
Vordenaar Escher
schrijft novelle
over wereldoorlog
'Trompetten in de verte'. Onder deze
titel verscheen onlangs het eerste
boek van Nol Escher uit Vorden. Na-
dat Escher ruim dertig jaar als weten-
schappelijk uitgever heeft gewerkt,
klom de 64-jarige Vordenaar in de pen
en schreef hij een bock dat zich af-
speelt in de Tweede Wereldoorlog. 'Ik
probeer de lezer mee te nemen in de
belevingswereld van een 9-jarige jon-
gen, waarbij ik gedeeltelijk gebruik
maak van een aantal indringende her-
inneringen uit mijn jongcnsjaren. De
rest is verzonnen. Daar is het ook een
novelle voor', aldus Escher in een in-
terview met Weekblad Contact. Zie
Tweede Blad.

Dichteres Benschop
op 11 oktober in
Gereformeerde
Kerk
De bekende dichteres Nel Benschop
en zangeres Rcinata Heemskerk ko-
men op woensdag 1 1 oktober in de
Gereformeerde Kerk aan de Zutphen-
seweg. In samenwerking met het koor
'Interchrist' verzorgen zij een afwis-
selende zangavond. De voormalige
legerpredikant Jenno Sijtsma is de
gastheer van de avond die wordt geor-
ganiseerd door de stichting 'Zending
zonder Grenzen'. Deze stichting doet
hulpvcrlenings- en zendingswerk in
Oost-Europa en China. Tijdens deze
avond is er gelegenheid om boeken te
kopen en om de bundels door Nel
Benschop te laten signeren.

JongGelre
De afdeling Warnsvc ld van Jong Gere
houdt op donderdagavond 12 oktober
in de Boggelaar ene filmavond. Op
dinsdagmorgen 24 oktober staat een
excursie naar de G rol se h-fabriek in
Enschede op het programma. Tot slot
houdt Han Pclgrum uit Vorden op
maandagavond 30 oktober een lezing
over zijn werk. Hij handelt in onder
andere melkquota en vastgoed in bin-
nen-en buitenland.

Anbo
De afdeling Vorden van de Algemene
Bond voor Ouderen hield op 29 sep-
tember in het Dorpscentrum een bij-
eenkomst over de gezondheidszorg.
De voorlichter van de Zorgzekcraar
Oost-Nederland, G J. Jansen, infor-
meerde de leden over de lopende en
komende veranderingen in deze sec-
tor.
In Nederland gaat in de gezondheids-
zorg veel geld om. Voor 1996 worden
de kosten hiervoor begroot op 60 mil-
jard. Om de gezondheidszorg goed en
betaalbaar te houden streeft de rege-
ring-door het invoeren van nog meer
bezuinigingen - naar een zinnige en
zuinige zorg. Een aantal verande-
ringen gaat al in per l januari 1996.
Zo wordt de vergoeding voor fysio-
therapie in de meeste gevallen be-
perkt tot negen handelingen. De sub-
sidieregeling Persoonsgebonden
Budget voor de thuiszorg, nu nog ex-
perimenteel, wordt met ingang van
het nieuwe jaar definitief. Iemand die
thuiszorg nodig heeft kan van de ziek-
tekostenverzekeraar daarvoor geld
krijgen om dat binnen bepaalde regels
zelf te besteden. De prijzen van de
medicijnen zullen worden aangepast
aan die van de ons omringende lan-
den. Dat betekent dat de gangbare
medicijnen aanzienlijk goedkoper
worden. Voor bewoners van de ver-
zorgingshuizen vervalt per I januari
1997 de vermogenstoets. Wiliswaar
blijft de eigen bijdrage gehandhaafd,
maar het eigen huis hoeft niet meer te
worden 'opgegeten'. Eerder dit jaar is
de Wet op de Geneeskundige Behan-
delingsovereenkomst (WGBO) van
kracht geworden, kortweg de 'wet pa-
tiëntenrechten genoemd'. De belang-
rijkste punten in de nieuwe wet zijn
dat de patiënten recht heeft op infor-
matie en toestemming moet geven
voor een behandeling.
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Visboer Witvoet zet er een punt achter

Het zal wel even \vennen zijn. Een \veekmarkt zonder vishandel Witvoet. Afgelopen vrijdagochtend stond het Hovense
echtpaar voor het laatst met haar viskraam op de Vordense markt. De reden dat Jan en Ria Witvoel een punt achter hun
vishandel zenen, is het feit dat Jan op verzoek van de dokter het wat rustiger aan moet doen. In totaal stond de familie
Witvoet 46 jaar onafgebroken op de Vordense markt. 'De gezelligheid zal ik het meeste missen', aldus Wit\>oet, Diverse
markbczockers boden het echtpaar afgelopen vrijdag een bos bloemen aan. De complimenten vlogen Jan en Ria Witvoet
om de oren. 'De vis smaakte altijd goed. harstikke bedankt en het gaat jullie goed', aldus een klant. Namens de vaste
marktlieden bood kaasboer Peter Bakker het echtpaar een vaste plant en een envelop met inhoud aan. Ook voorzitter H.
Weenk van de marktvereniging was vol lof over d e jarenlang geleverde topkwaliteit van vishandel Witvoet. 'Daar stonden
jullie altijd bekend om. Deze envelop met inhoudjBiullie dan ook van harte gegund', aldus Weenk. Het é^rek van
Witvoet betekent niet dat Vorden zonder visboer kom te zitten. Vanaf vrijdagochtend zal vishandel Hengel attaak van
Witvoet overnemen.

Gerrit Eijerkamp (78) overleden:

Toerisme Vorden heeft veel
te danken aan G. Eijerkamp
Vorige week dinsdag is op 78-jarige
leeftijd de heer G. Eijerkamp over-
leden. In Vorden stond hij bekend
als de man die jarenlang op uitste-
kende wijze de touwtjes bij de
plaatselijke VVV aan elkaar bond.
In totaal zat hij 37 jaar in het be-
stuur van de VVV waarvan een
groot aantal jaren als secretaris en
de laatste zeven jaar als voorzitter.
In 1985 legde hij de voorzittersha-
mer neer en werd hij benoemd tot
erelid.

Burgemeester Vundennk sprak bij hel
afscheid van Eijerkamp in 1985 lo-
vende woorden. 'De VVV neemt een
bijzondere plaats in Vorden in. Zij
neemt min of meer een taak van de
overheid over door als gastheer te
fungeren voor de vele toeristen en om
die hier een plezierige tijd te bezor-
gen. De heer Eijcrkïimp speelde in dit
geheel een grote roh Hij is de man die

de touwtjes aan elkaar bond', zo sprak
Vundennk. Nico van Goethcm, die
destijds de voorzittershamer van Eij-
erkamp overnam sloot zich hier bij
aan in zijn speech. 'De heer Eijer-
kamp heeft jarenlang de V V V-kar ge-
trokken. 37 jaar is niet niks. Wc had-
den in hem een zeer ervaren voorzitter
die ontzettend veel van Vorden af-
weet' , aldus van Goethcm.

Ook de heer Van Schalk sprak in 1985
als voorzitter van van de Streek VVV
Achterhoek zijn bewondering voor
het werk van Eijerkamp niet onder
stoeten of banken. 'Door zijn inzet
heeft Eijerkamp Vorden landelijke
bekendheid gegeven. Hij staat bekend
als de man van overleg. Hij is vrien-
delijk, behulpzaam en dienstverle-
nend. Een typische VVV-man', zo
schetste hij. Het mag duidelijk zijn
dat het toerisme in Vorden veel te dan-
ken heeft aan de heer G. Eijerkamp.

Vrouwenclub
Vrouwcnclub Mcdlcr vierde afgelo-
pen zaterdag haar 25-jarig beslaan, 's
Middags werd er een receptie gehou-
den die goed bezocht werd. 's Avonds
stond de feestavond voor eigen leden
en hun partners op het programma. Er
was een goed verzorgde barbecue.
Tussendoor werden de aanwezigen
vermaakt door 'de drie Jannen uit
Gclsclaar'. Dit viel goed in de smaakt
bij de feestgangers. De vrouwcnclub
Medler kan derhalve terugzien op een
geslaagd jubileum.

Geslaagd
Willy Rïbbink uit Vorden is onlangs
geslaagd voor het examen coupcusc.
Zij volgde haar opleiding bij mode-
vakschool Toos Eisink te Vorden.

Ouderenmiddag
De KBO Soos Kranenburg houdt za-
terdag 7 oktober een gezellige middag
in 't Pan tof feitje bedoeld voor de drie
ouderenbonden in Vorden. Na de ope-
ning met koffie en gebak zal het duo
'de Bouwmeesters' een optreden ver-
zorgen met conference, muziek en
zang. Alle leden van de ANBO,
PCOB en KBO zijn van harte wel-
kom.

Stichting Steun door Rabobanken schenkt25.000 gulden

De Vijfsprong verrast met cheque
Wethouder Dorien Mulderije open-
de enkele weken geleden de nieuwe
stal en kwarkmakerij van de biolo-
gisch-dynamïsche boerderij 'de
Vijfsprong' aan de Galgcngoorweg
in Vorden. Toch is dit niet het enige
heugelijke feit dat 'de Vijfsprong'
de afgelopen maand te beurt viel.
Want namens de Stichting Steun
door Rabobanken overhandigde
Reinier Klein Brinke van de plaat-
selijke Rabobank de biologisch-dy-
namische boerderij voor hun werk
een cheque ter waarde van 25.000
gulden.

De Stichting Steun door Rabobanken
richt zich op kansarmen en achtcrge-
stelden in de samenleving ten einde te
trachten deze mensen een perspectief

te bieden op een zelfstandig bestaan.
De Vijfsprong heeft de afgelopen ja-
ren laten zien dat zij in deze opzet ge-
slaagd is. Vandaar dat de steun van de
Rabobank hier op zijn plaats is. De
steun van de Rabobank is eenmalig.
Daarom kiest zij ook voor projecten
welke ccn structurele verbetering in
de levensomstandigheden bewerk-
stellingen van de doelgroep. Ab H ar-
tel man van de pas gefuseerde Rabo-
bank Hengelo, Steendcren-Vorden
lichtte tijdens de overhandiging van
de cheque in het kort toe waarom juist
dit project in aanmerking kwam voor
een financiële steun.

De Vijfsprong begon tien jaar geleden
haar activiteiten. Het bedrijf werkt
volgens de biologisch dynamische

bedrijfsvoering. Een in principe ge-
sloten kringloopsystcem, waarbij het
veevoeder binnen het eigen bedrijf
wordt geproduceerd en de mest bin-
nen het eigen bedrijf wordt verwerkt.
Bij de land- en tuinbouw wordt niet
gewerkt met snelwerkendc kunststof-
fen en er wordt geen chcmisch-synte-
tischc gcwasbeschenn ing toegepast.

De Vijfsprong biedt een woon- en
werkklimaat aan mensen met een
verstandelijke handicap en aan men-
sen met psychiatrische problematiek.
De mensen met een verstandelijke
handicap wonen in principe perma-
nent op het boerenbedrijf. Mensen
met psychiatrische problematiek ver-
blijven er minimaal enkele maanden
tot maximaal twee jaar.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 8 oktober 9.00 uur ds. H. Westerink. Er
is zondagsschool en Jeugdkerk.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. Klaassens,
m.m.v. de Cantorij.

Gerel. Kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.30 uur ds. Tsj, Zuidema,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. H. Lenters, Apeldoorn.

R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 7ofrtober 18.30 uur Eucharistieviering,
Missiezondag.

