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Sorbo verhuist naar Duiven W E E K E N D D I E N S T E N

De Nedac Sorbo Groep is van plan de
onderneming te herhuisvesten op het
bedrijvenpark Centerpoort in Duiven.
De Nedac Sorbo Groep kampt al enige
jaren met een fors ruimtegebrek en
de groepsdirectie is daarom verheugd
dat een optie is verkregen op een ka-
vel van vijf hectare. De Onderne-
mingsraad van de Nedac Sorbo Groep
is inmiddels om advies gevraagd. De
verhuizing zal eind 1997/begin 1998
plaatsvinden.

De gemeente Duiven verdient in de vi-
sie van de Nedac Sorbo Groep uiteinde
lijk de voorkeur boven andere opties in
verband met de gunstige ligging, de be-
reikbaarheid, de mogelijkheid tot ver-

dere uitbreiding, de verkoopcondities
en de plezierige samenwerking met
het college van Burgemeester en Wet-
houders.

In eerste instantie zal een pand worden
gerealiseerd met zo'n 2.000 vierkante
meter kantoorruimte en' tussen de
15.000 en 20.000 vierkante nieter ma-
gazijnruimte met de mogelijkheid tot
verdere expansie in de komende jaren.
Er zijn géén gevolgen voor de werkge-
legenheid. Het verhuizen van de activi-
teiten van de Nedac Sorbo Groep zal
natuurlijk wel invloed hebben op de
duur en afstand van woon- en werkver-
keer van een gedeelte van de medewer-
kers.

Evert Maalderink
schutterskoning
buurtfeest Delden
Evert Maalderink is er dit weekend in
geslaagd om tijdens het Deldens
Buurtfeeest schutterskoning te wor-
den. Na afloop tijdens een gezellig
feest op de delle van Willem en Han-
neke Vruggink haalde „Kas Bendjen"
alle muzikale registers uit de kast zo-
dat Koning Evert een huldiging onder-
ging die hem nog jaren zal bijblijven.
Tijdens het Deldens feest werden aller-
hand volksspelen georganiseerd waar-
voor het bestuur prachtige prijzen be-
schikbaar had gesteld, die s'avonds
door voorzitter Gerard Scheffer werden
uitgereikt.De uitslagen waren als volgt:
vogelschieten: l Evert Maalderink; 2
kop Henri Eggink; 3 rechtervleugel
Winanda Thijssen; 4 linkervleugel Gert
Harmsen; 5 staart Joke Kamberg.
Kegelen: l Wim Oldenhave; 2 Heidi
Vruggink; 3 Gert Steenblik.
Ringsteken: l Henri Eggink; 2 Heidi
Vruggink; 3 Adré Eggink. Schieten vrije
baan: l Gerrit Rossel; 2 Gerrit Rossel; 3
Michiel Regelink.Idem vaste baan: l
Frank Bloemendaal; 2 Erwin Hiddink;
3 Henk Broekgaarden. Kikkers pel: l
Bennie Bloemendaal; 2 Ineke
Besselink; 3 Monika Brummelman.
Bollerospel: l Barbara Jansen; 2 Erwin
Jurriens; 3 Riek Peters.

Ruud Geubel wordt
schutterskoning
van feest Veldwijk
Het bestuur van buurtvereniging De
Veldwijk kan terug zien op een gezellig
buurtfeest. Op zaterdag 14 september
werd begonnen met het traditionele
vogelschieten. Om precies twaalf uur
viel de vogel naar beneden en mocht
Ruud Geubel zich de nieuwe schutters-
koning noemen, 's Middags was er een
optocht voor de kinderen met als the
ma de Olympische spelen. Jan Vis-
schers zwaaide het vaandel voor het
nieuwe koningspaar . Ook was er een

Aantrekkelijke
vliegvakanties?
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stoelendans die muzikaal werd bege
leid door Concordia.
's Avonds begonnen de kleine kinderen
met een lied. De oudere jeugd had een
toneelstuk ingestudeerd dat de naam
"Kraakpand" had meegekregen. De re
gie was in handen van Gozien Lotter-
man en Gerdien Schotsman. Vervol-
gens wer |̂et toneelstuk "Katten" op-
gevoerd. !̂  regie van dit stuk was in
handen van Marie Schuppers. De
avond werd afgesloten met een dansje.
Het buurtfeest had plaats op camping
De Goldberg.

PKV
Voor de jongdierendag van de Pluim-
vee en Konijnen vereniging Vorden die
op zaterdag 21 september wordt ge
houden, zijn tweehonderd dieren inge
schreven. Vijf keurmeesters zullen de
ze dieren beoordelen op bouw, type,
conditie en verzorging. Het mooie van
een jongdierendag is dat men vragen
kan stellen aan de keurmeesters, het-
geen niet mogelijk is op een tontoon-
stellingskeuring. Iedereen is van harte
welkom om te kijken. De keuring heeft
plaats bij Drukkerij Weevers.

Jaarbeurs ïan het Oosten
15 t/m 22 sept.

Hanzehal Zutphen

Hervormde Gemeente
Zondag 22 september 10.00 uur startdienst gez.
winterwerk in N.H. Kerk; 10.00 uur ds. H.A.
Speelman, startdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 september 10.00 uur ds. C.G.J. de Jonge,
Brummen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 22 september 10.00 uur startdienst gez.
winterwerk in N.H. Kerk; 19.00 uur ds. H.A.
Speelman (G.K.).

RK Kerk Vorden
Zaterdag 21 september 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Zondag 22 september 10.00 uur Eucharistieviering,
startzondag.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 september 17.00 uur Viering.
Zondag 22 september 10.00 uur Viering.

Weekendwacht pastores: 22-23 september
Pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel. (0575) 49 42 21.

Huisarts 21-22 september dr. Dagevos, Het
Vaarwerkl, tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uuren van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen djc niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten.BMrne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 21-22 september D. Stolk, Ruurlo, tel.
(0573) 45 24 00. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis He^feuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575^W2592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

VOOR DIRK TI! D R I N G E N D E HULP
VAN:

POLITIE - A M B U L A N C E - B R A N D W E E R
telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
d a g e n n .uht (0575155 1230

b .«.g .(055) 568 68 f.8
BRANDW1 l K dag en n.ulit 06-11
A M I U ' I . A M I. ilaj; en n a c h t 06-11

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
l IA. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen teletb-
nisch (0575) 461400. Overige /aken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het. jcbb'.ak-
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

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



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; eikeregel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• "Alderbastend" mooie sier-
kalebassen in verschillende
soorten en maten te koop.
Fam. H. Nijkamp, Lochemse-
weg 10A, Warnsveld, tel.
(0575) 521316.
• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825
• Laatste kans museum
1940-1945 tot en met 29 sept.
nog open op iedere woens-
dag en zondag van 13.30-
17.00 uur. Extra: zaterdag 21
sept. zelfde tijd. Raadhuisstr.
4, Hengelo (Gld.). Kom nu
voor het te laat is.

• TE HUUR: voor tijdelijke be-
woning; gedeelte van boer-
derij in buitengebied van
Ruurlo. Brieven onder nr. R
17-1. Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Aanbieding Squash Vor-
den. Zie onze advertentie!

• TE KOOP: scooter Puch-
zip, 3 jaar oud. Tel. (0573)
45 22 77.

• TE KOOP: 2,70 ha mais, ras
Pongo, vroeg, hoog VEM-
gehalte. Br. inleveren voor 23
sept. 21.00 uur. Gunning
onder voorbehoud. Norde,
RinirloSPWeQ 48.

• 't Kwekerijtje 'De Rou-
wenhorst' Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voordelig,
wat andersoortige vaste
planten. Ook nog aanwezig
een klein aantal niet alle-
daagse eenjarigen. Open op
vrijdag en zaterdag.

• NUTSFLORALIA: optreden
Dinie Hiddink op vrijdag van
19.30-20.15 uur, zaterdag
15.45-16.30 uur.

•TE HUUR GEVRAAGD: woon-
ruimte in Vorden, max. 4 jaar
voor mij en mijn 2 kinderen.
Tel. (020) 6921087 of (0575)
553267.

• NUTSFLORALIA: optreden
mevrouw Groot Jebbink op
zaterdag van 19.30-21.00 uur
en zondag van 14.00-15.00
uur.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

* JONGE KAAS
kilo

* GOUWENAAR JONG BELEGEN
25% minder zout, 500 gram

* HELE CAMENBERT
± 250 gram

10.50

6.25

3.75

1.'
19

* GORGONZOLA
Italiaanse blauwe, 100 gram

* NIJMEEGSE LEVERWORST
100 gram

* VORDENSE MIX
250-gram

LET OP: dinsdag 24 sept. a.s. wegens excursie
GESLOTEN. Maandagmiddag 23 sept. GEOPEND.

KAAS-/NOTEN-/WIJN WINKEL

2:50

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

Hef Is er weer

Rookworst Balkenbrij
Erwtensoep

WOENSDAG 6EHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

Karbonade
5 halen

4 betalen

WEEKEND

magere

Runderpriklapjes

500 gram f 6j48

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Achterham 100 gram f 1,95

Casseler -
rib 100 gram f 1,ÖD

5 soorten vleeswaren ,
per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95

4 Slavinken
+ 4 Hamburgers

samen f 19 «JO

Marktaanbieding
Bami/nasi 750 gram
Babi Pangang 500 gram

SMULLERS OPGELET

10,- Goulash 500 gram 7,95
met gratis bakje rijstSlagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

• TE KOOP. diepvrieskist,
188 Itr., energiezuinig. Tel.
(0575) 552565.

• NUTSFLORALIA: demon-
stratie touwdraaien, vrijdag
19.00-21.00 uur, zaterdag 14.00-
17.00 uur, zondag 13.30-15.30
uur.

• VERHUISD van Insulinde-
laan 4 naar De Delle 3, 7251
AJ Vorden: Dhr. W.A.B. Bor-
gonjen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden

Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Monuta
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

(0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

||\DKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

6
f. jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

H De nieuwe oogst is binnen, de tarwe gema- &
j|J len en wij bakken nu de [|

* Oogstbol |
een klein rond tarwebrood

van ± 400 gr.

nu voor

Ze zijn er weer onze heerlijke roomboter

speculaasjes
250 gram nu voor

Vlaai van de week

Aardbeien bavaroise vlaai

nu

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
ff P l l l l - ' • ' • .

)V«
Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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



Een wonder is ons geschonken,
nog teder en klein,
dat het in deze wereld
een zonnestraal moge zijn.

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon en
broertje

Bas Sebastiaan

Wij noemen hem

Bas

Hij is geboren op 10 septem-
ber 1996.

Harry, Lidwien, llona
en Roy Kortstee

Hoetinkhof 283
7251 WN Vorden

Peter en meter:
Harrie en Anja Koenjer

Leila

Ik ben 11 september 1996
lekker thuis geboren.
Ik weeg 3600 gram en ben
51 cm lang.

Mijn trotse ouders zijn:

Paul en Birgit Bunkers

de Voornekamp 43
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 36 88

Wilt U mijn rust verstoren,
bel van te voren.

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Job

Hij is geboren op 14 septem-
ber 1996.

Pascal Klootwijk
Gineke Hendriksen

Denneappel 14
7261 HK Ruurlo
Tel. (0573) 453387

Gineke en Job rusten van
13.00 tot 15.00 uur en na
21.00 uur.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele be-
langstelling, felicitaties, kaar-
ten, cadeaus en bloemen, die
wij mochten ontvangen tijdens
ons 40-jarig huwelijksfeest.
Het was héél fijn.

