schoen en zak

Kom gerust eens rondsnuffelen
bij:

Bloemsierkunst

Burg. Galleestraat 5-7
7251 EAVorden
W 05752-1436

interieuradviseur
"* / • •

U

de,,Woonwinkel
in Warnsveld

Voor sfeervolle cadeau's om uw interieur te verfraaien,
brengen wij een luxe collectie SIERGLAS,
o.a. karaffen, bonbonschalen (met of
zonder voet) en fraai gekleurd
glaswerk.

r\
W

LUXE KOLLEKTIE
SIERGLAS

GLAZEN KARAFFEN
In een luxe uitvoering met
massief glazen stop.

WIJNKARAF

Een mooie collectie
ITALIAANS TIN, o.a. diverse
kandelaars, bonbonschalen,
fotolijstjes en fruitschalen.

Ook een nieuwe collectie KERAMIEK in diverse kleuren,
o.a. kandelaars, vazen en schalen,

In Kerstkleden en dekservetten hebben wij een ruime sortering.

interieuradviseur

DEELNEMER
WARNSVELDSE SINTAKTIE Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (05750) 2 61 32

HE WAT IS DAT NOU???

AL WEER EEN

AMCOVAKZAAK

AMCO ELECTRO VORDEN
Dorpsstraat 8 tel. 05752-1000
voorheen Bredeveld

een zaak van verf rouwen

' ©tóe &mOu(e"
Dorpsstraat 8 - Vorden - Tel. 05752-3487

Voor snacks
• en salades

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
VAN EUROPEES EIKEN

Stijlmeubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen

Kasten, wandmeubels, eethoeken, ronde rechthoekige
en ovale tafels, bureaus, dekenkisten, hoek-, boeken- en

ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

J.W. KLEIN KRANENBARG EN ZN
Hackforterweg31 WICHMOND (Gld.). Tel. 05754-1269
Toonkamer: Kerkstraat 9 VORDEN. Tel. 05752-2425

Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

Een volledig verzorgde
zomer- of wintervakantie, boekt U
bij Uw eigen Rabobank

Rabobank
Aangenaam

Sint en Piet kijken hun ogen uit,
drukken hun neus bij 'Demi Byou
tegen de winkelruit.

Wat een sortering, wat een
assortiment.

Groot en klein worden hier door
Sint en Piet verwend.

o.a.: haarmode, oorbellen,
colliers, kettingen,
broches, zilveren en
vergulde sieraden,
feestelijke
beenbekleding,
leggings, dasspelden,
manchetknopen,
ceintuurs
etc. etc. etc.
Nu ook mode!

Zutphenseweg 8 - Vorden

Voor Sint-Nicolaas inkopen kunt u terecht bij de fietsvakman.
Voor alle gewenste fietsonderdelen of -accessoires.

Kom kijken naar onze uitgebreide collectie van
KINDER- tot OMA-FIETS, van ATB tot HOMETRAINER.

Wegens reorganisatie van ons bedrijf
moeten wij even onze voorraad fietsen kwijt.

Daarvan kan de Sint ook profiteren,
want wij geven nu 10 tot 40% korting op al onze FIETSEN.

Wij geven geen bonnen maar 2% koning aan de kassa op accessoires en onderdelen.

Vanaf januari weer volop
1993 modellen van alle

bekende merken fietsen.

ZWEVERINK
Uw fietsperial ist

Ickink 8 - Hengelo (Gld.) -Telefoon 05753 - L>888

CAFÉ U EN K
3 biljarts

Grolsch bier

Eigen parkeerplaats

Beleefd aanbevelend

Anton en Yvonne Rust

Nieuwstad 13, Vorden
Telefoon 05752-1363
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