R K Kerk Vorden
Zondag 8 oktober 10.00 uur Eucharislieviering,
Jeugd en Missie m.m.v. de Vordering.

Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 oktober Pastoor
J. Lammers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 7-S oktober dr. Slerringa, Schoolstraat
9, tel. 1255.
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 kun! dan opbellen, (zon-
der alspraak) komen óf een dringende visile
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tol 12.30 uur en van 13.30 tol 18.00 uur.
Aansluilend 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 recepl aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17,45 uur.
Buiten de genoemde tijden kuni U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordl automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 7-8 oftfoöarW.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie leletoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 lot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot17.00 uur.

Indien het bureau gesloten Is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bem-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudskiachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
05753-1400. Overige zaken op alspraak. Tel.
05753-1460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463. Steunpunt Winterswijk fel 05430-
31053.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129.
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93. 7261 BK Puurlo, let.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober: mevr. Wollers. tel. 1262
b.g.g. tel. 2151. Graag bellen voor 8.30 u.

Taxidienst Taxibedrij! Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

Begrafenlsdienstmeldadres tel. 06-823 2240.

Stankmeldingsnummer 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.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden oktober:
maandag t/m zaterdag 9.30-15.00 uur, behalve
vrijdag 9.30-17.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbeschermlng
Tel. 05752-6668.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatleburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen. lel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 oktober 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
volkszang.
Zondag 8 oktober 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.

Weekend-Wachl-Paslores: 8-9 oklober Pastoor
J. Lammers, Ruurlo, tel, 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11. b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nachl bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuls He! Nieuwe Spittaal. Ooyer-
hoekseweg 8, lel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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).
Kraemafdeting 10,30-11,30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PMZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zalerdag-en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19,30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

UW RUG IS EEN
LATTOFLEX WAARD

» AUPIHG

• urroftH

L U B B E R S W O O N W I N K E L l
SPtÜIALIST IN WONEN EN SLAPEN

CASÜ&E

IDEEKS

BÖFLAS

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4600

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



Vanaf l september 1995 is
Installatiebedrijf PladdetAlmen
volledig/ regionaal Waarborg
Certificaat Installateur, gas - water-
electra.

Dit zijn de voorde/en;
Eindcontrole niet meer bij de Nutsbedrijven;

> Onderhouden keuring gas toestel I en;
Eigen monteurs met Waarborg Certificaat;

> Woningen, directe eindcontrole;
• Voor bedrijven, de nieuwste technische

"know-how";
l Keuringen verrichten in de branches voor

derden;
Bedrijfsinrichting agrarische sector;

» Kostenbesparend door snelle registratie;
• Vertrouwde service.

INSTALLATIEBEDRIJF

F. PLADDET
Dorpsstraat 24 ALMEN

tel. 05751 • 1213
fax 05751-2088

VOEDINGSBOND FNV
afd. Vorden

Gelegenheid tot inleveren van
vakantiebonnen van de
Landbouw en
vakantiecheques van het
G.V.O.van11 oktober tot
18 oktober'95 bij:

H.W. Esselink,
Pr. Bernhardweg 26, Vorden.
Tel. 0575-552324.

Sam Sam
Jeugdmode

Nieuw!!!
LEGO-kleding

Deventerweg 2
Laren

(0573)402412

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Stapelbroe < ö- Jansen

1)1! MATSTE KANS!
M/V

ALMOST SOBER

1)15 HERBERG
VOlUMiIV

WEEKENDAANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
In wel 30 soorten
DIT WEEKEND:

LEKKERE FRISSE
VRUCHTENVLAAI

met diverse heerlijke vruchten
goed voor 12 royale punten

DIT WEEKEND voor maar 15-
Nieuw t

VORDENSE
KRENTEBOLLEN

met overheerlijke vulling

l jOO per stukDIT WEEKEND voor

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

goed gevuld met appel en kaneel

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 betalen
zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Huur
Mister Steam

Stapelbroek & Jansen is een

dynamische en snel groeiende

onderneming met een internatio-

naal afzetgebied. Zowel halffabri-

katen als complete eindproducten

vinden hun bestemming naar uit-

eenlopende branches.

Tot de hoofdactiviteiten behoren

constructie- en serie laswerk,

prefab-wapening en stalen mallen

maar ook het produceren van

machines, machineonderdelen en

staalconstructies.

• CONSTRUCTIE- EN SERIE LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN

Vanwege de aanhoudende groei van onze constructie-afdeling zijn

wij op zoek naar een zelfstandig werkende:

CONSTRUCTIEBANKWERKER/
PLAATWERKER M/V
Tot zijn taak zal behoren het bedienen van onze nieuwe CNCL

gestuurde kantpers. Ervaring met deze besturing is een vereiste.

Tevens zijn we voor onze afdeling prefab-wapening op zoek naar

enkele ervaren:

BETONSTAALVERWERKERS/
CO2 LASSERS M/V
Voor beide functies bieden wij u een interessante full-time baan in

een prettige, collegiale werksfeer. Tevens bieden wij u een bij de

funktie passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande funkties en voldoet

u aan de gestelde eisen, richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan:

Stapelbroek & Jansen B.V., t.a.v. dhr. T. Stapelbroek, postbus 91,

7255 ZH Hengelo Gld.

Wilt u vooraf meer informatie over deze funkties, neem dan kontakt

op met de heer T. Stapelbroek, telefoon 05753 -1815.

Molenenk 4, postbus 91 - 7255 ZH Hengelo Gld. Tel. 05753-1815

en reinig zalf uw vloerbedekking
of bankstel in oan oogwenk!

M isiur S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zalf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Miitar Stoom ii te huur bij:

HELM WK
VORDEN ÏUTPKENSEWEÜ l£l 057SÏ 1511

CONTACT
een goed on graag geleien blad

TE KOOP:
VIJVERFOLIE

4+6+8 mtr. breed 0.5 mm
dik

per m1 4FV5

Oofe anders maten verkrf/gboor
tegen meefprtjs.

TUIN-
VERLICHTING

onderhoudsvrij
nu met 10% korting

TE KOOP:
BUIZEN +

HULPSTUKKEN
voor riool en

regenwaterafvoer
voordeliger in prijs

Vraag vrijblijvend prijzen,
wordt gratis thuisbezorgd.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

aricemtvfaes
errassend Jekker

ers
oorde/ig

SPECIALITEITEN

Gepaneerde
snitzeis

per stuk

ƒ1,50

WEEKEND

Haas/rib
Karbonade

ƒ 9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Zure Zult

100 gram ƒ 0,89

Farmer Bacon

100 gram ƒ 1 ,89

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 küo ƒ 7,95

Hamburgers
per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,"
Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50
Gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw hulsslachtfngen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon 05752 -1470

Vrijdag 6 oktober a.s.

GROTE
VERLOTINGSMARKT

de marktvereniging.

2 BOS BLOEMEN 8,95

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Muskaat Druiven 2

Zoete Mandarijnen v.g.
20 voor

De eerste 100 klanten attentie gratis.

KOLDEN HOF 's Versmarkt

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

Vrijdag alle soorten broodjes

O halen

betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT (

WWMEBAXXM

)PLAA

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN voor gezonde en verse brood- en
TEL. 1384 gebalfsspecialltetten

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Dorpsstraat 11 - Vorden
Tel, 1373



Eén momentje,
in alle eeuwigheid
zijn enkele momenten
van hun tijd ontheven
omdat ze eindeloos zijn.

Hoera, wij hebben een zusje.
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
ons zusje

Juliëtte Emmely

We noemen haar

Jufiët

Ruurlo, 27 september 1995

HenkTegeren
Bea Teger-Gotink
Maarten
Pi eter
Wouter
Simon

Stationsstraat 18a
7261 AD Ruurlo
Tel. 05735-1426
(vanaf 10 oktober 1995:
0573-451426)

Een dochter...

„Twee simpele woorden, met
een grote inhoud. Voor de
tweede keer, door ons als iets
bijzonders beschouwd!'

Desi Endry Joanne

Ben, Truus en
Joycev.d. Pavert-Berenpas

28 september 1995
Z.E.weg112A
7223 DL Baak

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor partl-
cu Heren en veren igi ngen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezel te
regels; elke r eg el meer) 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme ot dubieuze contactjes
w o rd en n l et gep laat st.
Tarieven gelden bl) 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 bi) foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: t.e.a.b. Citroen
BX 1984, APK jan. '96. Tel.
05752-2910.

• Denk aan onze bazar/rom-
melmarkt op zaterdag 7 okto-
ber in het Achterhuus, achter
de Gereformeerde Kerk van
10.00 tot 15.00 uur!

• Cursus haken, breien, bor-
duren, patswork, quilten. Inl.
en opgave: G. Ellenkamp-Pel-
lenberg, Heegherhoek 3. Tel.
0575-552044.

• TE KOOP: uit verz. antieke
Friese staartklok met bruids-
krans. Tel. 05755-1218.

• TE KOOP: wollen berber-
kleed, afm. 1.70 x 2.40 m. Tel.
3223.

• TE KOOP: eiken eethoek;
kloostertafel met 4 stoelen
f 500,-. Tel. 05752-2636.

• TE KOOP: Ford Fiësta
1100 L, bj. 1981, APK ge-
keurd, f1000,-. Tel. 05752-
2636.

• Walnoten en bloemen te
koop: al vanaf f 3,- per bos,
o.a. zonnebloemen, anjers,
herfstasters, chrysanten als
bos, boeket of stukje van ei-
gen land. Verser kan het niet.
Tevens calabassen en walno-
ten etc. J. Schoenaker, Vierak-
kersestraat 22, Vierakker (bij
bord v.d. Lek, weg inrijden, ca.
300 m).

• TE KOOP: Volvo GLS 360
Sedan Groen, in zeer goede
staat, bouwjaar 1985 {1e eige-
naar), APK gekeurd. Vraag-
prijs f 3750,-. Tel. 05752-1507.

• TE KOOP: Rode Honda Ci-
vic 1.4 liter, 16-klepper, bj.'88.
Vraagprijs f 8500,-. Tel. 0575-
556928.

O Bul voor KNIP- EN NAAI-
LESSGN 05753-2370

• Wie kan 1ste jaars MTS
leerling extra studie-hulp ge-
ven? Tel. 05752-6631.

• TE KOOP: uit eigen fokkerij
100% betrouwbaar rijpaard 4
jaar, L-dressuur, 170 cm. Mag
in pension blijven. G.J, Beren-
pas, Reeoordweg 6, Vorden,
tel. 05752-2772.

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Rob Veenhuis
&
Berdi Weustenenk

gaan trouwen op donderdag
12 oktober 1995 om 11.15 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 12.15 uur in de
St. Willibrorduskerk te Hengelo (Gld.)
door pastoor E. Lammers en
ds. H. Westerink.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres:
De Eendracht 2
7251 GB Vorden

Lubert Lenselink
en

Yvonne Zweverink

gaan trouwen op 12 oktober 1995
om 12.00 uur in het gemeentehuis
van Gorssel.

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
'De Nieuwe Aanleg', Scheggertdijk
10 te Almen.

Nu e/gen import

wandtegels
Groot formaat.

Zeer scherp geprijsd.

Vloertegels
Slijtgroep

5
Alles topklasse

OPENINGSTIJDEN:
dl. t/m do. van 9,00-17,30 uur; vrij. van 9.00-20,30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bu
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel, 3773

Extra Belegen Kaas
500 gram

Manchego
Spaanse schapekaas
100 gram

Castello White
100 gram

Wildzwijn Paté
100 gram

Nieuwe oogst!!