Jan en Alie Straatman

Beukenlaan 9
7223 KL Baak

GITAARLES
in Vorden

voor kinderen vanaf 8 jaar
woensdagmiddag

in het Dorpscentrum
door gedipl. docent Eduard

Peelen

Tel. (0575) 516240

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

*
**XiM
*
*
*
*

M

*

t
i

11

M

A/a 5 y'aar samenwonen
is het er dan toch van gekomen

Dinand Brinkman
en

Bea Hammers

gaan trouwen op donderdag 26
september 1996 om 11.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden.

KEURKOOPJE

Ons adres blijft:
Almenseweg 55 - 7251 H N Vorden

Op zaterdag 28 september hopen
wij met onze kinderen ons 40-
jarig huwelijk te vieren.

Marinus Langwerden
Annie Langwerden-Regelink

ï
Gelegenheid tot feliciteren van
15.30 tot 17.00 uur in zaal De
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

september 1996
Nijlandweg 3
7251 KK Vorden

25-09-'3f 25-09-'96

Woensdag 25 september D.V.
hopen onze dierbare ouders,
groot- en overgrootouders

H. J. Bosch en
J. G. Bosch-Beumer

hun 65-jarig huwelijk dankbaar te
gedenke

Dit bijzonce feit zal op gepaste
wijze in familiekring worden ge-
vierd in zaal de Meent van de
Leeuwerikweide te Zutphen.

n^
nc^

Fam. H. J. Bosch
Schuttestraat 9
7251 MP Vorden

xm

Hef verlies was er al voor het einde,
de rouw al eer het afscheid kwam.
Toen die ellendige verwarring,
bezit van jouw gedachten nam.
Dankbaar voor alles blijven wij aan je denken.

Vandaag moesten wij afscheid nemen van mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

HENDRIK JAN MEULENBRUGGE
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

ECHTGENOOT VAN JOHANNA WILHELMINA HOENTJEN

op de leeftijd van 82 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
welke hij heeft ontvangen in verpleeghuis
"Leeuwerikweide" en de hulp van het personeel
van "Slingerbosch".

Zutphen: J.W. Meulenbrugge-Hoentjen
Vierakker: G.J. Meulenbrugge

D. van Maren
Vierakker: G.H. Meulenbrugge

Th AM. Berentsen
Jan Willem
Astrid en Harald
Sylvia en Ferdie
Rudy

Zutphen, 13 september 1996
verpleeghuis "Leeuwerikweide"

De begrafenis heeft dinsdag 17 september plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats te Wich-
mond.
Correspondentie-adres:
Mevrouw J.W. Meulenbrugge-Hoentjen,
"Slingerbosch", Coehoornsingel 3,
7201 AA Zutphen

5 gepaneerde schnitzels
9.95

Vastandvan

colmar ehakt
(gebraden gehakt met zuurkool
en knakworst

SPECIAAL AANBEVOLEN

diverse soorten

5 haien 4 betalen
VLEESWAREN

SPECIAAL AANBEVOLEN
100 gram
gebr. kalfsrollade
250 gram (aan stuk)
leverworst
(eigen fabrikaat)

1.98

1.98

VAN UW
GRILL-SPECIALIST

2 GRILL
KIPPEN

voor

SPECIAL

katen varkenshaasjes
100 gram 2.

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

aanbiedingen geldig f m zaterdag 21 september
De keurslager, nét even anders! KEURSLAGER

En Hij, die op de troon gezeten is zei;
Zie Ik maak alle dingen nieuw."

(Openbaring 21:5)

Dankbaar voor al hetgeen hij voor moeder en voor
ons heeft betekendjtelen wij u mede dat hij in de
zekerheid van zijn^wx>f in zijn Heiland is overle-
den onze lieve en zorgzame vader, groot- en over-
grootvader

BEREND ANTINK
WEDUWNAAR VAN LAMBERDINA JOHANNA LENSELINK

Hij mocht de gezegende leeftijd van ruim 95 jaar
bereiken.

Vorden:

Oldebroek:
Tollebeek:

Geesteren (Gld.):

Riek Antink
Henk Antink
Goos Antink
Grada en Jo Haneveld-Antink
Johan en Hermien Antink-Dokter
Janny en Hein Wubs-Antink
Gerrie en Jan Geela-Antink

Klein- en achterkleinkinderen

14 september 1996
Zomervreugdweg 4
7251 NX Vorden

Vader is thuis opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 18 september van 19.30 tot 20.00 uur
in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 19
september om 13.00 uur in de Gereformeerde
Kerk te Vorden, waarna aansluitend om ca. 14.00
uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

oogstrelend...

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven,
Door ; • gsjsaya ncMrcfe

aparatuur en

va Itnensen wordt
n i et$ meer aan Het
toev|i overgelaten.

Oogstrelend
drukwerk is
daarvan het

resultaat in het
besef dat wij
voo FQP willen

blijven
de kwaliteit var) uw

drukwerk.

Wij zijn daarin uw
partri||]

DRUKKERIJ
WEEVERS



Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

l Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Muïderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur
en volgens afspraak.

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

H ynr A r^
FSLUITING OVERWEG

GAZOORWEG

In verband met onderhoudswerk-
zaamheden is de overweg Gazoorweg
afgesloten voor al het verkeer in de
nacht van maandag 23 op dinsdag 24
september 1996 van 23.00 tot 07.00
uur.

ERGUNNINGEN

Op dinsdag 10 september jongstleden
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:

de heer J.G. Derksen voor het verande-
ren en vergroten van een woning op
het perceel Zutphenseweg 83 te
Vorden.

de heer GJ. Albrecht voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Zuivelhof 11 te Vorden.

de heer J.G. Boers voor het bouwen
van een dierenverblijf op het perceel
Zutphenseweg 107 te Vorden.

de heer A.H. Fokkink voor het ver-
nieuwen van een bergruimte op het
perceel Nieuwstad 18 te Vorden.

de heer G. van Zeeburg voor het vellen
van 6 coniferen op het perceel
Zutphenseweg 59 te Vorden.

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

f K. ONINKLIJKE ONDERSCHEI-
DINGEN ALGEMENE GELEGEN-

HEID 1997.

Aanvragen om^a Koninklijke Onder-
scheiding vooral algemene gelegen-
heid 1997, moeten voor l oktober aan-
staande bij de Commisaris van de
Koningin worden ingediend.

Wilt u nog iemand voordragendan
moet u zo spoedig mogelik contact
opnemen met de afdeling bestuur op
het gemeentehuis, tel 557493.

N GEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum
ontv.

G.J. Nijenhuis Galgengoorweg 12 10-09-96
Vorden

Omschrijving

vernieuwen van een
schuur

Deze bouwaanvraag kunt u inzien bij de sector Grondgebied, afd. VRO, in het
koetshuis.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

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

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 2̂ 4
september 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staat de begroting 1997 en het meerjarenbeleidsplan 1997-2000.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken verga-
dert op dinsdag 24 september 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Op de agenda staat de begroting 1997 en het meerjarenbeleidsplan 1997-2000.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 25
september 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staat de begroting 1997 en het meerjarenbeleidsplan 1997-2000.

De bedoeling van deze commissievergaderingen is dat de commissieleden korte
vragen stellen over de begroting en het meerjarenbeleidsplan.

U krijgt in de maand oktober uitgebreide informatie over de begroting (7 okto-
ber 1996), de algemene beschouwingen van de raadsfracties (16 oktober 1996) en
de antwoorden van burgemeester en wethouders op de vragen die de fracties in
hun algemene beschouwingen hebben gesteld (23 oktober 1996). De mondelinge
behandeling van de begroting gebeurt in de raadsvergadering van 29 oktober
1996.

Voor het begraven hebben de meesten een verzekering afgesloten. De tarieven
voor het begraven, aankopen van een graf, afkopen van een graf, het bijzetten
in urnennissen etc. zijn de laatste jaren gestegen. Kijkt u naar uw polis of u vol-
doende verzert bent.

Nieuw graf

Begraven/bij zetten
Graf
Inschrijfrecht

Vergunning voor het piepen van een
gedenkteken

Het onderhoudsrecht (voor het algemeen
onderhoud van de begr^»laats) moet
jaarlijks worden betaald;
het tarief voor 1996 bedraagt ƒ 165,00
Het onderhoudsrecht kan worden afgekocht
voor 20 of 30 jaar

Totaal

Nieuwe nis

Bijzetten
Nis
Inschrijfrecht

Vergunning voor het plaatsen van een
gedenkteken

Het onderhoudsrecht (voor het algemeen
onderhoud van de begraafplaats) moet
jaarlijks worden betaald;
het tarief voor 1996 bedraagt ƒ 165,00
Het onderhoudsrecht kan worden afgekocht
voor 20 of 30 jaar

Totaal

Begraven/bijzetten in een bestaand graf

Bijzetten in een bestaande urnennis

Het verstrooien van as op het
strooiveld, op of in een bestaand
(urnen)graf, per asbus

20 jaar

ƒ 995,00
1550,00

8,00

ƒ 2553,00

- 450,00

30 jaar

ƒ 995,00 *
2360,00

8,00

ƒ 3363,00

- 450,00

ƒ 3003,00 ƒ 3813,00

- 2475,00 3300,00

ƒ 5478,00 ƒ 7113,00

20 jaar

ƒ 400,00 *
1550,00

8,00

30 jaar

ƒ 400,00
2360,00

8,00

ƒ 1958,00

- 450,00

ƒ 2408,00

ƒ 2768,00

- 450,00

ƒ 3218,00

-_2475,00 i_3300,00

ƒ 4883,00 ƒ 6518,00

ƒ 995,00 *

ƒ 400,00 *

ƒ 200,00 *

* Dit tarief geldt op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur.
Buiten deze uren wordt dit tarief verhoogd met 50%.

De periodes van 20 of 30 jaar kunnen na afloop telkens worden verlengd met
een periode van 10 jaar (graf/nis ƒ 1560,00; onderhoudsrecht ƒ 1485,00).

De in dit overzicht vermelde tarieven gelden voor het jaar 1996; de tarieven kun-
nen door een besluit van de gemeenteraad jaarlijks worden aangepast.

Denkt u eraan dat u ook de kosten van de uitvaartondernemer nog moet beta-
len en het kopen en plaatsen van een gedenkteken!!



/Wi
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt van 20 september tot en met 18 oktober 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

de heer J. Langenberg, Ambachtsweg 12, 7251 KW Vorden,
voor het oprichten van een herstelinrichting voor motorvoertuigen op
het perceel Ambachtsweg 12 te Vorden.

FSLUITING WEGEN IN VERBAND MET OPKNAPPEN BEDRIJVEN-
TERREIN „ WERKVELD-OUD".

Dit najaar wordt het oude gedeelte van het industrieterrein Werkveld, inclusief
enkele bedrijfspercelen opgeknapt. Deze opknapbeurt is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het Sociaal Economisch Ontwikkelingsfonds van
de provincie Gelderland.

Het werk bestaat uit:
a. het aanbrengen van een verbeterd gescheiden rioleringssysteem in de

Industrieweg, Kerkhoflaan en de Nijverheidsweg;
b. het vervangen van de klinkerverharding in de Industrieweg en de

Nijverheidsweg door een asfaltverharding en het gedeeltelijk aanbrengen van
een rabatstrook (strook klinkers) van twee meter langs deze wegen;

c. een verbetering van de aansluiting op de Ruurloseweg;
d. het vervangen van de asfaltverharding in de Kerkhoflaan (vanaf de

Industrieweg tot en met Kerkhoflaan 5);
e. verbeteren van de openbare verlichting;
f. vervangen van het openbaar groen;
g. verleggen en vervangen van kabels en leidingen.