Griekse Vijgen
250 gram

Herfst Notenmix
250 gram

6,45

3,98
2,98
2,89

2,95
3,49

Kerstpakkettenfolder is er, belangstelling?
Belt U even = vroegtijdig bestellen voorkomt
teleurstelling.

Spijkpad 14
7211 AJ Eefde kadotip:

In plaats van kaarten

Op woensdag 11 oktober a.s. hopen
wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 55-jarig huwelijk te
gedenken.

G. Harmsen
B. Harmsen-Groot Jebbink

U bent van harte welkom op onze
receptie van 19.30 uur tot 22.30 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

oktober 1995
Schimmeldijk 4
7251 MX Vorden

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4. Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

CONTACT
Lokaliseert w.11 u

>. echt interesseert

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM
CORDA
Tel. 05752-3483

.• PI

TREKKINGSLIJST SUPERLOTERIJ
1e trekking d.d.:29-9-'95

LOTNR

473
936
871
906
136
660
268
245
379

351

PRUS

5-daagse reis Praag

draagbare KTV

rotan tuinset

dïscman
fotocamera

accu-boormachine
decoupeerzaag

dinerbor

waardebon VOV 100,-

waardebon VOV 50,-

NAAM, ADR ES, WOONPLAATS

B. Bats, WA Laan 109, Ruurlo

H, Eggink, Herdershof 37, WamsveW

J.C. Koster. Burg. Rijpstr. 15, Zelhem

Restaurant „de Rotonde". Vorden

J. Harmsen. Hoetinkhof 45. Vorden

Brouwer, Nieuwstraal 23, Vorden

H. Broekman, Hel Hoge 78, Vorden

JA Peigrum, Hoetinkhol 139, Vorden

R. v.d. Vlekkert, Almenseweg 61 ,

Vorden

A.J, Bosma, Het Vaarwerk 7, Vorden

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u mede
te delen, dat is overleden

CORNELIA LA M MERS-
VAN DER KEUR

13 februari 1923

Vorden

Toldijk

Eefde

Hoorn

1 oktober 1995

H.W. Lammers

R.J. den Hartoog-Lammers
E. den Hartoog

M. Imming-Lammers
J.P. Imming

F. Peng el-La mmers
S.H. Pengel

en kleinkinderen

Eikenlaan 1
7251 LT Vorden

De crematieplechtigheid vindt plaats op donder-
dag 5 oktober om 13.30 uur in de IJsselzaal van
crematorium Dieren, Imboslaan 6.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 12.40 uur.

Molenloper ƒ6,95
Molenloper is een lekkernij op ieder moment
van de dag.

Perzik-kwark vlaai

nu ƒ 10,-

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18, Vorden. Tel. 1384

Het beenmode seizoen is begonnen.

zijn ze hierin ruim gesorteerdBij l — J V^ l III LJ y \J L>J

Bant/ s: glans, lycra, fantasie, 1 5 t/m 80 den.
Pantalonkousjes
Massagepanty's
Kousen, steunkousen, halterloze kousen
Majo's
Sokken voor dames en heren
Overknee's

Zie ook onze folder die deze week bij u in de bus valt.

AANBIEDING: op ieder 2e paar 2.50 korting
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 3785 Exclusief - kwaliteit - service

Geschokt ontvingen wij het bericht van het plot-
seling overlijden van ons oud-bestuurslid en
ere-lid, de heer

G.W. EIJERKAMP

Wij wensen Mevr. Eijerkamp en de kinderen
veel sterkte toe.

VOETBAL VERENIGING VORDEN
Bestuuren leden

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel, 2783

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

THEO TERWEL |
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSEfllEBEDRIJF

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestr. 3, Vorden. Tel. 1617

Voor de aanbiedingen
zie de borden
bij de winkel.

Schnitzels
van het rund

Deze week pfesenteren we u opnieuw een Kei van een rund'
vleesvoordeel: RUNDERSCHNITZEL. Wilt u eens wal anders op l
latei zetten, smoor ze dan in een mengsel van knoflook, ui. !au-1

rierblad en rode wi
Hel recept staat In onze heifstfoider.

SPECIAAL
AANBEVOLEN

MAGERE RUNDER-
STOOFLAPPEN

500 gram

LEKKER
OPBROOD

PEKELVLEES

100gram

KEURSLAGER
KOOPJE

RUNDVLEES
VOORDEEL

RUNDER
SCHNITZELS

4STUKS

9.95

* SPECIAL *

KATEN
VARKENS-
HAASJES

100 gram 2.49

GEVULDE
RUNDER-
ROLLADE

!00gram J./ 5

KEURSLAGER

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. 05752-1321



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER-

AMANDEL
GEVULD

SPECULAAS

ALLE
SOORTEN
BROOD

KRENTE-
BOLLEN

5,008,00 7,50

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schldersbedrjf-gos n lood oteier
V4N
DRPUMI

7350 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uurc servfce

Las-montage en construct! e we r k.
Voor al uw machine-onderhoud of
schade herstel.
Sterk in agrarisch werk.
Tevens voor al uw siersm eed werk
op uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - Vlerakker - TelVFax 05754-1825

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 ENVorden
Telefoon 05752-1012

mode voor *
het héle gezin

-^ w — ^ -^^

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Dames o
Dames Jeans broeken
Sportieve broek met knopen aan de pijpen.
In denim blauw, zwart of grijs.

Dames Truien
Uni truien met een ronde hals of V-ha!s,
In warme najaarskieuren.

Dames Jacks

TUUNTEPRIJS
fl. 49,95

TUUNTEPRIJS
¥.3,11.85,00

TUUNTEPRIJS
H. 79,95

Sportief jack met bontverwerking a/d capuchon.^
In de kleuren groen, aubergine en beige.
(Niet in Didam verkrijgbaar)

sle<

UnisexColl Pullies
Zeer zware kwaliteit in e.fraare kleuren.

TUÜNTEPRiJS
H. 19,95

Dames Doorknooprok
Stevige twill rok met een vlotte riem.
U kunt kiezen uit een zwarte, groene, aubergine,!

roest of zandkleur.

TUUNTEPRIJS
fl. 49,85

PIJNT

Loop au beslist even binnen, want voor iedere
klant die voor meer dan f 125, - koopt, hebben

wij een leuke Tuunte-attentie klaarliggen.

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 4-10 T/M ZATERDAG 14/10/95

BIJ OLDENHAVE IS DE
LEIDING IN GOEDE
HANDEN
Waterleidingen, gasleidingen, leidingen
voor electra, rioolleidingen, kortom bij
Installatiebedrijf Oldenhave is al uw lei-
dingwerk in goede handen. Be! gerust
voor een vrijblijvend advies of offerte.

Maar we leveren en installeren ook com-
plete badkamers met fraai vormgegeven
sanitair. Voor nieuwbouw, verbouw en
renovatie.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar
tel. 05750-1 8383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDENHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

E1BERGEN1 ZUTPHEN • ULFT

Uw meubels
versleten ? <?
Wij stofferen snel en voordelig.
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
af spraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

'P' interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

Oud papier
Even uw aandacht omtrent het inleveren
en ophalen van oud papier door het
Vordens mannenkoor.

ledere 1 e zaterdag van de maand halen wij
papier op ten noorden van de
Zutphenseweg, Dorpsstraat en
Ruurloseweg, inclusief deze drie wegen.
En iedere 3e zaterdag van de maand ten
zuiden van de Zutphenseweg en
Dorpsstraat.

U kunt het papier ook brengen bij
schildersbedrijf v.d. Wal, achter op het
parkeerterrein, ingang het Hoge.

Heeft u een grote partij papier, maak dan
telefonisch een afspraak. Tel. no. 2454.

KINDERMODESHOW

wil jij weten wat
erin de ton zit?
Kom dan ook!

vrijdagavond
6 oktober 19.15 uur

P.S. Voor elke bezoeker
een stoere sleutelhanger!

mode
burg.galléestraat9-7251 eavorden
tel. 05752-1381
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Politie Varia
Vorden

Vordenaar Nol Escher (64) schrijft novelle over Tweede Wereldoorlog :

Woensdagochtend 27 september had
er een ongeluk plaats op de Ruurlose-
weg. Een 20-jarige vrouw uit Zutphen
reed met haar Sparta-Met in de rich-
ting Ruurlo. Toen ze ter hoogte van de
Enkweg linksaf wilde slaan, zag ze
een achterop komende personenwa-
gen over het hoofd. De bestuurster
van de Sparta-Met werd met een
beenbreek opgenomen in het Nieuwe
Spittaal. De 48-jarig bestuurster van
de auto, kwam met de schrik vrij. Bei-
de voertuigen liepen flinke materiële
schade op.
In de nacht van zondag l op maandag
2 oktober werd er aan de Industricwcg
een bcstelauto gestolen. De politie
vermoedt dat de daders de bus bcbben
opengebroken en vervolgens de auto
hebben gestart door middel van het
aan elkaar bevestigen van de startka-
bels. De sleutels van bestelbus weren
niet weggehaald uit het bedrijfspand.
Het gaat hier om een witte Mercedes
met het kenteken VN-89-NX. Aan de
Handelsweg werd in dezelfde nacht
ook een poging gedaan om een bus te
stelen. Hier lukte het de dieven echter
niet om de wagen te starten.

Oproep bezoekers
Nieuwe Spittaal
en Verpleeghuis
Familieleden, die patiënten in het
Nieuwe Spittaal of in het Verpleeg-
huis willen bezoeken, beschikken niet
allemaal over een auto. Het openbaar
vervoer biedt hier geen uitkomst, nu
de verbinding tussen Vorden en 't
Spittaal en het Verpleeghuis door de
GVM drastisch is veranderd en be-
perkt. De Stichting Welzijn Ouderen
Vorden gaat er van uit dat veel autorij-
dende bezoekers best medebezoekers
mee willen nemen naar de vastge-
stelde bezoektijden, als ze maar wis-
ten wie dat zouden kunnnen zijn.
De Stichting Welzijn Ouderen wil
proberen deze bezoekers met elkaar
in verbinding te brengen. Zij verzoe-
ken daarom zowel de bezoekers met
vrije ruimte in hun auto, als de men-
sen die graag mee willen rijden zich
aan te melden bij de SWOV, Raad-
huisstr. 6, tel. (0575) 553405.

Voorlichting over
ouderen en bewegen
De werkgroep van de Stichting Wel-
zijn Ouderen houdt op 20 oktober
haar eerste voorlichtingsmiddag met
als onderwerp 'Meer Bewegen voor
Ouderen'. Deze aktivitcit vindt plaats
in de Sporthal 't lebbink. De middag
begint met een toelichting op het
Meer Bewegen voor Ouderen door de
heer R.J. Jansen van de Berg. Hierna
zullen verschillende groepen een de-
monstratie geven van de onderdelen
Sport en Spel, Gymnastiek en Volk-
dansen. Iedereen is van harte welkom.
Voor meer info: 0575-553405.

Beatrixfonds
De collecte die in Vorden ten behoeve
van het Beatrix Fonds werd gehouden
heeft in totaal ene bedrag van f5547,-
opgebracht.

12'/i jaar ervaring ah Volro-dtaler

2 jaar en rijdt graag mei u weg

Occasion van de week

Volvo 440 GL 1.8 Aut.
1992, blauw met., 56.000 km,
stuurbekr., trekhaak f 28.500,-

• Aflevcringsinspcctic • APK/V VN-kcuring • Volvo/
Bovag-garaniie • Omnii(garantie • Naiionale Aulo
Pas (geregistreerde fcilometersMud)

•Zomer- of wintercantrolebeurt
• Vo\vo Touring Service
• Volvo Advsnlage Card

VOLVO

Occasions

Bij Schotpoort blijft een Volvo een Volvo.

SCHOTPOOHT PERSONENAUTO B.V.
DE STOVEN 21. ZUTPHEN, TEL. 05750 - 27222.

' Vrede? Nee, het is vijftig jaar voortdurend oorlog'
Tijdens het interview hamert Nol
Escher er op dat de door hem ge-
schreven novelle 'Trompetten in de
verte' geen oorlogsboek is. 'Het
boek gaat namelijk over een jonge-
tje dat opgroeit in een periode dat
het toevalig oorlog is. Ik probeer de
lezer mee te nemen in de belevings-
wereld van die 9-jarige jongen,
waarbij ik gedeeltelijk gebruik
maak van een aantal indringende
herinneringen uit mijn jeugd. De
rest is verzonnen. Daar is het ook
een novelle voor', benadrukt
Escher. Na ruim dertig jaar als we-
tenschappelijk uitgever gewerkt te
hebben, is het boek 'Trompetten in
de verte' zijn debuut als boeken-
schrijver. 'Het was in eerste in-
stantie helemaal niet mijn bedoe-
ling om een boek te schrijven. Want
oorspronkelijk waren het allemaal
losse verhalen. Maar toen deze los-
se verhalen vervolgens als een soort
legpuzzel in elkaar vielen, kwam ik
op het idee dat er meer inzat.' Een
gesprek over oorlog en vrede.

- Dit jaar zijn er weer diverse oor-
logsbocken op de markt verschenen.
Soms krijg ik het idee dat iedereen die
de oorlog heeft meegemaakt daarover
een boek schrijft.
'Dat gevoel heb ik ook wel eens. Vol-
gens mij schrijft half Nederland. Gro-
te literaire uitgevers in ons land krij-
gen gemiddeld zo'n duizend manu-
scripten per jaar binnen. En daar zit-
ten ongetwijfeld ook veel oorlogsboe-
ken tussen. Alleen is 'Trompetten in
de verte* geen echt oorlogsboek. Ten-
minste dat vind ik niet. Het is meer
een boek dat de ideeën en gevoelens
van een jonge jongen weergeeft. En
toevallig speelt zich dat af in de oor-
log. Het boek staat ook niet vol met
verschrikkelijke gebeurtenissen. Zo
heb ik de oorlog ook niet beleefd. Be-
halve dan de executie op de Wetering-
schans in Amsterdam waarvan ik de
slachtoffers met eigen ogen heb ge-
zien. Afschuwelijk was dat. Voor de
rest zijn het toch hoofdzakelijk de ge-
voelens van een jongetje in oorlogs-
tijd die de boventoon voeren in dit
boek.'

- Daardoor is het ook een boek ge-
worden over een gewone jongen die
allerdaagse dingen beleeft.
'Maar dat was ook mijn bedoeling. In
eerste instantie was dat ook een han-
dicap toen ik met het boek naar een
uitgever stapte. Zo was er een beken-
de uitgever die het boek wel wilde uit-
geven, maar van mening was dat ik
het eerst moest herschrijven. Het
moest dubbel zo dik worden en door-
spekt met veel meer oorlogsaspecten
zoals het verhaal dat mijn vader wordt
gedeporteerd, mijn zus die door de
Duitsers wordt verkracht en enkele
vrienden die naar concentratiekam-
pen worden afgevoerd en gemarteld.
Gewoon keiharde feiten. Maar daar
had ik geen zin in. Ten eerste zijn die
dingen in werkelijkheid niet gebeurd
en daarnaast had ik ook geen zin om
weer opnieuw te beginnen met schrij-
ven. En het zou ook de hele sfeer van
het boek veranderen. Het boek is na-
melijk enigszins poëtisch van stijl.
Gelukkig kwam ik later in contact met
een uitgever die wel wat zag in het

door mij aangeleverde manuscript.
Door heel sober de belevingswereld
van die jongen op te schrijven probeer
ik in 'Trompetten in de verte' bepaal-
de gevoelens bij de lezer over te bren-
gen. Ik denk dat het boek met name
ouderen boven de zestig wel zal aan-
spreken. Want zij kunnen zich ver-
plaatsen in die jongen in het boek,
omat ze de oorlog zelf hebben meege-
maakt. Dit in tegenstelling tot de
jeugd. Maar toch verbaast het me tel-
kens weer hoe toch ook bij de jonge-
ren de Tweede Wereldoorlog leeft en
hoe geboeid ze zijn door dit feno-
meen. Daarom zullen ook zij het boek
goed kunnen lezen. Oorlog is immers
- helaas - van alle tijden.'

- De meest aangrijpende gebeurtenis
in het boek vind ik verhaal dat u denkt
dat uw vader is doodgeschoten bij een
executie aan de Weteringschans. Is dit
fictie of is het echt gebeurd?
'Dat is echt zo gebeurd. De executie
aan de Weteringschans heb ik per-
soonlijk meegemaakt en natuurge-
trouw opgeschreven. Ik heb al die do-
den zien liggen. Het leek wel of ze
geen hoofden meer hadden. Achtero-
ver en voorover lagen ze tussen het
vuil. Ze waren door de Duitsers luk-
raak van straat geplukt en doodge-
schoten als vergeldingsactie op de li-
quidatie van een Duitser. Omdat mijn
vader elke ochtend ook via de Wete-
ringschans naar zijn werk ging en hij

even daarvoor langs deze plek moest
zijn gelopen, werd ik bang en vreesde
ik dat hij tot écn van de doden behoor-
de. Ik rende daarom zo snel ik kon
naar het kantongerecht waar hij werk-
te. Daar vertelde een collega van mijn
vader dat hem niets was overkomen.
Mijn vader vertelde me later dat hij
veiligheidshalve een andere route had
gelopen. Je begrijpt dat ik bijzonder
opgelucht was. Want heel even vrees-
de ik het ergste.'

- Het laatste hoofdstuk van het boek
eindigt in mijn ogen heel somber. In
mei 1995 gaat u terug naar Amster-
dam, de stad waar u het laatste deel
van de oorlog heeft doorgebracht.

Kinderboekenweek
'Beestenbende of kat en hond'. Dit is
de titel van de bockcnwcck 1995 die
wordt gehouden van 4 tot en met 14
oktober. De plaatselijke bibliotheek
en boekhandel hebben hiervoor een
programma opgezet in samenwerking
met de basisscholen. Op donderdag
12 oktober komt de schrijver Wouter
Klootwijk naar de bibliotheek om
over zijn werk te vertellen voor de
leerlingen van groep 4 en 5 van de ba-
sisschool. Klootwijk is pas als schrij-
ver begonnen. Hij is van beroep jour-
nalist en schrijft regelmatig onder
pseudoniem in Vrij Nederland.
Medewerkers van Dierenpark Ouwe-
hand uit Rhenen komen op maandag 9
oktbcr in de bibliotheek om over hun
werk in de dierentuin vertellen. Voor-
al over de kat- en hondachtigen. Dit
doen ze aan de hand van dia's. Kinde-
ren worden ook opdrachten voorge-
legd. Voor alle kinderen is er gelegen-

heid om een foto bij de bibliotheek in
te leveren, waar zijzelf met hun lieve-
lingsdier op staan of waar alleen hun
lievelingsdier opstaat. Een aantal van
deze foto's is al binnengekomen en
opgehangen in de bibliotheek. Ook
kunnen kinderen weer meedoen aan
ccn kleurplaat, een bouwplaat of ccn
puzzel. Hiermee zijn boekenprijzen te
winnen. Gedurende de kinderboeken-
week liggen de bekroonde boeken
van dit jaar op een bockcntafel op de
jeugdafdeling.

Abraham met een
zeer vroeg ontbijt
Harry Lcnselink zal zijn 50e verjaar-
dag niet snel vergeten. Harry - die ge-
wend is om 's morgens vroeg uit de
veren te komen - werd op deze och-
tend nog vroeger gewekt door zijn bu-
ren aan het Wiemelink. Tegen kwart
over zes was het een druk gesleep met

stoelen en tafels want Harry kreeg in
de buitenlucht van de buurt een ont-
bijt aangeboden. Zelfs de tien maan-
den oude Maarten ontbrak niet. Bak-
ker Toon Schurink zorgde voor verse
broodjes en croissants. Buurvrouwen
bakten en kookten eieren. Buurman
Han ontkurkte de champagnefles en
Harry kon met vrouw, dochters en'
aanstaande schoonzoons gaan genie-
ten van ccn heerlijk ontbijt, waaraan
de buurt dapper meedeed. De even-
eens vroege krantenjongens die door
de straat reden keken hun ogen uit bij
het zien van dit tafreel. Helaas voor
hen geen broodjes want andere wak-
kere Vordenaren willen 's morgens
namelijk niet graag van de krant ver-
stoken blijven.

Wandeltocht
Het afgelopen weekend werd in Vor-
den een wandeltocht gehouden langs
de kastelen. In totaal namen er bijna

400 personen aan deel die ui t 5 al s i . in -
den konden kiezen te weten de 5, 10,
15, 30 of 40 kilometer. De organisatie
was in handen van de Vordcnse VVV
in samenwerking met de Oostelijke
wandelbond.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen hebben een
bezoek gebracht aan de Delta te Zut-
phen. Zoals bekend verzorgt de Delta
de sociale werkvoorziening voor de
regio Zutphen. De Vordensc dames
kregen tijdens de rondleiding deskun-
dige uitleg.

Kleurplaat

Wanneer u samen met uw kleinzoon
Peer in hei Vondelpark zit, trekt er een
feestende stoet mensen voorbij. Het
laatste spandoek heeft als opschrift
"De vijftig jarige oorlog is voorbij'.
Terwijl tl c mensen uitgelaten dansen
en springen, kijkt uw kleinzoon u
recht in de ogen, maar hij lacht niet.
'Met mijn boek wil ik niet per se een
boodschap meegeven aan de lezer.
Wel wil ik schilderen hoe het eruit ziet
inde wereld. En als jij een somber ge-
voel krijgt bij het slot van het boek,
dan sla je de plank niet mis. Want het
is natuurli jk ook een puinhoop in de
wereld. De Tweede Wereldoorlog ligt
dan wel 50 jaar achter ons, maar dat
wil niet zeggen dat het de afgelopen
vijftig jaar vrede is geweest. Sterker
nog, het is vijftig jaar voortdurend
oorlog. Denk maar aan Korea, Viet-
nam, Bosnië. Als je de wcreldkaart er-
bij pakt dan slaat het vol met zwarte
vlaggetjes. Zo vrolijk is het allemaal
niet. Een bock met een 'happy end' is
anno 1995 dan ook een beetje uit de
tijd. Ik spreek zelf ook liever van een
open eind. Want ik zit daar in het Von-
delpark niet voor niets met mijn klein-
kind. Hij vertegenwoordigt de toe-
komst. Maar het is beslist niet zo dat
mijn kleinkind nu gedoemd is om een
ellendig leven tegemoet te gaan. Het
zou kunnen, maar dat is niet zeker.'

- En wat kunnen we eraan doen?
'Ja, nou ga je me een vraag stellen die
niets met het boek te maken heeft. Op
zich is het een heel interessante vraag,
maar die kan je aan iedereen stellen.
Daar zul je zelf ook wel een antwoord
ophebben.'