Het openbaar groen is inmiddels verwijderd en de nutsbedrijven zijn deze week
gestart met het vervangen c.q. verleggen van de kabels en leidingen.
Op maandag 23 september start aannemer Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V.
uit Ruurlo met de overige werkzaamheden. De aannemer verwacht het grootste
gedeelte van de werkzaamheden binnen 80 werkdagen af te ronden. De boven-
ste laag van de asfaltverharding wordt zeer waarschijnlijk in het tweede kwar-
taal van 1997 aangebracht.

Vanaf 23 september 1996 tot en met circa 31 januari 1997 en bij het aanbrengen
van de laatste laag asfalt in 1997 zullen de Industrieweg, Nijverheidsweg en de
Kerkhoflaan dus gedeeltelijk of in zijn geheel gestremd zijn. Er zal echter zoveel
mogelijk rekening worden gehouden met de bereikbaarheid van de bedrijven en
woningen in zowel het werkgebied en het overige industriegebied.

Herfstfietstocht
VRTC De Achtkastelenrijders uit Vor-
den houdt op zondag 22 september
haar jaarlijkse herfstfietstocht. De af-
standen van deze tocht zijn 40 en 100
kilometer. De start is bij café-restau-
rant De Herberg.

Vrouwenraad
De Instelling Verslavingszorg Steden-
driehoek Zutphen is gestart met de
voorlichtingscampagne „Wat kan ik
voor U inschenken". Op 24 september

zal er in Vorden een voorlichting wor-
den gegeven aan de plaatselijke Vrou-
wenraad. Deze bijeenkomst vindt
plaats in het Dorpscentrum.
Uit recent onderzoek van de Stichting
Wetenschappelijke Onderzoek Ver-
keersveilig (SWOV) is gebleken dat er
een landelijke stijging te zien is in het
aantal mensen dat onder invloed aan
het verkeer deelneemt.In de provincie
Gelderland is sprake van een stijging
van 32 procent! De campagne van de
Instelling Verslavingszorg Stedendrie-
hoek heeft als doel om het rijden on-
der invloed van alcohol te verminde-
ren en richt zich op gastvrouwen en

GEMEENTE
VORDEN •
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving voorne
vergunning (art. 8:23 Awb en art.

tot intrekking
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, op werkdagen

van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en:
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, op dinsdag

van 13.30 tot 20.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag van 13.30
toto 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur,

liggen vanaf 20 september 1996 gedurende 4 weken ter inzage de ontwerp-besluiten tot
intrekking van de vergunning van:

1. naam rechthebbende:
adres:
woonplaats:

voor:

datum vergunning:

de heer K. Schotsman
Heijendaalseweg 1
7251 HW Vorden

een agrarisch bedrijf

12 januari 1982
adres van de inrichting: Heijendaalseweg 1

2. naam rechthebbende:

adres:
woonplaats:

voor:

datum vergunning:

mevrouw C.S. Pragt en
mevrouw E.P. Verschuren
Heerlerweg 11
7233 SG Vierakker

een agrarisch bedrijf

1 juli 1977
adres van de inrichting: Heerlerweg 11

De strekking van het ontwerp-besluit:
Op dit bedrijf worden gedurende drie jaar geen bedrijfsmatige aktiviteiten meer uitge-
voerd, waarvoor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer vereist is.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen schriftelijke alswel mon-
deling door een ieder worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 18
oktober 1996.

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

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

Datum: 17 september 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33
(doorkies-nummer), fax (0575) 55 74 44

gastheren. Het is onderzocht dat zij
een rol kunnen spelen bij het voorko-
men van rijden onder invloed.
Het project is in 1990 ontwikkeld door
de ANWB in samenwerking met de
Asser Vrouwenraad het CDA Drenthe

en het Regionaal Orgaan voor de
Verkeersveiligheid (ROVG) te Drente.
Deze campagne is mede mogelijk ge-
maakt dankzij een subsidie van het
ROVG.

Zie ook advertentie.

WD dient initiatiefvoorstel in:

Liberalen kiezen voor
Hengelo en Steenderen
De WD heeft vorige week woensdag-
avond een initiatirfvoorstel inge-
diend waarin de fr^Pe aan het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders
vraagt om met Hengelo en steenderen
aan tafel te gaan zitten. Dit gebeurde
tijdens de commissievergadering
Bestuur en RuimteL^e Ordening. De
WD gaat er vanuit^Pt een fusie met
Borculo, Lochem en Ruurlo van de
baan is omdat Borculo niets wil weten
van een samenwerking met Vorden.
Ook de gemeente Ruurlo heeft vol-
gens de WD een clausule ingebouwd.
„Ruurlo wil alleen maar met ons pra-
ten als ook de andere betrokken „ja"
zeggen tegen Vorden. En dat is dus
niet het geval. Wat ons betreft ont-
breekt elke noodzakelijke positieve
grondhouding en moeten we zo snel
mogelijk met Hengelo en Steenderen
gaan praten", aldus fractievoorzitter
E. Brandenbarg. De WD stelt voor om
het besluit om met Ruurlo, Lochem
en Borculo aan tafel te gaan zitten in
te trekken. Het initiatiefvoorstel
wordt op dinsdag 17 september tij-
dens de raadsvergadering behandeld.

De gemeenten Hengelo en Steenderen
hebben inmiddels ook de deur voor
Vorden opengezet. Vorige week woens-
dag presenteerde het onderzoeksbu-
reau IME-Consult het resultaat van een
onderzoek naar de twee gemeenten.
Volgens het bureau zouden Steenderen
Hengelo er goed aan doen om nadruk-
kelijk met elkaar te gan samenwerken.
Op dit moment vormen de twee ge-
meenten nog een kluster met Zelhem
en Hummelo & Keppel. Een combina-
tie met één van deze twee gemeenten
wordt in het onderzoeksrapport als
minder aantrekkelijk gesteld. Zelhem
valt af vanwege de bestuurlijke ver-
schillen en Hummelo & Keppel om eco-
nomische redenen. De gemeentebestu-
ren van zowel Hengelo als Steenderen
kunnen zich hierin vinden en stellen
voor om Vorden uit te nodigen deel te
nemen in een op te starten proces van
bestuurlijke en ambtelijke samenwer-
king.

Fractievoorzitter A.H. Boers (CDA) was
tijdens de commissievergadering van
mening dat er eerst moest worden ge

wacht op een bericht van Lochem. „De
gemeente Lochem heeft ons uitgeno-
digd om deel te nemen aan de gesprek-
ken met Ruurlo en Borculo. We zullen
dus eerst hun reactie moeten afwach-
ten", aldus Boers. Burgemeester E.JC.
Kamerling vertelde dat er nog steeds
geen officiële reactie van de gemeente
Lochem binnen is. Daarna werd er uit-
gebreid gesproken over de mogelijke
personele gevolgen van een gemeente-
lijke herindeling. Namens alle mede-
werkers had gemeentesecretaris mr.
A.H.B, van Vleuten een brief geschre-
ven met het verzoek alleen aan een
herindeling mee te werken als daar
geen gedwongen ontslagen uit voort-
vloeien. Het college van B. en W. on-
derschrijft deze briefen is van mening
dat een herindeling geen gedwongen
ontslagen mag opleveren.
De commissieleden vonden het stand-
punt van het college zeer merkwaar-
dig. Ze waren van mening dat je niet
op voorhand gedwongen ontslagen
moet uitsluiten. „Anders leg je op voor-
hand al een tijdbom onder het hele fu-
sieproces", aldus E. Brandenbarg (WD).
De heer W.M. Voortman (PvdA) was het
met hem eens. „Een fusie zal altijd een
reorganisatie als gevolg hebben. En
dan kun je met het oog op efficiency
gedwongen ontslagen niet uitsluiten",
aldus Voortman. Burgemeester E.J.C.
Kamerling legde uit dat het college-
voorstel bedoeld was om de eerste on-
gerustheid bij het personeel weg te ne-
men. „We willen laten zien dat wij ui-
terst zorgvuldig met ons personeel om
gaan", zei hij. De heer M. Bakker (D66)
kon zich de ongerustheid bij het perso-
neel wel voorstellen. „Maar dat beke
kent nog niet dat wij het dit college
voorstel kunnen instemmen. De zaak
ligt wat mij betreft veel genuanceer-
der". Ook de heer A.H. Boers (CDA) was
het daarmee eens. „Als iedere gemeen-
te op voorhand de voorwaarde stelt dat
er geen gedwongen ontslagen mogen
vallen, dan is de meerwaarde van een
fusie weg". Burgemeester Kamerling
gaf toe dat het collegevoorstel wel erg
„kort door de bocht" was zei hier in de
raadsvergadering van 17 september op
terug te zullen komen. Het is nog niet
duidelijk of het voorstel zal worden
aangepast.



Weekendrecept
Vlogman
Varkenskoteletten
met abrikozensaus

Bereidingstijd: 30 minuten

(ADVERTENTIE)

Benodigdheden voor 4 personen:
4 haas- of ribkoteletten van 150 gram per stuk, peper, zout, l eetlepel
bloem, 80 gram boter, braadboter of margarine, l middelgrote zeer fijn
gesnipperde ui, l blik (400 of 425 gram) abrikozen op eigen sap of op lichte
siroop, 1-2 eetlepels aardappelmeel of maizena, 2 eetlepels tomaten-
ketchup ketjap manis of tamari.

Benodigd keukengerei: kom, vleespan of grote koekepan, zeef, snij mixer
of mixerbeker.

Bereidingswij ze:
1. Bestrooi het vlees aan beide zijden met zout en peper. Wrijf het vlees

ermee in.
2. Stuif of strooi de bloem over de koteletten. Klop overtollig bloem eraf.
3. Zet de zeef op de kom en giet het sap of de siroop van de abrikozen in

de zeef af.
4. Houd enkele halve abrikozen apart voor de garnering. Maak van de rest

van de abrikozen moes met behulp van de snij mixer.
5. Laat de margarine in de vleespan heet worden. Laat de koteletten in de

hete margarine aan beide zijden vlug mooi van kleur worden. Bak ze
daarna in vrij korte tijd aan beide zijden bruin en juist gaar.

6. Voeg als het vlees goed van kleur is de snippers ui toe. Fruit die onder af
en toe omscheppen glazig tot goudgeel.

7. Neem het vlees uit de pan. Giet er de siroop van de abrikozen in. Doe er
de abrikozenmoes bij en laat alles warm worden.

8. Roer van het aardappelmeel met de tomatenketchup en l deciliter koud
water een papje. Bind daarmee de abrikozenmoes tot sausdikte.

9. Warm desgewenst de koteletten nog even op in de saus en maak die
pikant van smaak met peper, zout en ketjap.

10. Gameer het vlees met de apart gelegde abrikozen. Schenk de saus in de
schaal met vlees of dien de saus apart bij het vlees op.

Wijntip:
Een lichte rode wijn uit de Languedoc of een rosé uit de Provence zullen bij
dit gerecht vakantieherinneringen oproepen.

Tip van de kok: A
Gebruik in plaats van fijn gemaakte abrikozen eens Wiarbermoes of de
inhoud van l blik (400 gram) gezeefde of gepelde en ontpitte tomaten.