- Ja, dat klopt. Maar ik word niet
geïnterviewd. Daarom stel ik de
vraag aan K.
'Nou kijk, in eerste instantie moetje
altijd van jezelf uitgaan. Er moet op
die manier een soort van sneeuwba-
leffect onstaan. Individuele burgers
stemmen op politici en de diverse re-
geringen oefenen weer druk uit op een
Verenigde Naties. En laten wc het niet
somberder voorspiegelen dan dat het
allemaal is. Sinds het bestaan van de
VN is er veel goed werk verricht. Als
de VN er niet waren geweest dan was
het nog een veel grotere rotzooi in de
wereld. Maar dat neemt niet weg dat
er nog een hoop werk te verzetten
valt.'

- In Nederland gaan er geluiden op
om de herdenking van 5 mei af te
schaffen. Hoe denkt u daarover?
'Ik vind het geen probleem als het
wordt afgeschaft. Want ik ben er van
overtuigd dat het niet helpt als je men-
sen zoiets oplegt. Op den duur heeft
dat toch geen effect meer. Denk je nu
echt dat we over vijftig jaar nog steeds
de oorlog herdenken. Dat herdenken
kan niet eeuwig doorgaan. Op een ge-
geven moment moet je constateren
dat dit soort dingen niet opgelegd
kunnen worden. Dat moet uit jezelf
komen. Dat heb ik ook. Ieder jaar als
de maand mei aanbreekt dan gaat er
bij mij van alles door me heen. Dat
gaat vanzelf. Daar heb ik geen natio-
nale herdenking voor nodig. Mensen
kunnen dat heel goed voor zichzelf
uitmaken.'

Muziekvereniging Sursum Corda
gaat deze maand een kleurplaat ver-
spreiden onder de Vordcnse school-
jeugd. Hel thema 'de jeugd en mu-
ziek' is door de heer Gcrrit Ooijman

vertaald in de vorm van ccn mooie te-
kening. Uiteraard is het de bedoeling
dal deze tekening door de kinderen
wordt ingekleurd. Er zijn in totaal drie
categorieën die in aanmerking komen
voor jurering: kinderen tot 6 jaar, van
6 tot en met 9 jaar en l O jaar en ouder.

De kleurplatcn kunnen tot l novem-
ber worden ingeleverd bij hel desbe-
treffende schoolhoofd, bakkerij Schu-
rink of schildersbedrijf Boerstoel. Dit
zijn tevens de adressen waar een
kleu rp laa t te verkrijgen valt. Tijdens
het jubileumconcert van Sursum Cor-
da op zaterdag 1 1 november zullen
alle klcurplaten te bewonderen zijn en
de prijswinnaars bekend gemaakt
worden. Elders in dit blad treft u de
ui ts lag aan van de Ie trekking van de
Surusm Corda Supcrlotcrij. Alle
prijswinaars zijn reeds telefonisch be-
naderd.



QEMEENTEJ£ ULLETINy ORD n SPORT-
m Telefoon gemeente: 05752-7474.
m Telefax gemeente: 05752-7444.
• H et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot i 7.00 uur.

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

Wethouder M. A artsen-den Harder;
donderdagmorgen van 9-10 uitren
volgens afspraak.

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

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.
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^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGEL
Op 7 oktober 1995 is er een lange
afstandsrit met fjordenpaarden. Bur-
gemeester en wethouders hebben
daarom besloten om de Heyendaalse-
weg gelegen tussen de Almenseweg
en de Enzerinckwcg op die dag af te
sluiten voor het openbaar verkeer.

TRAATNAAMGEVING
DEDECANUE

In zijn vergadering van 26 september
1995 heeft de gemeenteraad besloten
om de weg die naar het appartemen-
tengebouw op het voormalig terrein
van 'de Decanije' loopt de naam 'de
Decanije'te geven.

UWEN ERKER OP
PERCEEL

PR.BERNHARDWEG
15 TE VORDEN

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

ceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie K, nr. 3809 en plaat-
selijk bekend Prins Bernhardweg
15.

De op het plan betrekking hebbende
bouw- en situatietekeningen liggen
met ingang van vrijdag 6 oktober
1995, gedurende twee weken, voor
een ieder op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke Ordening c.a. (koetshuis) ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar
worden gemaakt.

1"OPHAALDAG SNOEI-
EN TUINAFVAL:

24 OKTOBER 1995
Op 24 oktober 1995 haalt de inzame-
laar grof snoei- en tuinafval op.
Wij verzoeken u dit afval gebundeld
en niet groter dan 1x1,5 meter aan de
weg te leggen.

OUWEN CARPORT
OP PERCEEL

B. G ALLEESTRAAT 42
TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan met toepassing
van de vrijstellingsmogelijkheid van
artikel 18 A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan plannen voor:
- het bouwen van een carport aan de

Burgemeester Galleestraat 42, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden,
sektieK,nr.2698;

De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen vanaf vrijdag 6 okto-
ber 1995, gedurende twee weken,
voor een ieder op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en

ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders worden
kenbaar gemaakt.

•

J.VEERGUNNINGEN
Op 26 september 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
de heer G.J. Ulkeman en mevrouw
J.J. Kolkman voor het veranderen en
vergroten van een woning op het per-
ceel Nieuwstad 65 te Vorden.
Brummclhuis bouwcoördinatie B.V.
voor het bouwen van een dubbele
woning met bijbehorende garages op
het perceel Ludger 22 en 24 te Wich-
mond.
de heer G. Hishink voor het bouwen
van een tuinhuisje op het perceel het

Wiemeünk 34 te Vorden.
de heer J.M. Pelgrum voor het bou-
wen van een kapschuur op het perceel
Hamminkweg4te Vorden.
de heer E. Besselink voor het bouwen
van een garage/berging en een carport
op het perceel Het Hoge 44 te Vorden.
de heer B.H.F. Bokkcrs voor het slo-
pen van twee schuurtjes op het per-
ceel Lankampweg 3 te Vorden.
de heer K.E. Huith voor het vellen van
4 amerikaanse eiken en 100 m2 wil-
genhakhout op het perceel Lindese-
weg 12 te Vorden.

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

/AL GEMENE BIJSTANDSWET WIJZIGT PER
l JANUARI 1996

Na jarenlange discussie over de bijstand is nu de invoering van de nieuwe Alge-
mene bijstandswet nabij. Op l januari 1996 treedt de nieuwe wet in werking.
Eén van de belangrijkste wijzigingen is de plicht van de gemeente om een eigen
lokaal bijstandsbeleid te ontwikkelen. De afgelopen maanden is in Vorden hard
gewerkt aan de beleidsontwikkeling op de volgende 2 terreinen:
- stimulering uitstroom van cliënten uit de bijstand
- toeslagen en verlagingsbeleid

Bij de stimulering van uitstroom gaat het om premie's die gegeven worden om
uitkeringsgerechtigden aan te moedigen een betaalde baan te aanvaarden, zodat
zij onafhankelijk van een bijstandsuitkering worden. Bij het toeslagen- en ver-
lagingsbeleid gaat het om het vastleggen van de situaties waarin de gemeente
kan besluiten een uitkering te verhogen ofte verlagen.

Beide regelingen worden in een verordening vastgelegd. In dit stuk wordt een
korte toelichting gegeven op de Verordening premiestelsel stimulering uit-
stroom. In de uitgave van volgende week wordt het toeslagen- en verlagingsbe-
leid behandeld.

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

De Verordening premiestelsel st imulering u itstroom.
Op de uitkering ingevolge de Algemene Bijstandswet werd gedurende een
periode van 2 jaar 25 % van de netto inkomsta^rijgelaten tot een maximum
bedrag afhankelijk van de leefsituatie. Het veri^Men van inkomsten uit arbeid
werd tot l oktober 1994 geregeld in het Bijstandsbesluit landelijke norme-
ring(B.l.n.)

Per l-10-I994zijnde vrijlatingsbepaüngen ingevolge het B.l.n. met betrekking
tot de inkomsten uit arbeid vervallen. De gemeenten mogen van het Rijk een
eigen beleid voeren om de deelname van cliënten met een bijstandsuitkering
aan de arbeidsmarkt te stimuleren, zodat zij zelf met een inkomen uit arbeid in
hun eigen bestaan kunnen voorzien. De nieuwe regels moeten in een verorde-
ning worden vastgelegd. Het beleid van de gemeente Vorden is uitgewerkt in de
Notitie Stimulering Uitstroom en vastgelegd in de Verordening premiestelsel
stimulering uitstroom. De Notitie, de Verordening en een toelichting op de
verordening liggen ter inzage in de boerderij bij het gemeentehuis.
De gemeenteraad zal de Notitie en de Verordening behandelen in de vergade-
ring van 31 oktober 1995. Nadat de gemeenteraad de Verordening heeft vastge-
steld treedt deze in werking op l november 1995.

Wat houdt de verordening in?
De verordening kent een premiestelsel om de uitstroom van cliënten met een
bijstandsuitkering naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Hierbij kunnen verschil-
lende premies worden verstrekt.

De premie voor deeltijd-arbeid:
kan worden toegekend aan alleenstaande ouders met een zorgtaak voor kinde-
ren tot 12 jaar en cliënten vanaf 55 jaar en ouder.

De premie voor werkaanvaarding:
kan worden verstrekt aan cliënten die volledig uit de bijstand raken en zelf in
hun eigen bestaan kunnen voorzien.

Scholingspremies en premies voor werkervaring:
kunnen worden verstrekt aan cliënten, die met behulp van een trajectplan wor-
den toegelcid naar de arbeidsmarkt.

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

ERKOOP OPENBAAR GROEN
m
Burgemeester en wethouders hebben besloten om stukjes openbaar groen te
verkopen. Hierdoor beperkt de gemeente de onderhoudskosten aan de plantsoe-
nen. Gebleken is dat het onderhoud aan dergelijke stukjes openbaar groen
arbeidsintensief en dus duur is. De kosten voor aankoop bedragen in principe
f. l O,- per m2. In gedeelten waar kabels en/of leidingen liggen, kunnen de kos-
ten hoger zijn.
Burgemeesteren wethouders maken onderscheid in actief en passief te verko-
pen openbaar groen. Voor actief openbaar groen krijgen diegenen die daaarvoor
in aanmerking komen binnen veertien dagen na heden bericht middels een brief.
Iedereen die derhalve geen brief krijgt, zal zelf moeten reageren indien men een
stukje openbaar groen wil aankopen. De datum waarvoor de reactie binnen
moet zijn is 17 november 1995.

Uiteraard is het zo dat stukjes openbaar groen moeten aansluiten bij bestaande
eigendommen. Tenslotte geldt dat de te verkopen percelen in principe niet
bebouwd mogen worden.
Voor bewoners van huurwoningen geldt dat de eigenaar een verzoek moet
indienen om tot aankoop over te gaan. Huurders zullen derhalve eerst met de
eigenaar van de woning waarin zij wonen contact moeten opnemen over de aan-
koop van stukjes openbaar groen.
Indien u tot aankoop van openbaar groen wilt overgaan kunt u contact opnemen
met de heer P. van Dijk van de sektor Grondgebied, doorkiesnummer: 557487.

NIEUWS
Voetbal

IJsselstreek- Vorden
Het eerste kwartier stond Vorden on-
der druk. Dankzij goed keeperswerk
en attent verdedigen wist Vorden de
nulscore te houden. Vooral Arjan
Neuteboom en Richard Pothoven wa-
ren een ploeg voor de Vordensc ach-
terhoede. Na 20 minuten wist Vorden
de bakens te verzetten en kreeg men
enkele kansen. Na een half uur spelen
reageerde Mark Sueters zeer attent en
verschalkte de doelman van IJssel-
streek met een boogballetje: 0-1. Vijf
minuten later werd de stand gelijk
door een harde schuiver van Arjan
Neuteboom: 1-1 . Marinko Bessclink
had geluk. Even later ketste een voor-
zet van IJsselstreek tegen de lat. De
ingevallen Ronald Visser gaf in de
40e minuut gelijk zijn visitekaartje af.
Hij glipte langs zijn tegenstander en
zijn voorzet werd keihard ingekopt
door Mark Sueters: 1-2. Vlak voor het
rustsignaal maakte Mark Sueters zijn
derde doelpunt door vanuit een draai,
fraai te scoren: 1-3. Een onvervalste
hattrick. Na de theepauze kwam Us-
sefstreek gevaarlijk opzetten. Met
man en macht hield Vorden het doel
nog schoon. Een keiharde pegel van
de spits van IJsselstreek spette in de
beginfase op de paal uiteen. Marinko
Bcsselink wist een paar maal erger te
voorkomen. Tien minuten voor het
eindsignaal kregen zowel Ronald Vis-
ser als Peter Hoevcrs een kans om
Vorden in een veilige haven te bren-
gen. De doelman van Usselstrcek
voorkwam dit. IJsselstreek drong fel
aan en Vorden kwam zwaar onder
druk. In de 85c minuut scoorde Mar-
ko Steldcr 2-3. Even later werd het
zelfs 3-3 doordat een corner werd ver-
zilverd door uitblinker Richard Pot-
hoven. Sneu voor Vorden, doch ge-
zien de wedstrijd een terecht punt
voor IJsselstreek. Zondag speelt Vor-
den thuis tegen koploper Eibergen.

Uitslagen
Vorden Al-GSV Al 4-4; Vorden B l -
RcunicBl 4-4; Reunie Cl-Vorden Cl
2-1; Voorst EI -Vorden E l 6-0; Ockcn
Fl-VordenFl 1-3; UsAtrcek l-Vor-
den l 3-3; Vorden 2-VW 22-1; Vor-
den 3-DCS 6 5-0; Vorden 4-Witkam-
pers 4 2-2; DEO 2-Vorden 5 5-0;
Neede8-Vorden69-2.

Programma
Grol A2-Vorden Al ; Rietmolen Bl-
Vorden BI ; SKVW B2-Vorden B2;
Vorden Cl-KSH Cl; Vorden Dl-
Zutphania Dl; Vorden E2-Wilh.SSS
E5; Vorden F2-Brummcn F5; Vorden
l-Eibergen I; Keyenborg 2-Vorden 2;
Zeddam 2-Vorden 3; KI. Dochtcren
2-Vorden 4; Vorden 5-Loenermark 5;
Vorden 6-Diepenhcim 6.

Ratti l zondag
Afgelopen zondag moest Ratti l aan-
treden tegen Witkampers 7. Na afloop
van de wedstrijd was iedereen er over
een dat er slecht gevoetbald was. Ech-
ter de tegcnsstander was ook al niet
van een groot formaat, zodat de pun-
ten toch naar Ratti gingen. In de eerste
helft scoorden Gcrrit Ucnk en Erwin
Weenk, in de tweede helft scoorde al-
leen Oscar BleumJnk uit een penalty.
Over de gehele wedstrijd gezien wel
een verdiende overwinning, alhoewel
er veel meer voor Ratti inzat, als ze
beter hadden gecombineerd en de
kansen hadden afgemaakt. Na 4 wed-
strijden (de eerste 2 verloren) heeft
Ratti nu 6 punten. In de eerste twee
wedstrijden was het team nog niet aan
elkaar gewend, door blessures moest
er noodgedwongen het een en ander
in het team veranderd worden. Nu een
ieder eindelijk aan de posities gewend
zijn geraakt, stromen de punten ein-
delijk binnen. A.s. zondag heeft het
team een vrije dag en de zondag erop
komt Dierense Boys op bezoek.

Rattijeugd
Uitslagen zaterdag 30-9: Gorssel Al-
Ratti Al 3-1. Programma 7 oktober:
Ratti A l -Zutphania AI .

Sociï
Uitslagen 30-9: Warnsveldse Boys
F-SociïF 12-1; Warnsv. BoysE-Sociï
E 3-7; Sociï C-Be Quick C 2-2; KI.
Dochtcren B-Sociï B 5-2; Wezepe-
Sociï 0-2; Sociï 2-Gorssel 2 1-2; So-
ciï 3-Brummen 4 3-3; Zutphen 5-So-
ciï 43-3; Sociï 6-Erix 6.
Programma 7-10: Sociï F-Voorst F;
Sociï E-Wilh.SSS E; Sociï B-AD'69
B; Sociï-de Hoven; Be Quick 3-Sociï
2; Sociï 4-Lochem 7; Viod 6-Sociï 3;
Sociï 5-Loenermark 8; Lochcm 8-So-
ciï'6.

Volleybal

DashlSorbo
De dames van Dash/Sorbo konden af-
gelopen zaterdag niet voldoende
weerstand bieden in de bekerwed-
strijd tegen de tweede divisionist
Blok '71 uit Gendringcn. Vooral de
eerste set had Dash moeite het tempo
bij te houden en verloor met 5-15.
Maar in de tweede set kreeg de thuis-
ploeg du idelijk meer grip op de tegen-
stander en pakte de set met 15-10. De
volgende twee sets probeerde Dash,
met interim coach Louis Bosman, al-
les om het goede spel van de tweede
set te handhaven maar de uitstekende
verdediging van Blok '71 gaf de door-
slag (6-15, 9-15). De uitgangspositie
van de wedstrijd was niet optimaal,
coach Wilhelm de Ruiter en aan-
vocrdstcr Elly Nijenhuis waren beide
afwezig. Daarnaast haakte spelvcr-
declstcr Nicole Scharrenberg donder-
dag op het laatste moment definitief
af wegens persoonlijke redenen.
S pc l verdeel ster Debbie Leferink wist
dit overigens uitstekend op te vangen
en daarnaast toonde Ellen Lcunk (Da-
mes 2) zich een prima invalster. He-
laas is het Dash/Sorbo-team dus al
uitgeschakeld voor de beker. Toch
was de wedstrijd zeker een opsteker
voor de competitie. A.s. zaterdag in
Vorden zal het voltallige team haar
opwachting maken in de eerste com-
pctiticwcdstrijd.

Uitslagen
H2A DSC 3-Dash 2 1-2; JC l Vios
l-Dash l 3-0; ME 3 SVS 2-Dash l
0-3; HP Dash l -SVS 2 0-3; D3B Dash
5-Terw. 12-1; D4A Dash 7-WSV 3
0-3;MA2Dashl-Viosl2-2.

Programma
HP Devolco 2-Dash 1; Dl DVO
2-Dash 3; JC l WSV I-Dash 1; D3e
Div.B Dash/Sorbo-Hevo l; DP Dash
2-Devolco 3; D4A Dash 7-Harfscn 5;
D3A Dash 6-Heetcn 2; H3A Dash
3-Gorssel 2; MA 2-Dash 1-Voorw. 1;
JB 2 Dash I-Devolco l .

Wielersport

RTV
Het laatste weekend van het wcgsei-
zoen '95 erop, althans wat de renners
van de RTV betreft. A.s, weekend is
namelijk het bij de vereniging 'be-
ruchte* RTV-weekend. Wat de organi-
satoren voor de deelnemers in petto
hebben is nog niet bekend, maar de er-
varing van de laatste jaren leert dat het
wel weer oergezelHg zal zijn. Nu wat
betreft de laatste wedstrijden van het
afgelopen weekend. Daar was, op za-
terdag 30 september, de befaamde
Kermisronde van Assendclft. Dit cri-
terium trekt altijd veel renners i.v.m.
een verhoogde prijzenpot. Eerst ston-
den de amateurs-B/vetcrancn aan de
start. Na talrijke uitlooppogingen, op
een eerst nat parcours, die niets ople-
verden, kwam er toch halverwege
koers een kopgroep van 5 man tot
stand. Door eendrachtige samenwer-
king was en bleef deze groep weg.
Bert Bakker uit Zaandam werd hier
winnaar. In de sprint van het peloton
werden de RTV-ers Rudi Peters 7e en
RalfVos 14c. Bij de A-amateurs werd
het vanaf het begin een harde koers.
Het tempo viel geen minuut stil en
daardoor was het voor een groot aan-
tal coureurs over en uit. 12 ronden
voor het einde gingen twee renners
aan de haal en zij wisten het fel jagen-
de peloton van nog maar 35 renners
toch nog voor te blijven. Ton Slippens
uit 't Veld was hier de winnaar. Edwin
Maaldcrink behaalde een verdienste-
lijke 13e plek. Zondag l oktober wa-
ren de weergoden bij de Grote Herfst-
prijs in westerbeek (Noord-Brabant)
de renners niet goed gezind. Want ter-
wijl een nare regen uit de hemel
kwam, stonden dik 100 amateurs-
B/veteranen aan de start. Vanaf het
begin werd er geprobeerd om weg te
komen. Dooreen valpartij in het pelo-
ton waar onder andere RTV-cr Lars
Vos het slachtoffer van werd, brak het
peloton in stukken uiteen. Mede daar-
door ontstond er een kopgroep van
drie man met nationaal kampioenve-
teranen Piet de Haas uit Ticl. Zij kre-
gen vlot 55 sec. Maar 9 renners gin-
gen ook aan de haal met RTV-cr Rudi
Peters. Zij kwamen ronde voor ronde
dichterbij, maar op de streep hadden
ze nog een achterstand van een goede
100 meter. Winnaar werd Marcel Ka-
merling uit Amsterdam voor Piet de
Haas en Louis de Lange. Rudi Peters
legde beslag op de 6e plek, terwijl

Andrc Bargeman op een 32c plaats
eindigde. Junior Rcynold Harmsen
stond aan de start in een nat en glad
Oosterhout (Noord-Brabant). Van de
110 gestarttc renners haalden er
slechts 40 de finish. Reynold reed in
de tweede groep van 14 man goed
mee en behaalde dan ook een ver-
dienstelijke 15 plek. Winnaar werd
hier Frank van Rooycn uit Wilnis. Het
wegseizoen zit erop en nu kunnen de
veldrijders hun flets weer van stal ha-
len om te gaan crossen. In de GOW-
competitie is de eerste wedstrijd 22
oktober op het Rutbeck in Oldenzaal.
Verder zijn er al verschillende natio-
nale wedstrijden die op de kalender
slaan.

Tennis

VTP
Het was helaas een druilerige trieste
dag toen zondag l oktober hei drie
dorpen toernooi voor de jeugd werd
gespeeld. De jeugd zelf had daar ech-
ter zelf totaal geen last van en was en-
thousiast, af en toe zelfs zeer fanatiek,
bezig om de wissclbekcr voor Vorden
binnen te kunnen halen. Het drie dor-
pen toernooi is een jcugduitwisseling
tussen de tennisvercnigingcn van Al-
mcn, Laren en Vorden. De jeugd 8 t/m
14 jaar wordt opgesplitst in 3 lecf-
lijdscatagoricê'n waarvan elke catago-
rie in een der dorpen speelt. Ieder
team speelt 18 wedstrijden, 12 enkels
en 6 dubbel part i je n. Ondanks ieders
grote inzet bleek toch de jeugd van
Laren een maatje te groot voor ons.
Zij sloten deze dag winnend met 66
punten af. Trotse tweede werd Almen
mei 57 punten. En een tevreden 3e
werd Vorden met 39 punten.