Slager Vlogman
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SEPTEMBER

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

3 t/m 28 Spreekwoordenkwartet in de
Bibliotheek

18 PCOB Dorpscentrum
18 HVG Dorp, H. Rossel, wonen en

werken in Afrika
18 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
18 ANBO Middagfietstocht, info:

55 17 95. Vertrek vanaf het Kerk-
plein

18 HVG Wichmond
18 Plattelandsvrouwen Gery Groot

Zwaaftink
19 Bloemschikken Floralia
19 Bingo HVG Wildenborch
20-21-22 Floralia Tentoonstelling

Dorpscentrum
21 PKV Jongdierendag bij drukkerij

Weevers
22 Herfstfeesttocht VRTC de Herberg
22 Koffieconcert Kranenburg-Concor-

dia bij Gasterij Schoenaker
22 Fietstocht Volksfeest Linde
24 Gewone soos-middag KBO Kranen-

burg Wapen van 't Medler
24 Dorpscentrum Themamiddag

Vrouwenraad Vorden
25 Welfare Najaarscontactmiddag

Wehme
25 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 Bejaardenkring reisje
26 Revue Volksfeest Linde
27 Vogelschieten Keizerschieten

Volksfeest Linde
27 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

over ouderen en de Wet Voorzie-
ning Gehandicapten, in het Dorps-
centrum tel. 55 20 02fe

28 Volksspelen dansavoM^olksfeest
Linde

28 Kastelenwandeltocht vanaf Dorps-
centrum

Milieuweek ói> 't Beeddand

Er werd teveel rotzooi geproduceerd scholengemeenschap 't Beeckland. Daar waren alle docenten en de medezeggenschapsraad het over eens.
Maar wat eraan te doen? Er werd besloten een milieucommissie op te richten die in het diepste geheim een mileuweek voorbereidde. Deze
milieuweek ging vorige week maandag van start. In het derde lesuur werden alle scholieren bij elkaar geroepen in de kantine van de school
aan het Hoge. Daar werden de scholieren voor de keuze gesteld: of een week gewoon les of een aangepaste week die helemaal in het teken
stond van het milieu. De leerlingen kozen voor de laatste optie. Naast diverse milieulessen, videofilms en een zwerfvuilactie werd op vrijdag
de week afgesloten met een presentatie van milieuwerkstukken. De coördinatie van de milieuweek was in handen van Hans Geytenbeek en
Harm Welleweerd.

29 HSV de Snoekbaars Ledenwedstrij-
den Vorden-Hengelo

OKTOBER

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

2 HVG Wichmond. Lezing oude
melkfabriek Hengelo

2 HVG Linde Inge Nijenhuis
2 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 PCOB Gez. ouderenmiddag in

dorpscentrum
8 Soos Kranenburg
8 HVG Dorp excursie rozen kas.
9 Welfare handwerken Wehme
9 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
10 Bejaardenkring Dorpscentrum
12 HSV de Snoekbaars IJsselwedstrijd
13 HSV de Snoekbaars Snoekwedstrijd
13 VAMC Oriënteringsrit de

Graafschaprijders vanaf
Schoenaker

16 HVC Wichmond. Schrijven, een
ambacht?

16 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

16 HVG Dinie Hiddink
Boekbespreking

17 HVG Wildenborch. Mevr. Diny
Hiddink

17 PCOB in de Wehme. Prof. dr. IA
Diepenhorst

19 Concert Sursum Corda + Pr.
Juliana, Zelhem in het
Dorpscentrum

20 Openstelling de Wiersse
22 Soos Kranenburg
23 Welfare Bazar Wehme
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Revue Jong Gelre in Dorpscentrum
30 HVG Linde. Rondje Kerkeraad
30 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
31 HVG Wichmond Kringmiddag in

de Kapel te Vorden
31 HVG Linde Kringmiddag in de

Kapel
31 HVG Dorp Kringmiddag in de

Kapel
31 Themadag Vrouwenraad

Dorpscentrum

Gepromoveerd
Onze vroegere plaatsgenote Erna
Hissink is aan de Universiteit in
Utrecht tot doctor gepromoveerd. Het
in het proefschrift beschreven onder-
zoek werd uitgevoerd bij de divisie
Toxicologi van T.N.O. Voeding te Zeist.

Musikverein Kranenburg
en Concordia geven
zondag koffieconcert
Het Kranenburgs Belang houdt op zon-
dag 22 september een koffieconcert in
Gasterij Schoenaker. Aan dit concert
wordt meegewerkt door Musikverein
Kranenburg uit Duitsland en de Vor-
dense muziekvereniging Concordia.
De beide verenigingen ouderhouden al
verschillende jaren zeer nauwe banden
met elkaar. Zo doet de Vordense mu-
ziekvereniging elk jaar mee aan de kar-
navalsoptocht in het Duitse Kranen-
burg. Ook ondersteunt Concordia de
Musikverein jaarlijkst tijdens de grote
karnavalsoptocht in Keulen. Dit jaar
deden hier leden van Concordia aan
mee. Ook het schuttersfeest in Duits-
land is een evenement waar de Vorden-
se muzikanten niet graag ontbreken.
Alles bij elkaar werd het tijd dat de
Musikverein Kranenburg weer eens
naar de gemeente Vorden kwam. Voor
het Kranenburgs Belang was dit een re-
den om de muzikanten uit Duitsland
uit te nodigen voor een koffieconcert
in Gasterij Schoenaker. Na afloop van
het concert wordt er voor beide korp-
sen een barbecue gehouden op de cam-
ping van de familie Graaskamp.



TE KOOP

VOOR UW

RIOOLAANSLUITING:

BUIS
o 110 0 125 o 160 enz.

opgetrompd.

vanaf O} A w p. m t r.

met
bijpassende hulpstukken

verkrijgbaar

T.L. SLANG
vanaf p. mtr.

Ook verkrijgbaar beregenlngsbul-
zen, dakgoten, landbouwplastic,

enz. enz.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf, wordt
eventueel gratis thuisbezorgd.

GOOSSENS

Te koop: snijbloemen
op eigen land geteeld, verser
kan het niet. Chrysanten, anjers,
asters, gladiolen, zonnebloemen,
kalebassen. Aanbieding: AS-
TERS f 1,- per bos

en nog enkele andere
soorten
SCHOENAKER
Vierakkersestr.w. 22,
Vierakker

Wie eenmaal
WALDKORN

heeft gekend,
eet niet anders,

Is verwend.
Deze wwek extra voordeftg.

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

organiseert een

KLAVERJAS- EN
JOKERAVOND

op donderdag
19 september

Plaats: kantine
Aanvang: 20.00 uur

VÏÏV,

Rabo TeleSparen: gemakkelijk sparen per telefoon

Een hoge rente... en ik kan
altijd bij mijn geld!"

Sparen is prachtig maar ik wil wel altijd bij m'n geld

kunnen. Als Telespaarder kan ik dat. Ik bel gewoon

de Rabofoon en binnen enkele minuten heb ik geld

naar mijn Betaalrekening overgeboekt en kan

ik weer volop pinnen.

computer u u\v rekeningnummer
en uw toegangscode in te toetsen.
Alleen ii k r i j g t dus toet;ant; tot

uw spaargeld!

Rente nu:
TeleSparen is er voor

Telefoniscl^^ld opnemen
of storten^P

Rabo TeleSparen is de gemak-
ke l i jke , nieuwe man ie r van
sparen. Het principe is simpel.
Heeft u een te le foon , dan heeft
u uw spaar«jJ a l t i j d bi| de h a n d

- 24 uur p^^lg en 7 dagen per

week. Behalve razendsnel geld
overmaken naar uw Betaal

rekening, kunt u uw telefoon ook
gebru iken om uw saldo op te

vragen. ()t om geld te storten op

uw TeleSpaarrekemng. Dat gaat
veel snel ler dan per post!

En u bent niet meer gebonden

.aan de openingstijden van uw
Rabobank. Als u wilt kunt

u ook TeleSparen via uw pc
met modem.

Directe toegang tot uw
spaargeld én hoge rente?

Meestal moet uw geld lang vast
ge/et worden om een hoge

rente te krijgen. Niet bij de Rabo

TeieSpaarrekening! Al v a n a f
/ 500,- spaargeld k r i j g t u een
rente die gunst iger is dan bij veel

spaar rekeningen met minder
f l e x i b e l e voorwaarden.

i ' i k e r t i j d heeft u bij uw Rabo

TeieSpaarrekening direct toegang

tot uw spaargeld.

Optimaal beveiligd met uw
persoonlijke toegangscode

Als u een TeieSpaarrekening

opent, k r i j g t u een toegangscode
die s t r ik t persoonlijk is . Als u
de Rabotoon be l t , vraagt de

uw gemak

endc saldo
grote aankoop?

F.ven bellen en er staat weer
genoeg op uw Be taa l r eken ing om
meteen te betalen met uu
bankpas. U k u n t tot maar l i e f s t

), per maand over-
v n n uw TeieSpaar-

reken ing naar uw Betaalrekening

/onder dat u daarvoor iets in

r e k e n i n g wordt geb rach t .

M a k k e l i j k e r kan het niet!

Vraag meer info!

Meer weten over de/e
g e m a k k e l i j k e m a n i e r
van sparen per i e le

toon? S t u u r dan v a n d a a g nog de

antwoordcoupon in.
Of bel gratis:

06-0502
( m a a n d a g t/m vrijdag van OS.00
tot 2 i.OO uur en \ /aterdags van
0^.00 u u r tot 17.00 u u r ) .

Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

I— natuurlijk wil ik een hoge rente over mijn spaar-
J%A geld en er toch altijd over kunnen beschikken

Stuur mij snel meer informatie over RaboTelesparen.

Naam:;

Straat: (

Postcode:

Telefoon::

M/V

Plaats: ,

Stuur deze kon ineen envelop zonder postzegel naar Rabobank Nederland,
Antwoordnummer 42,5600 VB Eindhoven.

Rentewijzigingen voorbehouden.

presenteert:

THEMAMIDDAG
"Wat kan ik

voor u inschenken"
o.l.v. "Instelling verslavingszorg"

Op 24 september
13.30 uur

Dorpscentrum

Toegang voor iederéén
Gratis entree.

Inlichtingen: G. Velhorst-Soek, tel. 55 16 88

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

De Nationale collecte voor de
Vereniging tot steun aan de

Nierstichting Nederland
vindt plaats in de week van

22 t/m 28 sept.

De collectant doet trouw z*n werk
Uw gaven maken de Nierstichting sterk.

Het komt alle patiënten ten goede.

ZUIVER OMDAT 'T MOET.

Wij zoeken in
WICHMOND / VIERAKKER

een

CORRESPONDENT (m/v)
voor het verzorgen van

berichten, nieuwtjes,
en het aannemen
van advertenties.

Voor inlichtingen

WEEKBLAD CONTACT
Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30 - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10



PLEIN-
MARKT

PLEINMARKÏ

Dit jaar geen boedelmarkt
maar een pleinmarkt.
Plm. 10 marktkramen vol
met goederen zullen
uitgestald worden op het
marktplein bij de kerk op

zaterdag 21 september
vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur
of eerder indien uitverkocht.

Dit alles ten bate van de
restauratie van de
Dorpskerk.

Tijdens de Pleinmarkt voor de kleintjes een
GRABBELTON.

Volksfeest Linde van 26 tot en met 28 september:

Revue "Onder de Luiden
Ter gelegenheid van het 130-jarig be-
staan van het volksfeest in Linde
wordt er op donderdagavond 26 sep-
tember een zelfgeschreven revue op-
gevoerd met als titel "Onder de
Linden". De revue is geschreven door
Bert Tuinman, Henk Sleumer, Netty
Arfman en*Ferdi Schmitz. Naast de to-
neelvereniging uit Linde zullen diver-
se andere bewoners uit het buurt-
schap meedoen aan dit spektakel. Het
is de eerste keer dat er in Linde een re-
vue wordt opgevoerd.

"Onder de Linden" gaat over twee boe
rengezinnen uit Linde. Het eerste gezin
heeft een "normaal" boerenbedrijf ter-
wijl de andere familie een biologisch-
dynamisch bedrijf heeft. "De boeren in
Nederland hebben het anno 1996 niet
makkelijk. Dat laten we duidelijk door-
schemeren in deze revue. Toch is het
niet zo dat het een hele serieuze revue
wordt. Er valt namelijk heel veel te la-
chen", aldus Netty Arfman.
De vier schrijvers zijn op dit moment
nog hard bezig met de laatste aanpas-

singen van de revue. "Want we willen
namelijk het laatste dorpsnieuws in
deze revue verwerken. Het publiek
krijgt donderdagavond dus echt waar
voor z'n geld", vult Bert Tuinman aan.
Het viertal is twee jaar geleden begon-
nen met het schrijven van deze revue.
"We hebben het eerst in grote lijnen
uitgezet. Daarna is iedereen voor zich-
zelf aan de revue gaan werken.
Uiteindelijk vielen alle stukjes als een
puzzel in elkaar".
Naast de toneelvereniging uit Linde
doen ook diverse andere mensen uit de
buurtschap mee zoals de toetsenist
Wilfried Lichtenberg (Kas Bendjen),
drummer Maarten Graaskamp, gitarist
Niels Groot Jebbink (Dead Meat) en gi-
tarist Ard Schouten (Kas Bendjen).
"Alles bij elkaar is het dus een heel
bond gezelschap", lacht Bert Tuinman.
Het is niet duidelijk of de revue maar
een keer wordt opgevoerd. "Laten we
eerst donderdag maar afwachten. We
kunnen daarna altijd nog beslissen of
we met deze revue op toernee gaan",
zegt hij tot slot.

Vrouwenraad Vorden
neemt afscheid van
presidente Kamerling
Na ruim zes jaar als presidente te heb-
ben gefungeerd heeft de Vrouwenraad
Vorden afscheid genomen van me-
vrouw S. Kamerling. Bestuurslid me
vrouw D. Velhorst zei in haar toespraak
mevrouw Kamerling een enthousiast
lid van de Vrouwenraad te vinden. „Bij
aankondigingen van diverse thema-
middagen en cursusavond^Ëbleek dat

Lenselink wint njijsvraag Accpn

Tijdens de Infomarkt op zaterdag 7 september in het Dorpscentrum in Vorden hield accountantsbureau Accon uit Warnsveld een prijsvraag.
De deelnemers moesten raden wat de totale afstand is wanneer je vanuit het hoofdkantoor in Velp in alfabetische volgorde langs 23 vesti-
gingen van Accon rijdt. Het juiste antwoord was 2.658 kilometer. Arjanne Lenselink uit Zutphen zat hier het dichtste bij. Zij vulde 2.630 ki-
lometer in. Aangezien Arjanne Lenselink werkzaam is bij „De Vijfsprong" in Vorden nam ze daar vorige week haar prijs in ontvangst. De
eerste prijs bestond uit een prachtige tuinset. Direkteur G.PJ.C. van Meijl van de Warnsveldse vestiging van Accon was naar Vorden geko-
men de hoofdprijs de overhandigen. In totaal deden er 53 mensen mee aan de prijsvraag van Accon.

je je altijd zeer grondig in het onder-
werp verdiepte. Een keer zelfs zo gron-
dig dat je de spreker bijna al het gras
voor de voeten had weggemaaid!", al-
dus mevrouw Velhorst.
„Ook kwam je vaak met nieuwe ideeën
aandragen, die dan prompt werden uit-
gevoerd. Voor ons waren het zes fijne
jaren om met je samen te werken", al-
dus mevr. Velhorst die de scheidende
presidente een boekenbon en een boe
ket bloemen aanbood. Mevrouw
Kamerling wordt opgevolgd door me
vrouw J.Buunk-Nijenhuis.

Klein Lebbink blijft
zich verzetten tegen
aanleg van fietspad
Miny Klein Lebbink blijft zich verzet-
ten tegen de komst van een fietspad
langs de Lankhorsterstraat. De ge-
meente Vorden wil een fietspad van
700 meter aanleggen van Wichmond
naar sporthal De Lankhorst. Volgens
Miny Klein Lebbink is een dergelijk
fietspad helemaal niet noodzakelijk.
„Laat de gemeente daarvoor in de
plaats maar iets doen aan de
Baakseweg en de Koekoekstraat. Die
wegen zijn veel gevaarlijker. Volgens
mij wil de politiek met dit fietspad al-
leen maar scoren", aldus mevrouw
Klein Lebbink.
De commissie VEGW kon zich vorige
week echter wel vinden in het raads-
voorstel om 538.000 gulden uit te trek-
ken voor de aanleg van het fietspad.
Alleen de PvdA was evenals mevrouw
Klein Lebbink van mening dat het fiets-
pad niet de hoogste prioriteit heeft in
Wichmond. Wethouder D. Mulderije
vertelde dat de gemeente Warnsveld
eind jaren tachtig ook al plannen had
om een fietspad aan te leggen naar de
sporthal. „Het plan komt dus niet zom-
aar uit de lucht vallen", aldus
Mulderije. De heer R. Nobel viel de
wethouder bij. „Het fietspad naar de
sporthal stond enkele jaren geleden
zelfs op aandringen van de plaatselijke
bevolking van Wichmond en Vierakker
op ons verkiezingsprogramma. Er is
dus wel degelijk behoefte aan".
De heer R. Nobel vroeg zich verder afin
hoeverre de subsidie van de provincie
in gevaar komt. De provincie heeft na-
melijk een subsidie van 145.500 gulden
toegezegd onder de voorwaarde dat
het plan nog dit jaar wordt uitgevoerd.
Of dit laatste ook gaat lukken is de
vraag. Voor een snelle aanleg van het
fietspad is de gemeente afhankelijk
van de bereidwillige medewerking van
de aanwonenden. Mevrouw Klein
Lebbink - die woonachtig is aan de
Lankhorsterstraat 3 - zei tijdens de
commissievergadering er alles aan zal
doen om het fietspad tegen te houden.



Raadhuisstraat 53, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 20 00 Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

Geachte relatie najaar 1996

December is de belangrijkste feestmaand van het jaar. Een maand ook die in het
teken staat van surprises en geschenken. Want een goed gekozen cadeau is niet
alleen een extra blijk van waardering, het is ook uw visitekaartje ten aanzien van
medewerkers en zakenrelaties. En natuurlijk is een mooi cadeau ook in familie- en
kennissenkring altijd op zijn plaats.
Uw zorg wordt de onze, dus waarlijk een pak(ket) van uw hart.

Met genoegen presenteren wij dan ook onze kerstshow. Tijdens deze show vindt u
een ruim en zeer gevarieerd aanbod van kerstpakketten en relatiegeschenken. Al
onze geschenkpakketten zijn niet alleen met de grootste zorg samengesteld, ook
aan de uitmonstering is zeer veel aandacht besteed.

Natuurlijk houden wij graag rekening met uw speciale wensen wat betreft inhoud
en verpakking van onze geschenkpakketten. Ons motto is: "Geven is (g)een kunst:
laat uw geschenk onze zorg zijn!" Wij bedoelen dan natuurlijk dezelfde zorg en
service die u normaal van ons gewend bent.

Om een perfecte uitvoering en tijdige levering te kunnen garanderen nodigen wij u
uit op onze kerstshow in café 't Hoekje op dinsdag 8 oktober van 15.00 - 21.00
ujur.

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u bij de Rabobank reizen kunt
boeken, is u vast al bekend.
Maar weet u ook dat elke reisverko-
pende Rabobank iedere week speciaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-
vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen
voor nog aantrekkelijker prijzen. Loop snel
eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze week:

Tunesië
Vertrek: 24 september en l oktober
l week App. Sindbad Center***, logies

nu vanaf 495,— p.p.

Kos
Vertrek:
26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober
l week App. Erato, logies

nu vanaf O 95,— p.p.

Cura^ao
Vertrek t/m 24 oktober
Hotel Princess Beach****

Korting tot 3 f 5,— p.p.

Jamaica, Negril
Vertrek t/m 31 oktober
9 dagen hotel Sandi San*** logies+ontbijt

Nu voor l4lO,— p.p.

Plannen voor een Kerst- of Krokusvakantie? Wacht dan niet met
reserveren, er zijn al weer veel leuke wintersport- en zonreisgidsen

bij ons binnen. Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vordcn: 0575-557837; Hengelo: 0575-468440; Steenderen: 0575-458105
Keijenborg: 0575-468480; Baak: 0575-557878; Wichiiiond: 0575-557865

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)

v (0575) 5228 16
BOVAG

VERLOTING TUINFEEST
5 SEPTEMBER •

Spectrum Gelderland Oost
voorheen Het Groot Graffel

Er zijn nog 2 prijzen niet afgehaald.

Hierover kunt U belten met de Inloop.

Telefoonnr. 58 08 29.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Wicaruli-rs parketvloeren van

echl liiuii rn re In kurk hrhhrn

a l t i j d rrn kern van kurk. Hui

warr weldaad om op te lopen.

Pre t t i ge r , rustiger, comlor-

tahclrr. Hn beter brst.iiul

tei;en hoi; e hakken rn /.waar

meubilair.

WicandetS v loeren / i ju oog-

verblindend mooi en gemak-

kelijk in onderhoud.

Als lx-w ijs van ver t rouwen in

on/r produkten i;rvrn w i j u

urn jaar garant ir tei;rn door-

slijten van dr unieke toplaag.

O

o

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

Weekend aanbiedingen

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

keuze uit 30 soorten en goed voor 12 royale punten

Dit weekend:

Perzik-Bavarois Vlaai
lekker fris en romig

voor maar f 17, 5 O

MÜSLI KRUIDKOEK
royaal gevuld met noten en rozijnen en

zuivere honing

Eén van Schurink's specialiteiten

voor f 4,50

ROOMBOTER
KERSENFLAPPEN

met een heerlijke room en kersenvulling

s HALEN = 4 BETALEN

Alles vers van de Warme Bakker. Dat proeft u!
Zie ook onze dagaanbiedingen.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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



Clubkampioenen tennis 1996 SBST1
Het klooster in Kranenburg zal in 1998
definitief haar deuren sluiten. De elf
Franciscaner Minderbroeders die nu
nog in Kranenburg wonen, zullen ver-
huizen naar andere kloosters van de
orde. Het klooster in Kranenburg
wordt verkocht. Het Provincialaat
Franciscanen heeft om twee redenen
besloten het Kranenburgse klooster te
sluiten. In de eerste plaats neemt het
aantal leden van de orde af en dit be-
kent dat er steeds meer kamers leeg ko-
men te staan. Daarnaast voldoet het ui
1902 daterende klooster niet meer aan
de eisen die de regering aan bejaarden-
oorden stelt. Ook een renovatie is geen
oplossing. Een dergelijke operatie zal
miljoenen guldens gaan kosten.

Jong Gelre

In de periode van 30 augustus tot en met 7 september zijn bij Vbrdens Tennis Park de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. In de eer-
ste plaats mag de organisatie de weergoden ontzettend dankbaar zijn, omdat het voortreffelijk weer was. Een heerlijke temperatuur en zo
af en toe ook de zon er nog bij. De tennisvereniging had dit jaar gekozen om alles in één periode af te werken. Dat wil zeggen dat zowel de
kinderen als de volwassenen op moesten draven. De opkomst bij de junioren was super. Mede omdat trainer Erik Gaertner de kinderen ont-
zettend had gepushed om mee te doen. In totaal had de jeugdcommissie 157 partijen te plannen. Voor de senioren was het aantal partijen
120. Alle finales werden gespeeld op 7 september. Na afloop gingen alle kampioenen met elkaar op de foto.