R o l s k i e n

Zondag vond in Almcre de laatste van
5 landelijke rolski-wedstrijdcn plaats.
De Vordcnse jeugd was ook hier weer
met de voltallige ploeg aanwezig,
aangevuld met een jeugdlid van 'De
IJsselstreek1 uit Apeldoorn. De wed-
strijd moest onder lastige omstandig-
heden - regen en wind - worden afge-
werkt, maar daar hadden de jeugdige
rolskiörs nauwelijks last van. Met
name Tommic Bccker en Bert-Jan
Kolkman waren vanaf het begin voor-
in te vinden. Dit leverde hen aan de fi-
n i sh na 5 km. resp. een fraaie 2e en 3e
plaats op bij de pupillen 1. Fenike
Becker eindigde als 6c, op de voet ge-
volgd door Marleen van Zeeburg en
met Sabine Pater als 8c. Bij pupillen 2
en 3 verloor Ecfje Pater al snel de aan-
sluiting met de kopgroep van de pu-
pillen. Op ruime afstand van Herbert
Cool uit Rotterdam werd zij tweede.
Bij de jongens junioren C leverde
Twan Jongbloets weer een goede
prestatie door met een gemiddelde
snelheid van bijna 24 km/per uur het
traject van 17 km. af te leggen. Hij
bleef hierdoor dicht in de buurt van
zijn naaste concurrenten. De laatste
wedstrijd in Almcre leverde Tommie
Becker uiteindelijk een tweede plaats
op in de eindrangschïkkingbij de jon-
gens pupillen 1. Femkc Becker werd
ook tweede in haar categorie. Sabine
Pater werd hier derde. Ecfjc Pater
wist uiteindelijk met een miniem ver-
schil beslag te leggen op de Ie plaats
in het cindklasscment. Dit leverde
haar een fraaie wisselbeker op. De an-
dere 3 Vordcnarcn kwamen in de
cindrangschikking niet voor omdat zij
slechts aan 2 van de 5 wedstrijden in
hun categorie hadden deelgenomen.
De Rolski- en Langlaufgrocp 'De IJs-
selstreek' kan terugzien op een gc-
-sla;igd debuut van haar jeugdleden bij
deze serie van 5 landelijke wedstrij-
den.

Paardensport

LR & PC de Graafschap
Op zondag l oktober werd in Varssc-
veld het concours voor paarden ge-
houden. De volgende amazones vie-
len hier in de prijzen: Evelien Groot
Roessink behaalde met Gidcon twee
l e prijzen'in de L-drcssuur met 170 en
171 punten. Elsbeth Bannink werd
met Ilika twee keer 5e in de L-drcs-
suur met 156 en 159 punten. Andrea
Stettler werd met Vasco 3e in de
B-dressuur met 161 punten. Tevens
werd op zondag l oktober in Gceste-
ren een samengestelde wedstrijd voor
paarden en ponies georganiseerd. Li-
lian Cuppers behaalde met Horinoco-
flow een Ie plaats in de B-cross voor
paarden. Bij de ponies werd Rin ic
Hcuvclink met Gorby 4e in de
B-cross.
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit

Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19Awb)

In
a. het gemeentehuls van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur. op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van
13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur,

liggen vanaf 6 oktober 1995 gedurende 4 weken ter
inzage de ontwerp-bes l uiten op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: Barendsen Vorden B.V.

straat en huisnummer: Zutphenseweg 15
postkode/gemeente: 7251 DG Vorden
adres van de inrichting: Zutphenseweg 15 te Vor-
den
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een constructiewerkplaats

2. naam aanvrager: Autobedrijf Groot Jebbink v.o.f.
straat en huisnummer: Nieuwstad 36
postkode/gemeente: 7251 AJ Vorden
adres van de inrichting: Nieuwstad 36 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een herstelinrichting voor motor-
voertuigen en verkooppunt van motorbrandstoffen

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 3 november 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

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

Datum: 3 oktober 1995

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

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575)557484 (doorkiesnummer), fax.
(0575)557444

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer openbare

kennisgeving melding (art. 8.41, lid 1)

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur, op
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur. op donderdag van
13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, ligt van 6 okto-
ber tot en met 3 november 1995 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel
8.41, lid 1) van:
1. de heer B.F. Bennink, Wildenborchseweg 18,

7251 KG Vorden, voor het van toepassing worden
van het Besluit meikrundveehouderijen milieube-
heer op een reeds opgerichte melkrundveehoude-
rij op het perceel Wildenborchseweg 18 te Vorden;

2. de heer G.D. Nijenhuis, Lindeseweg 10, 7251 NM
Vorden, voor het van toepassing worden van het
Besluit meikrundveehouderijen milieubeheer op
een reeds opgerichte melkrundveehouderij op het
perceel Lindeseweg 10 te Vorden.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, jo. artikel 50, lid 5 van de Woningwet, mede-
werking te willen verlenen aan het plan voor het bou-
wen van een garage/berging aan de Zutphenseweg
121.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen met ingang van vrijdag 6 ok-
tober 1995, gedurende twee weken, op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid be-
denkingen hiertegen gedurende die periode schrifte-
lijk aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 5 oktober 1995.

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

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders ma-

ken bekend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn
vergadering van 26 september 1995 de 'Verordening
tot wijziging van de Algemene plaatselijke verorde-
ning heeft vastgesteld.
Deze verordening ligt vanaf heden gedurende de ope-
ningstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter
inzage en is tegen de betaling van de kosten verkrijg-
baar.

Vorden, 5 oktober 1995.

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

Trouwtrend
95/96

15 oktober
14.00 uur

De Luifel Ruurlo
Tel. 05735-1312

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

UW VOLVO DEALER OCCASIONS

VOLVO 340/360 SERIE:
340DLAut. 5-drs 1987 5.950,-
3602.04-drs 1987 7.950,-
340DLAu(. 4-drs 1987 6.950,-
340 DL Aut. 5-drs 1988 9.950,-
340 DL 2.4, 5-drs 1985 4.950,-
340DL1.4,3-drs 1988 6.950,-
340 DL 1.4. 4-drs 1987 6.950,-

VOLVO 440/460 SERIE: Allen voorzien van stuurbekrachtiging!!!
440 GL 1.7, 5-drs 1989 13.050.-
460 GL, LPG, 4-drs 1991 15.950,-LPG
440 DL 1.7,5-drs 1991 17.950,-
440 DL Aut. 5-drs , 1991 17.950,-LPG
460 GL 1.7, 4-drs 1991 21.950,-LPG
440 GLT1.8], 5-drs 1991 22.950,-
460 GL2.01,4-drs 1993 29.950,- Aut.
8x440 DL 1.81,5-drs : 1994 32.950,-
2x 4401.9 TD, 5-drs 1994 35.950.-

VOLVO 240 SERIE:
240 GL 2.3 station... 1988 19.950 LPG

VOLVO 740 SERIE:
740 GL 2.3, 4-drs 1990 18.500,-
740 Diesel 2.4 Estate 1988 19.950,-
740 GL 2.3 Estate 1990 25.000,-
740 GL 2.3 Estate 1991 27.500,-

VOLVO 850 SERIE:
850 2.5i, 4-drs 1994 49.950,-
850 2.0i, 4-drs 1995 59.950,-

VOLVO 940 SERIE:
940 2.0 Turbo, 4-drs 1992 39.950,- Airco/ABS
940 2.3 i. Estate 1992 32.950,- LPG/ABS
940 GL2.3S, 4-drs 1994 49.950,- LPG/Aut.

OVERIGE MERKEN:
Opel Kadett 1.4 i, 3-drs 1990 10.950,-
OpelKadetM.7,5-drs 1989 9.950,-D/ese/
VW Golf 1.6 Mad., 3-drs 1990 13.950,-
VW GIM .3 Tour, 3-drs 1988 9.950,-
2x Citroen 1.4 BX. 5-drs 1993 15.940,- LPG
Ford Escort 1.6i, 3-drs 1989 10.950,-
Hyundai Pony 1.5 3-drs 1987 5.950,- Aul
Hyundai Sonata 2.0 GLX ...1990 10.950,-

Automobielbedrijf "vosjvo

DEUNK-HENDRIKSEN
Grocnloscwcg 13a - Ruurlo - Telefoon 05735-2743

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 12b\ AX Ruurlo Telefoon : 05735-1438

We hebben nog enkele

SHOWMODELLEN
TUINMEUBELEN

met specio/e kortingen

Ook KUSSENS

vanaf 4 voor 100,"

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

C^
^CABOUCHON

Wij nodigen u uit voor een
presentatie van designer-sieraden.

(Prijzen vanaf Htl. 14,-)

Op DINSDAG 10 oktober 1995, 20.00 uur

Sportcentrum

indoor sport vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden. Tel. (05752) 34 33

MONTUUR INCLUSIEF LEESGLAZEN [TOT S+4 = (2),
DIVERSE MODELLEN

ce juwelier
siemerjnk
oo opticien

Zutphenseweg 7-7251 DC Vorden-Telefoon 1505

*Hu te

Trompetten
in de verte

van Nol Escher

f 24,50
(zie ook interview Tweede Blad Contact)

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

Ons nieuwe tel.nr.:
0575 -46 12 62

UTOBEDRIJF

ASSINK

ONDERHOUD EN REPARATIES
VAN ALLE MERKEN

UITLIJNEN

APK-KEURINGSBEDRIJF

VERKOOP NIEUWE EN

GEBRUIKTE AUTO'S

Audi 60
Honda Accord
Opel Vectra.
Opel Aslra
Nissan 100NX
Nissan 100NX
Opel Kadett
Opel Kadett
Opel Corsa GT
Ford Escort
Daihatsu Rocky
Opel Kadett GT

2.0
2.0
1.6
1.4
1.6
1.6
1.3
1.2
1.4
1.6
2.4
1.3

l ' 192
1992
1992
1994
1991
1992
1988
1986
1990
19&5
1986
1985

Ford Sierra
VW Polo
VW Gol!
Fiat Uno
VW Goll
VW Go» Diesel
VW Jetta Diesel
Mazda 323
VW Passat
VW Golf Diesel
Mercedes Bus 208
Peugeot 309 1.3

2.Q
1.1
1.3
1.1
1.8
1-6

1.1
i 8

1991
1987
1988
1986
1988
1985
1989
1986
1988
1989
1990
1988

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575 -46 12 62
Fax 0575-46 l O 94

een strenge winter1

Een Atag c.v.-ketel geeft u
behaaglijke warmte,
eventueel gecombineerd met
een comfortabele warmwater-
voorziening

1 5 jaar garantie op de warmtewisselaar
zuinig met energie (H.R.-uitvoeringj
schone verbranding, dus beter voor het milieu
betrouwbaar en onderhoudsvriandelijk

"Atag" de winter de "baas'

Wil! B0SMAH
Voor storingen zijn wij
24 uur per dag bereikbaar
ook in het weekend

Burg. Galleestraat 67
Vorden
Tel. 0575-552627

IpèMü

Wtt VIND JE K MOOISTE KADOI ENK GROOTSTE STKRER

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUE ;RS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566
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Helmink Meubelen volgt de nieuw-
ste woontrends op de voet. Daarom
hebben we dit najaar een ruime col
lectie meubelen in romantische stijl
Met bijpassende gordijnstoffen en
tapijt 'm diverse dessins en prijsklas
sen. Ook de slaapkamerafdeling
biedt een riante keus in ledikanten,
bedbodems, matrassen, en bedtex-
tiel. Het mooiste meubelnieuws
vindt u natuurlijk elk seizoen weer
bij Helmink Meubelen. Leren bankstel

2 + 3 zits, met comfortabele binnen-
vering. Volledig rundieder, div. kleuren

Comfortabele leren
relax/d raatfauteuil
In diverse leerkleuren
leverbaar. Een fan-
tastische draaifau-
teuil waar u jaren
lang zit-
plezier van
zul t hebben,
voor slechts

DRESSOIR
Geheel massief, mei veel bergruimte

door de 5 laden en 5 grole deuren, l

RONDE SALONTAFEL met lade

Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
meubelen

MAAKT. HET MOOIER BII u THUIS
J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

IM1 KIM K

WAARBORG

BADKAMER VERBOUWEN l

Niet alleen staan wij
garanl voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook mei u
mee over het design.
Met een super modern
co mputerprogram ma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
lot het laatste moment
met alie elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet
Voor modem design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. gallee&traat 58 7251 EC vorden

Vee opstallen en
veescheren

De Agrarische
Bedrijfs-

verzorgtng
doet het graag voor u

en ...goed!