„Spreekwoorden en
gezegden" thema
van Nutsfloralia
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22
september wordt in het Dorpscentrum
in Vorden de 71e Nutsfloralia gehou-
den. Dit jaar is er gekozen voor het the-
ma „Spreekwoorden en gezegden". Het
belooft een hele kleurrijke tentoonstel-
ling te worden met als hoogtepunt het
optreden van de bekende Lochemse
verhalenvertelster Dinie Hiddink. Aan
de hand van het thema „Spreekwoor-
den en gezegden" zal ze op vrijdag en
zaterdag diverse smakelijke verhalen
vertellen. Ook mevrouw Groot Jebbink
uit Vorden is door de organisatie uitge-
nodigd om tijdens de Nutsfloralia en-
kele verhalen te vertellen. Als ambte-
naar van de burgelijke stand is zij ge-
wend om in het openbaar te spreken.

Deze klus is dan ook wel aan haar toe-
vertrouwd. Tot slot geeft de heer
Markerink uit Barchem onder de naam
„Touw Lex" een demonstratie ,touw-
draaien.

Diverse spreekwoorden en gezegden
zullen tijdens deze bloemenexpositie
worden uigebeeld zoals „Ieder vogeltje
zingt zoals het gebekt is" en „koffiedik
kijken". Naast diverse particulieren
zullen er dit jaar ook weer inzendin-
gen te zien zijn van leerlingen van
scholengemeenschap 't Beeckland uit
Vorden en de Drietelaar uit Borculo.
Ook de jeugd van de basisscholen is ge-
waagd om een steentje bij te dragen.

Eerfler dit jaar zijn er in totaal 1500
zonnepitten uitgedeeld. Het is echter
de vraag hoeveel kinderen deze week
daadwerkelijk een zonnebloem naar
het Dorpscentrum zullen brengen.

Tijdens de bloemententoonsteling zijn
er ook werken te zien van cursisten die
les hebben gehad van Willy Kip. Verder
wordt er aan de Nutsfloralia meege-
werkt door atelier Warempel uit
Zutphen, De Wereldwinkel, Tuincen-
trum Vorden, de Plattelandsvrouwen
en de oudheidkundige vereniging
„Oud Vorden". Zie ook advertentie.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan mmt 't van Weevers uit Vomen

Jong Gelre hield zondagmiddag een
klootschiettoernooi voor famillies, be-
drijven, straten en verenigingen. Door
de organisatie was in het buurtschap
Linde een parcours uitgezet met een
lengte van 5 kilometer. In totaal na-
men 16 teams bestaande uit vier perso-
nen aan het toernooi deel. Uitslag hè
ren: l Stokkink; 2 Wildenborch; 3
Dunsborg. Dames: l Hackfort; 2 Linde.
Gemengd: l Delden III; 2 Delden II; 3
Delden I.

Seniorenmiddag
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
houdt op woensdag 18 september een
seniorenmiddag in het Dorpscentrum.
De toegang is gratis. Het progamma
voor deze middag bestaat uit een voor-
lichting over ergotherapie en een op-
treden van een ouderenkoor. Alle ou-
deren in Vorden zijn van harte wel-
kom.

Aanleg fietspa&Kranenburg

De medewerkers van de firma Dusseldorp uit Lichtenvoorde laten er geen gras over groeien. Nadat er jarenlang gepraat is over de aanleg
van een fietspad naar Kranenburg, wordt er op dit moment keihard gewerkt aan de verwezehjking van dit project. Als alles naar wens ver-
loop is het fietspad in november klaar. Verder is de provincie Gelderland bezig met de grondaankopen voor het tweede deel van het tracé.
Als deze voorspoedig verlopen dan kan volgend jaar begonnen worden met het doortrekken van het fietspad naar de gemeente Ruurlo. In
1997 zal ook de hoofdrijbaan van de Ruurloseweg in Vorden gereconstrueerd worden. De weg zal ondermeer worden voorzien van een nieu-
we asfaltlaag.
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Er is geen vloerbedekking te beden-
ken die zo veelzijdig is als parket of
laminaat. Elke parketvloer heeft een
natuurlijk karakter. Hout straalt
warmte uit en is mooi om te zien.
De duurzaamheid is uitzonderlijk
hoog, ondanks dat zo'n vloer veel te
verduren heeft. Dat geldt uiteraard
ook voor laminaat, een ideale combi-
natie van schoonheid, duurzaamheid
en meer! En niet te vergeten de kurk-
vloer. Een staaltje van creativiteit.
Helmink heeft een ruim assortiment
vloeren in parket, laminaat en kurk
in de meest uiteenlopende dessins,
patronen en kleuren. En het wordt
vakkundig bij u gelegd!

In onze winkels hebben wij
een parket en laminaatshop
met talloze voorbeelden.

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Enkele prijsvoorbeelden.
Eiken lamelparket
Diverse houtstructuren
Per iu2 vanaf

Laminaat Saphir 4000
diverse kleuren,
nu per m2

Kurkparket
diverse kleuren,
nu per m2 vanaf

|.W. Hagemanstraat 5 Tel. 0545-474190 j

THEO TERWEL l
11 AUTOSCHADESPECIALIST III
Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bw
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

shirt
mt. S-XL
van 15,00 nu:

gilet
in 2 kleuren
normaal 25,00 nu:

stretch- S-XL
pantalon

van 45,00 voor:

19?5

39?5

AAN ONS LIGT HET NIET!!!
MODE K O O P J E
heren ruit
cotelee hemden

van 39,95 iiu voor:35-
mode voor

.̂  het héle gezin
uuntc

trui M L
met V-hals

van 29,95

l£k^f^lf\1ft aanbiedingen geldig
t/m zaterdag 28 september

traimngs-
akken

116-176



Eerste dagboek van Kanen Wullink vanuit Amerika:
ffEcht alles in Amerika is groot
Op woensdag 14 augustus vertrok
Kanen Wullink voor een jaar naar
Amerika. De 17-jarige vordense scho-
liere zal in de de komene maanden
een dagboek gaan bijhouden van haar
verblijf in Californie. Op vrijdag 30
augustus ging ze achter de computer
zitten en schreef haar eerste bijdrage
voor Weekblad Contact.

En daar zat ik, in de grote, oer-
Amerikaanse car van dad Roser. Ik had
net een reis van 16 uur achter de boeg
en het eerst wat er besproken werd in
de auto, was waar we gingen eten. Het
maakte mij allemaal niet zo veel uit,
want voor mij was het half twee
's nachts (daar was het dus half vijf in
de middag).
Het werd een gewoon restaurant en ik
had meteen al gezien dat alles in
Amerika echt groot was, maar nu wist
ik meteen dat de maaltijden ook groot
waren. Ik bestelde kip, maar weet ik
veel datje er meteen patat en bonen en
een schaal sla bij krijgt! En dat midden
in de nacht. Ik kon het niet op en daar
hebben ze in Amerika wat op gevon-
den. Als je in Nederland etensresten
wilt meenemen dan ben je een een kn-
iepert, maar hier komt de bediening
vragen of je een „doggie-bag" wilt om
je eten mee te nemen. Ook als ze hier
eten klaar maken, dan maken ze veel
te veel. Zoveel dat ze het zelf niet eens
op krijgen. De resten gaan allemaal in
plastic bakjes en zakjes en worden in
de koelkast gezet. Als je dan honger
hebt, warm je het even op in de mag-
netron en klaar is je sparerib als tus-
sendoortje.
De eerste twee dagen heb ik erge heim-
wee gehad. Ik weet nu ook waarom het
in het Engels „Homesick" is, want je
wordt er echt ziek van. Verder was ik
ontzettend moe natuurlijk en daar
wordt je ook niet veel beter van. Wat
me erg geholpen heeft, is de verrassing
die in m'n koffer zat: een plakboek met
allemaal brieven en foto's van m'n fa-
milie, beste vrienden en kennissen die
me veel succes wensten. Ik wil iedereen
die hier aan meegeholpen heeft bedan-
ken en speciaal mijn ouders en
Jasmijn, want zij hebben alles verza-
meld en gezorgd voor het geheel.
Na een paar dagen was ik aardig ge-
wend. Voordat ik vertrok, had ik al aar-

Van links naar rechts: Michael, Mandy, Kathy, Karien en Ed op het vliegveld in Sacramento op 14 augustus

dig wat contact gehad met m'n gastge-
zin, dus geheel vreemd waren ze niet
voor me. Ed, m'n gastvader is ontzet-
tend druk met z'MÉerk, dus die zie ik
het minst van allemaal. Maar z'n kan-
toor is bij het huis, dus af en toe komt
ie eens binnen vallen. Hij is ontzettend
aardig, in voor grapjes en als hij tijd
heeft toont hij veel belangstelling.
Kathy, m'n gastm J«r, zie ik vaker. Ze
is behulpzaam en nef en heeft me ont-
zettend goed opgevangen in m'n heim-
wee-periode. Dan heb ik nog een
„broertje" van 12, Micahei, erg groot
voor z'n leeftijd, erg „into sports" en
net als de rest erg aardig.
Mandy, m'n „zus", is even oud als ik en
we zitten in hetzelfde jaar van Del Oro
High School. Ze sjouwt me overal mee
naar toe en ik doe veel met haar en

haar vriendinnetjes. Zo zijn we dit
weekend naar the Caïifornia State Fair
in Sacramento geweest. Ik heb nog
nooit zo'n groot eveneni^fc gezien!
Het is bijna als een pretpar^Je kan er
dieren bekijken, er zijn diverse live-op-
tredens op dezelfde tijd, er is een cul-
tureel centrum, allerlei kraampjes en
de grootste kermis die ik^^it gezien
heb. Ik vond het alleen al^^ik om er
rond te lopen.

Nu ga ik inmiddels al voor de tweede
week naar school. Het is leuk en niet
moeilijk. Ze doen wel ontzettend wei-
nig in de les vergeleken bij het huis-
werk datje krijgt. Ik moet bijvoorbeeld
voor volgende week drie projecten ma-
ken: voor Engels over een boek; voor
drama over een toneelstuk en voor ge-

schiedenis over een indianenstam. Veel
moeite met de taal heb ik niet, maar al-
les in het Engels lezen en het daarna
ook nog eens op een andere manier op-
schrijven neemt veel tijd in beslag. Ik
krijg gewoon even veel tijd als de rest
(twee weken) en het wordt op dezelfde
manier becijferd.

Ze hebben een hoge dunk van Euro-
pese- en vooral Nederlandse exchange
studenten. Nou ja, ik hoop dat ik die
hoge dunk niet naar een lage verander.
Ik denk het niet, want m'n eerste cij-
fers hebben zelfs mij verbaasd. Maar, ik
zal de volgende keer wel wat meer over
school vertellen, voordat er in m'n
schrijfsel geknipt wordt, omdat het te
lang is. Iedereen de groeten vanuit zon-
nig Californië!

Bezoek en Oppas Service voor dementerende ouderen:

BOS zoekt vrijwilligers
Ouderen die vergeetachtig zijn of
lijden aan dementie, hebben vaak
veel hulp nodig om thuis te kunnen
blijven wonen. Deze hulp komt
vooral van partner, familie of ken-
nissen en van professionele betaal-
de hulpinstanties. Maar ook de vrij-
willigers van de Bezoek en Oppas
Service van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden dragen hun steen-
tje bij aan deze hulpverlening. Er
wordt regelmatig een beroep op de
SWOV gedaan. De stichting zal daar-
om graag het vrijwilligersteam van
dit project met enkele personen
willen uitbreiden.

De Bezoek en Oppas Service wordt be-

mand door Miep Rouwenhorst, Anneke
Siebelink en Hennie Fleming. Deze vrij-
willigers hebben een cursus gevolgd in
het omgaan met dementerende oude
ren en ze worden begeleid en onder-
steund door een professionele kracht.
De vrijwilligers zijn doorgaans een och-
tend, middag of avond beschikbaar om
een dementerende oudere gezelschap
te houden. De vrijwilligers kunnen op
deze manier een oogje in het zeil te
houden zodat degene die normaal ge-
sproken de zorg op zich neemt - meest-
al is dat de partner - er eens even tus-
senuit kan om bijvoorbeeld te winke-
len of andere activiteiten te onderne-
men. Op deze manier kan men de zorg
ook beter volhouden. Aanvragen voor

de Bezoek en Oppas Service kunnen
worden gedaan bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. De coördinator van
dit project, mevrouw J. Star, komt daar-
na bij de aanvrager thuis voor een ge
sprek.

Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd
wat de bedoeling is van de hulp. Verder
worden de wensen en gewoontes van
de betrokkene genoteerd zodat de
hulpgever daar rekening mee kan hou-
den. Daarna wordt er een vrijwilliger
ingezet, die het best in de gezins-
situatie past. Voor meer informatie
kan men contact opnemen met de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (55
3405)."

Vordenaar De Jonge
start sportzaak in
gemeente Zuidwolde
Vrijdagmorgen 4 oktober gaat in
Zuidwolde de nieuwe sportzaak voor
het publiek open van Helderman Sport
B. de Jonge. Exploitant Bert de Jonge is

afkomstig uit Vorden. Helderman
Sport B de Jonge is een zeer dynami-
sche franchise organisatie en zal een
grote aanwinst zijn voor Zuidwolde en
naaste omgeving. De nieuwe sportzaak
bied een goed en sportief assortiment
met veel bekende merken.

Landbouwfederatie
De Vordense Landbouwfederatie houdt

op maandagavond 30 september een
gezamenlijke ledenvergadering met de
ZMO uit Warnsveld. Deze avond heeft
plaats in de Boggelaar. Tijdens de ver-
gadering zal de heer B.G. van het Erve
een lezing komen geven, de heer B.G
van het Erve is voorzitter van de nieu-
we Landbouworganisatie GLTO Zuid
Midden Oost.

Veel publiek tijdens
harmonicadag en
tweede koopzondag
Ook de tweede koopzondag die afgelo-
pen zondag werd gehouden was een
schot in de roos voor de ruim twintig
winkels in Vorden. Bij sommige zaken
was het afgeladen vol. Het overgrote
deel van het publiek kwam van buiten
Vorden.
Ook de harmonicadag die in 't Pan-
toffeltje plaats vond werd zeer goed be-
zocht. Vanuit alle delen van Nederland
waren ruim 100 beoefenaars van de
„trekzak" naar Vorden getogen om
daar hun grote passie uit te oefenen.
Voor het publiek, het was de gehele
dag een komen en gaan van mensen,
eveneens een alleraardigst gebeuren
want er werd van harte meegezongen
waaronder vele deuntjes uit de „oude
dans". De kans om ook een dansje te
maken liet het publiek zich niet ont-
nemen.
Er was deze dag een deelnemer die zijn
gehele familie had meegenomen. De
krasse 81 jarige heer Sterken uit
Staphorst stelde zijn aanvang niet te-
leur en speelde er lustig op los. Het spe
len op de trekharmonica begon 's mor-
gens om elf uur. Zeven uur later kon-
den velen maar met moeite stoppen.
Het ligt in de bedoeling dat een en an-
der het volgend jaar opnieuw wordt ge-
organiseerd.



Open Dagen
Squash Vorden

zaterdag 21 en
zondag 22 september

SH
VOROCN
Overweg 18
Vorden
tel. 0575 551844

Aanbieding voor September.'

8/y aankoop van een abonnement, 1 gratis squash-
racket, 1 gratis squashbal en 3 gratis squastilessen.

Profiteer nu van deze unieke aanbieding!
Bel voor meer informatie of kom langs in ons centrum.

Squash: Allemachtig Prachtig!

OpenJüiis
Woensdag 18 sept. a.s.

showen wij U onze

najaarscollectie
met nieuwe warme accent kleuren
elegant en sportief gecombineerd.

Wij nodigen U graag uit
voor de show

om 14.00 uur 's middags

en nu ook
om 19.15 uur 's avonds

tot 21.30 uur geopend

VALLE VERZASCA

BRONKHORSTERSTRAAT 9
7256 KE KEIJENBORG
TEL (0575) 46 11 95

* Vijveraanleg
* Tuinhout
* Sierbestrating
* Vijverartikelen
* Folie-verwerking

NAJAARSONDERHOUD VAN UW VIJVER

S El ZOEN S O P R U l M l N G

* Diverse aanbiedingen van vijverartikelen
•& Diverse kortingen op tuinhout
•fr Diverse kortingen op vijvervissen
if Folie 1,0 mm van f 11,-voor 9,50
•fc Folie 0,5 mm van f 5,50 voor 4,50
•*• Natuursteen van f 0,35 voor 0,25
•£ Waterplanten 3 voor 10,00
* Waterlelies UITZOEKEN 10,00
* IJsvrijhouders 22,50
•fr Luchtpompen 49,00
•fr Vijverpompen -10%
* Gratis water testen
•£ Speciaal winter visvoer

Tevens het adres voor informatie, aanleg, onderhoud
en ontwerp van uw vijver.
Valle Verzasca is geopend iedere zaterdag van 9.00
tot 17.00 uur aan de Bronkhorsterstraat 9 te
Keijenborg.

CAS EN <tlV?.BESPAREN ?

een H R ketel huren!
057555 1546

j!ffitechniek vorder,10 HEIDEPLANTEN

12,50

Ze zijn er weer:

BLOEMBOLLEN

100 BLAUWE

DRUIVEN IO.- Xv»v®v«v

ïuina»
RDEN

Ruurloseweg 65a - 725I LB Vorden
Tel. (0575) 55 36 71

Uw kopje koffie en stoel
staan voor U klaar!

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 0575-461235

TE HUUR
TE RUURLO:

kantoor-
ruimte

d i v. units

Tel. (0573) 451426.

Brieven

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

zaterdag 21 september

zaal De Herberg te Vorden

aanvang 19.30 uur

' zwarte grond
'straatzaad
' boomschors «ut
' champignonmest
'compost
' tuinturf

SMAN
G R O E N S P E C I A L I S T
HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

130,00 m3 ' vijverturven 119.00 m^'lO stuks
127.50 m^ ' gedroogde mest f 5,00 m^'l O liter
145.00 n>3 • vele soorten KALABASSEN
125 00 ra3 ' tuinplinten in vele soorten
f 30 00 m3
19000 a^

Verkoop op zaterdag of na tel. afspraak.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26



Jubilarissen door Nierstichting gehuldigd

Burgemeester E.J.C. Kamerling heeft vorige week dertien jubilarissen\ gehuldigd die 25 jaar verbonden zijn aan de Nierstichtiiu^AUereerst
werden de dames R. Scheffer-Bannink en M. Wolters-Ruesink in het ^mietje gezet. Dit tweetal is reeds 25 jaar betrokken bij IQollecte en
organisatie van de Nierstichting in Vorden. Daarnaast waren er elf coüectanten die een insigne door burgemeester E.].C. Kamerling kregen
opgespeld. Het gaat hier om de dames A. Boerstoel-Dijkstra, D. Bosch-Lenderink, D. Jeulink-Weenink, M. Klein Brinke-Wesselink, H. Korenblek-
BroekmanJ.W. ter Maten-Marsman, R. Vreeman-Suzebeek en de heren D.B. Eskes, A. Fokkink, G. Kreunen, R. Wesselink. Volgende week wordt
in Vorden voor de 25e keer de collecte voor de Nierstichting gehouden.

SPORT-
/ï.\ NIEUWS

Voetbal
IJsselstreek-Vorden
Vorden begon sterk aan de wedstrijd en
Mark Sueters scoorde al na vijf minu-
ten (0-1). Vijf minuten later scoorde
Mark van der Linden fraai op aangeven
van Erik Oldenhave (0-2). Vorden pro-
beerde de voorsprong te vergroten
doch schoten van Dennis Wentink,
Mark Sueters en Mark van der Linden
werden op fraaie wijze door de keeper
van IJsselstreek uit het doel geranseld.
Ook Ronnie de Beus kreeg een unieke
kans. Vrijstaand voor de keeper schoot
hij echter naast. In de slotfase van de
eerste helft gaf Vorden het heft uit
handen en strafte Raymond van der
Logt een verdedigingsfout van Vorden
af: 1-2.
Na de theepauze trok IJsselstreek fel
van leer en liet Vorden zich intimide
ren. In de 47e minuut kon Marinho
Besselink een voorzet niet klemvast
krijgen en de bal werd ingeschoten
door Raymond van der Logt. Vijf minu-
ten later was het wederom Van der
Logt die onhoudbaar scoorde (3-2).
Vorden nam risico en moest aanvallen.
Twintig minuten voor tijd werd een
aanval van Vorden door IJsselstreek on-
derbroken. Vier aanvallers van IJssel-
streek tegen één verdediger van Vor-
den. Dit werd uiteraard uitgebuit. Dick
Smit van Vorden gaf het laatste tikje en
scoorde in eigen doel: 4-2. In de laatste
minuut verzilverde Dennis Wentink
een penalty (4-3). Zondag speelt Vorden
thuis tegen Barchem.

Uitslagen
Vorden Al-EGW Al 14-2, Vorden B2-
Gazelle Nieuwland B2 0-8, Lochem C3-
Vorden Cl 2-3, Vorden Dl-Wilhelmina
SSS Dl 14-0, Vorden El-GSV El 9-2, Vor-
den E2-Rietmolen E2 8-2, Westendorp
El-Vorden E3 1-12, Warnsveld Fl-
Vorden F2 8-0, IJsselstreek 1-Vorden l 4-
3, Lochem 2-Vorden 2 1-0, Witkampers
4-Vorden 3 1-4, Vorden 4-Veldhoek l 9-
3, Brummen 5-Vorden 6 5-0.

Programma
Vorden Al-Klein Dochteren Al, Keyen-
borg Bl-Vorden BI, Doesburg Bl-
Vorden B2, Vorden Cl-Witkampers Cl,
Barchem Dl-Vorden Dl, Rekken El-
Vorden El, Vorden E2-Eibergen E2,
Vorden E3-Ratti El, Eibergen Fl-Vorden
Fl, Vorden F2-Wilhelmina SSS F3,
Vorden 1-Barchem l, Vorden 2-Vios
Beltrum 2, Vorden 3-Ruurlo 4, Baakse
Boys 3-Vorden 4, Vorden 5-SCS 2, De
Hoven 7-Vorden 6.

Ratti-EGW
Afgelopen zondag begon Ratti gelijk fel
te voetballen tegen EGW. Na tien mi-
nuten voetbal kwamen er al kleine
kansjes voor de Rattianen. Helaas kwa-
men ze niet tot scoren. Door goed com-
binatiespel werd de tegenstander gedu-
rende de eerste dertig minuten onder
druk gezet. Naarmate de wedstrijd vor-
derde kreeg EGW achter meer grip op
de wedstrijd en werd het dus ook
steeds drukker voor de goal van Ratti.
De ploegen gingen met 0-0 de rust in.
In de tweede helft drong EGW Ratti

toch verder in de verdediging maar
met spaarzame uitvallen was de voor-
hoede van Ratti toch gevaarlijk dicht-
bij de 1-0. Helaas ontbrak hiervoor nog
de juiste scherpte. Met nog drie minu-
ten en 0-0 op het scorebord was het
dan toch echter EGW die de winnende
goal scoorde en de drie punten mee-
nam naar huis. Terug kijkend over de
eerste twee wedstrijden van dit seizoen
is er al een goede vooruitgang geboekt
in het spel van de Kranenburgers en
hadden ze zeker deze wedstrijd een
punt verdiend. De jeugd van Ratti was
meer succesvol. Ratti Al won afgelo-
pen weekend thuis van Reunie A2 met
18-3.

Socii
Uitslagen: Klein Dochteren-Socn 0-4,
Socii 4-De Hoven 7 6-2, Socii 6-Oeken 4
2-8, Brummen A-Socii A 1-7, Brummen
C-Socii C 2-6.
Programma: Socii A-Be Quick A, Socn
C-Zutphania C, Socii-DEO, Erix 2-Socn
2, Socii 3-Be Quick 5, Be Quick 6-Socn 4,
Socii 5-De Hoven 5.

Duivenspo r t
Leden van PV Vorden hebben dit week-
end deelgenomen aan de laatste wed-
vlucht van het seizoen. Ditmaal vanaf
St. Ghislain Hornu. De uitslagen wa-
ren: C. Bruinsma l, 6, 8, 9,11,16,18,19;
M. Olieslager 2, 3, 7, 10,13, 14, 15; HA
Eykelkamp en Zn: 4; A.A. Jurriens 5,17;
R. Eykelkamp 12; W. Oldenhave 20.

B r i tl i'
Uitslagen Bridgeclub Vorden maandag
9 september 1996 : 1. mv Van Burk/hr
Kilian 61.4 %, 2. dms De Bruin/Van de
List 60.4%, 3. dms Van Asselt/Vruggink
56.6%.

Touwtrekken
De Vordense Touwtrekvereniging doet
zaterdag 28 september en zondag 29
september aktief mee om in samen-
werking met de nationale touwtrek-
bond het touwtrekken te promoten.
Dat gebeurt bovendien op 21 andere
plaatsen in Nederland. De touwtrek-
vereniging Vorden beschikt over een
prachtige akkomodatie inklusief sport-
velden en trainingshal.
Belangstellenden kunnen zaterdag 28
september hun eigen krachten meten
op een trek-krachttoestel.
Die dag vindt tevens het kampioen-
schap van Vorden touwtrekken plaats.
Ook de schooljeugd is benaderd. Van-
wege de goeie opkomst onlangs in de
sporthal en ook tijdens de demonstra-
ties op Koninginnedag heeft het be-
stuur van T.T. Vorden gemeend om ook
een kampioenschap van Vorden voor
de jeugd te organiseren.
De Vordense Touwtrekvereniging
neemt komend weekend ook deel aan
het wereldkampioenschap in Slagha-
ren. Vrijdag 20 september komt Vorden
dus uit op internationaal niveau. Op 29
september is Vorden in Gaanderen van
de partij. Daar worden die dag demon-
straties op indoormatten gegeven.

M o t o r s p o r t
De Vordense auto-en motorclub „De
Graafschaprijders" organiseerde zon-
dagmiddag een orienteringsrit welke
was uitgezet door Wim Wisselink en
Joop Menkhorst. Beide heren hadden
een pittig parcours uitgezet met een
lengte van 50 kilometer. In totaal gin-
gen 35 equipes van start.
Na afloop maakte Bert Regelink de vol-
gende prijswinnaars bekend: A-Klasse: I
J. Luiten, Hengelo 101 strafpunten; 2 H.
Sijpkes, Stadskanaal 114; 3 A. Woud-
stra, Damwoude 159. B-klasse: l G. Sie-
mes, Zutphen 126 str; 2 G. te Veldhuis,
Halle 164; 3 G. Reugebrink, Enschede
193. C-Klasse: l R. Drent, Gieten 190 str;
2 A. Wessels, Raalte 214; 3 D. van Gorp,
Vorden 242. De aanmoedigingsprijs
ging naar J.H. Ebbers uit Lichtenvoorde
met 451 strafpunten. De eerstvolgende
rit is 13 oktober.

S q u a s h
Het eerste team van Squash Vorden
won vorige week woensdagavond de
eerste competitiewedstrijd tegen Cen-
tre Court uit Wijk bij Duurstede. Het
werd 1-3 voor de Vordenaren. Het derde
team van Squash Vorden was minder
verdienstelijk. Zij verloren met 5-0 van
Lichtenvoorde 1.

Startdienst
Zondag wordt in de Dorpskerk weer de
gezamenlijke Startdienst van de Her-
vormde Gemeente en de Gereformeer-
de Kerk gehouden. Voorganger is domi-
nee HA. Speelman. Het thema van de
dienst is "Waar kies je voor?" Na afloop
van de dienst is er zoals gebruikelijk
koffiedrinken in het Achterhuus waar
ook de jeugd wordt bezig gehouden.
Dit jaar zijn er spelletjes en een pop-
penkast. Verder wordt een videofilm
vertoond over het werk van Johan en
Janny Lotterman in Papoea Nieuw
Guinea.
Ook de Katholieke Kerk houdt op zon-
dag een Startdienst met als thema
"Vele handen". Tijdens deze dienst
staan de vele activiteiten en functies
binnen kerk centraal. De dienst wordt
gehouden in de Christus Koningkerk.
Na afloop is er koffiedrinken en ruim
de gelegenheid om met elkaar te pra-
ten over, de verschillende acitiviteiten
die er door de parocianen worden on-
dernomen.



Voor een auto groot of klein
Moet u in Zutphen bij uw Opel-dealer zij]

Fiat Uno 455 rood bj. 1991

Ford Sierra 2.0 CL, rood, bj. 1988

Ford Sierra 1.6 azur blauw met. bj. 1991

Honda Prelude 2.0M 6 V, wit bj. 1990

Opel Kadettl 800 GT, wit, bj. 1988

Opel Omega 2.0i automaat, beige met. bk. 1987

Opel Vectral. 8 GL, blauw bj. 1990

Opel Vectra 1700 diesel GL, wit bj. 1990

Peugeot 205 GT1 1900 , zwart met. bj. 1988

Peugeot 205 1.1 Accent, rood bj. 1992

Peugeot 205 1.1 Accent, wit bj. 1989

Opel Tigra 14 1.1 6V Optie ceramic blue bj. 1995

Seat Ibiza 1.2i CLX, 5-drs. blauw met. bj. 1992

Toyota Corolla 1.6 XLI, grijs met. bj. 1992

VW Golf 1800 Sport, wit bj. 1986
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-©- WISSELINK
Zutphen: Vispoortplein 4 - tel. (0575) 51 66 46. Na18.00 uur: tel.

f 12.500,-

f 7.450,-

f 16.500 -

f 23.950,-

f 12.500,-

1 9.950,-

f 1 6.950,-

114.950,-

112.500

115.750,-

f 9.950,-

f 36.500,-

f 13.250,-

f 17.500,-

f 8.500,-

e
(0575) 45 1228

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

De Rabobank wijzigt haar openingstijden.
Met ingang van l oktober a.s. zijn onze kantor^ als volgt geopend:

kantoren: Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steenderen, Burg. Smitstraat 21

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur

13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 19.00 uur

Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a

10.00 - 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00 - 12.30 uur

13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
woensdagmiddag gesloten
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur

kantoor: Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00 - 12.30 uur 13.15- 18.00 uur

Voor meer complexe zaken bent u natuurlijk ook buiten deze tijden van harte welkom.
In dat geval adviseren wij u even contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak.

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

2 bos bloemen f 8,95

Lage tulpenbollen en narcissen
25 stuks 8,95

3 broden Oase 4,95 Azalea 5,95

DE VALEWEIDE-bloemen

HONDEPOEP

OP
DIE TROEP;;

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Laat

inze
firg
z ij n!

CERTIFICAATHOUDER DRUKKERIJ
"«i WEEVERS

VORDEN - TEL 0576 661010. FAX 661080, BBS 664040
ISO 900Z NIEUWSTAO 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK
ONDERWIJS TE VORDEN

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. onderwijs u uit tot
het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
Deze zal gehouden worden maandag 30 september in de gemeenschaps-
ruimte van de basisschool "Het Hoge", aanvang 19.45 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 9 oktober 1995.
3. Jaarverslag van de basisschool "Het Hoge".
4. Financieel verslag over 1995.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad.
8. Jaarverslag van de ouderraad.
9. Rondvraag.

10. Korte pauze.
11. Inleiding door de heer R. Boerhout van het Centraal Pedagogisch

Studiecentrum over faalangst.
12. Sluiting.

a - Aftredend en niet herkiesbaar zijn de dames W.H. Hartelman, H.D. Norde
en de heer W.Chr. Wichers.
Het bestuur stelt voor in hun plaats te benoemen:
de dames LM. Heijink, K.M. Pelgrum en de heer E. Kroesbergen.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde
personen namen van tegenkandidaten inleveren.
Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

Namens het bestuur,
G. Krajenbrink (secretaris)
p.a. postbus 35, 7250 AA Vorden



$E;PI MBf R
10.00, 13.45

15.30 uur*

donderdag 19 september.
Dacht ̂
déii is? fî
gezellig dagje ya^ met koffie en iets lekkers
erbij.

wis.
* Telefonisch reserveren van zitplaatsen (0575) 55 13 81 van harte aanbl̂ ln. De toegang is gratis.

Vergeet niet uw Spaarkaart mee te nemen. Daarmee kunt u immers sparen voor ModePremies t.w.v. F50.-I

Burgemeester Galleestraat 9, 7251 EA Vorden, (0575) 55 13 81

de blauwe hand |
cd(0578) 55 22 23 vorden

burg. galleestraat
36

OPRUIMING

Eckhardt

> bmhen/buiten
wbirippols

înfrarood sauna's

• badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

HObSLAG
BOUWMATERIALEN BV

Openingstijden:
maM 8-17 uur, zaterdag 9-13 uur, vrij-

dagavond koopavond van 19-21 uur

O-DISCO
Kranenburg

Hitmania v.a. 21.OO uur

met HAPPY HOU R
2 halen 1 betalen

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en
partijen tot 4OO personen.

Behang, stof, vloerbedekking en verf exact
afgestemd op uw persoonlijke interieur-
wensen. Voor een compleet en eigentijds
interieur legt u de basis bij uw Deco Home
speciaalzaak. Daar vindt u op kleur en
dessin te combineren woonmode in diverse
stijlen en smaken.

deco
HOME

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

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

MET HET WEEKBLAD

CONTACT
NAAR DE

• 40e JAARBEURS
VAN HET OOSTEN

15Jpt en met 22 september 1996
inW om de Hanzehal te Zutphen

Jubileumbeurs nieuwe stijl en de grootste konsumentenbeurs van Oost-
Nederland met ondermeer de volgende onderwerpen:

* Tuin en Erfgoed, * Bouwen en Wonen
* Huis en Interieur

* Van Top tot Teen, * Keukens
*Grootse Badkamershow, * Bruidsplein
* Vloerenplein, * Dagelijks modeshows

Voor verdere informatie: zie de Jaarbeurs-krant.

Openingstijden:
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag en zondagen van 11.00 tot 18.00 uur

Volop parkeergelegenheid; volg de borden "parkeren beurs"

Speciale aanbieding voor u als lezer van het Weekblad Contact! Bij inlevering
van onderstaande bon aan de kassa van de 40e Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u f 1,50 korting op een normaal toegangsbewijs van f 9,00.
Maximaal 2 personen per bon.

Tot ziens op de 40e Jaarbeurs van het Oosten.

<y/ 40e JAARBEURS VAN HET OOSTEN
15 t/m 22 september 1996, Hanzehal te Zutphen

REDUKTIEBON

Bij inlevering van deze bon aan de kassa van de 40e Jaarbeurs van het Oosten,
ontvangt u f 1,50 korting op normaal toegangsbewijs van f 9,00

(maximaal 2 personen per bon).

Openingstijden:
dagelijks van 14.00 tot 22.00 uur,

zaterdag en zondagen van 11.00 tot 18.00 uur.

knip uit
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