Voor meer informatie
bel werkverdeler
Walda Schenk

tel. 05750-43581

Jansen & gal
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind.terrein Reveihorst)
w 05750-22816

/J
BOVAG

REPARATIE
was- en afwasa u tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraal 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra-gas-water

LidVNl
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. 05753-5556

Open Asieldag
en

Kinderboekenweek
Dierentehuis

'De Bronsbergen'
te Zutphen

zaterdag 7 oktober
Aanvang 10.30-16.30 uur

(Zie bericht)

Voor al uw werkkleding kunt U

terecht bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 -Hengelo

Tel. 05753-2139

Hier een greep uit onze collectie

OVERALLS
khokt-grotn en Wouw

VAN AF 49,-PER STUK

2 stuks 85,-

KINDEROVERALLS
met rits vanaf 39,50

SPIJKERBROEKEN
alle maten

PER STUK 49,-

1 voor 85,-

WERKBROEKEN
khahJ-groen en blauw

per stuk 49,50

BODYWARMERS
vanaf 45,-

JACKS
met afritsbare mouwen

vanaf 79,95

Werkschoenen, f aarzen vofop
voorradig met en zonder rtafen

neuzen.

FLANELLEN
OVERHEMDEN

extra groot

PER STUK 27,50

nu 1 voor 49,~

WAXJASSEN van3f 98,-

KINDERWAXJASSEN
99,-

Waxbeenpljpen en waxhoed/ei,
borfywormcn enz.

Bij aankoop van een waxjas
'n potje wax gratiil

Belastingvrije
inkomsten

en zorg
voor het milieu!

Groencertificaten verkrijgbaar tussen 2 en 20 oktober 1995

Als spaarder of belegger bent u natuur-

lijk alert op fiscaalvriendelijke mogelijkheden

om uw vermogen te laten groeien. Sinds kort

biedt de fiscus u de mogelijkheid om belas-

tingvrij te investeren in Nederlandse milieu-

projecten.Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken

aan projecten voor het behoud van bos en na-

tuur, maar ook aan vormen van zonne- en

windenergie.

Om deze belastingvrije vorm van inves-

teren voor u mogelijk te maken, bieden de

voor een periode van drie, vijf of zeven jaar

vastzetten, wat voor u in milieuprojecten

wordt geïnvesteerd. U ontvangt jaarlijks een

vaste, belastingvrije rente.

Jaarlijkse netto-opbrengst Groencertïftcaten

Sjaar Sjaar 7jaar

3,00%. 3,75% 4,25%

En aan het einde van de looptijd krijgt u

uw inleg terug. Dit maakt Groencertificaten

ook nog eens tot een veilige belegging.

Rabobank en de Robeco Groep u samen ^ Bel snel uw Rabobank voor meer informa-

een primeur aan: Groencertificaten. Met nt>. tie want is er is slechts een beperkt
T?""̂ i3

deze Groencertificaten kunt u uw geld bedrag beschikbaar. RduODdnk

Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

PAS OP DAT JE DIT
N l ET M ET JOUW

BRIL DOET!

Hier zal
om gevochten

worden.
GRATIS KUSSEN T.W.V. 79,-*

BIJ AANKOOP MATRAS.
I 'u- Norm,i-sl ; i ;L|>k;imri- . |vi i . i l i s l I n v l t t i | i l i ' l i | k ivn wi-1 l H-C l
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norrna
Beter kun je niet liggen

DE WONEKIJ
v/ri AnVersmil

Groentoseweg 9 - 7261 AM Ruurio - Te!.: (0573) 4512 39 • Fax: (C673) 45 36 94

Titantlex^junior- de kinderbril, die
niels krom wil zienl

Bi] jouw opticien.

GROOT
KORMELINK

brillen en
contactlenzen

Hengelo G. - Spalstraal 27 -
Telefoon 05753-1771

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

Chem-Dry
Qu'ick Serv/ce'

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen een
uur weer droog ts

• Volkomen veilig en
onschadelijk

• Geen zeepresten, die
weervuil aantrekken;
zodat uw tapijt zacht, fris
en net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook
rneube(stoffering bij u thuis

^ Bel vrijblijvend voor meer'

Chem-Dry Quick Service^

Pidlowr 119,95
Stretch
pantalon 119,95

Dorpsstraat 22 7261 /W Ruurio Telefoon : 05735 - 1138
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dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Een beetje
vooruitzien
Leiding geven aan een bibliotheek is
ook een beetje vooruitzien. Zo heeft
het bestuur de laatste twee jaar een ta-
melijk voorzichtig beleid gevoerd
voor wat betreft de aanschaf van nieu-
we boeken. De financiële mogelijk-
heden van onze bibliotheek stonden
onder druk. En dan is eigenlijk de eni-
ge post waarop bezuinigd kan worden
die van de aanschaf van nieuwe boe-
ken en andere media.
Dat zuiniger beleid heeft echter een
nadeel. Er zijn veel mensen die tame-
lijk selectief boeken lenen. Ze houden
bijvoorbeeld van familieromans. Of
lezen graag detectives. Of historische
romans. Ook al is er in onze biblio-
theek keus uit zo'n 25.000 titels: wan-
neer je vooral voor één genre of een
paar genres boeken belangstelling
hebt dan kan het zijn datje veel en in
ccn enkel geval zelfs alle boeken in
dat genre al gelezen hebt. Dan is elke
nieuwe titel een welkome aanwinst.
En de beperkte aanschaf van de laat-
ste jaren werd toch wel door een aan-
tal van onze leden opgemerkt.
Voor hen en trouwens voor alle ge-
bruikers van de bibliotheek is er goed
nieuws. Door dat soberder inkoopbe-
leid in de afgelopen twee jaar is er een
kleine reserve gevormd en was het
mogelijk deze zomer een flink aantal
extra bestellingen op te geven. Waar-
door er op dit moment een bchoorl ijke
instroom van nieuwe boeken plaats-
vindt. Boeken die a! lang op het ver-
langlijstje stonden, kunnen nu wor-
den aangeschaft en aan de collectie
toegevoegd. Dat is vooral tegen de
wintertijd, waarin men gewoonlijk
vaker gebruik maakt van de diensten
van de bibl iothcek, dus een prettig be-
richt.
Op twee gebieden was er een duideli j-
ke achterstand die nu ook voor een
deel kon worden ingelopen. Dat zijn
de onderwerpen reisgidsen en boeken
vtmr de kersttijd. Er wordt steeds in-
tensiever gereisd in en builen Europa
en de vraag naar gidsen over verre
landen wordt steeds groter. En ook de
collectie boeken over kerstonderwcr-
pen zal, als er straks in korlc tijd vaak
ccn beroep op wordt gedaan, goed
van pas komen. Ook in dit opzicht
wordt er dus vooruit gezien.

Mocht u bij de start van het nieuwe
seizoen er best voor voelen lid te wor-
den van de bibliotheek: dit is de gun-
stige tijd om - voor een bescheiden
bedrag van nog geen f 40,— een jaar
lang te genieten van vee"! spannende,
boeiende, leerzame of ontspannende
boeken.

Boekatiicr

Karaoke
De Karaoke Mcga Tour '95 doet op
vrijdag 6 oktober Vorden aan. In café
Uenk kan iedereen meedoen aan de
voorronde voor dit spektakel. De gro-
te landelijke finale wordt in december
gehouden en de winnaar daarvan ont-
vangt een geheel verzorgde reis naar
Curacao. De tweede prijs is een trip
naar Spanje. De derde plaats is goed
voor een lang weekend Duitsland.
Deelname aan de Karaoke Mega Tour
'95iskostenloos.

PKV
Op de tentoonstelling van de Konink-
lijke Nederlandse Vereniging 'Ornit
hophilia' in de Utrechtse Jaarbeurs
werd Jan Rouwcnhorst van PKV Ne-
derlands Kampioen met een witte
Wyandotte, met het hoogste te beha-
len predikaat'Uitmuntend'.

Rommelmarkt
Zaterdag 7 oktober wordt de jaarl ijkse
b az ar/rommel mark t gehouden in het
Achterhuus achter de Gereformeerde
Kerk. Voor tijden zie Contactjcs in dit
blad.

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

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

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

Introductie 'Molenloper'
tijdens Week van het brood

Voorlichting
De werkgroep Voorlichting Vorden
van de Stichting Welzijn Ouderen
heeft als doel om alle aktiviteiten die
voor en door ouderen worden georga-
niseerd te coördineren, waar nodig op
elkaar af te stemmen, en om geza-
menlijke bijeenkomsten en thema's te
organiseren. In deze werkgroep zitten
afgevaardigden van de Ouderenbon-
den, Bejaardenkring Vorden, Bejaar-
densoos Wich mond/V ierakker, de
Zorggroep Oost Gelderland en de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.
De bijeenkomsten worden georgani-
seerd voor alle ouderen van Vorden.
De eerste voorlichtingsmiddag van de
werkgroep met als thema 'Meer be-
wegen voor ouderen' is op vrijdag-
middag 20 oktober in het Sporthal 't
Jcbbink. Dhr. R.J. Jansen van de Berg
zal het hoc en waarom van het 'Meer
Bewegen voor Ouderen' toelichten,
waarna verschillende groepen een de-
monstratie zullen geven van de onder-
delen Sport en Spel, Gymnastiek en
Volksdansen. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken of mee te
doen. Het progamma duurt van 14.00
tot 16.00 uur.

belangrijk. Om zo gezond mogelijk te
blijven heeft de mens dagelijks vol-
doende eiwitten, mineralen en vitami-
nes nodig. Deze komen onder meer
voor in kaas, groente, brood vlees, vis
en fruit. Gebruik weinig vet, suikeren
zoetigheid en wees matig niet aardap-
pelen, rijst macaronie en brood. Ge-
bruik zoveel mogelijk magere pro-
duktcn, zoals magere en halfvolle
melk, mager vlees en magere kaas.
Voor een goede stoelgang is het van
belang dat er voldoende voedingsve-
zel in uw dagelijkse voeding zit. Ge-
bruik daarom bij voorkeur bruin
brood en eet regelmatig fruit, groente
en peulvruchten,
Verder is het belangrijk om veel te
drinken, Het lichaam kan dan beter
z'n afvalstoffen kwijt. Op oudere
leeftijd wordt aangeraden om mini-
maal anderhalve liter vocht per dag te
drinken.

Open Tafel

Voeding
Fit zijn en blijven op oudere leeftijd
wordt onder meer bepaald door de
voeding. Goede voeding is daarom

Wanneer U niet in staat bent of geen
zin hebt steeds weer een goede maal-
tijd te bereiden, bezoek dan eens de
Open Tafel in Vorden. De maaltijden
zijn zorgvuldig samengesteld, de ta-
fels zijn netjes gedekt en U eet gezel-
lig met anderen. Een mooie gelegen-
heid om weer eens andere mensen te
ontmoeten en een praatje te maken. U
kunt de Open Tafel elke dag bezoe-
ken, nuBc u dient zich wel een dag

van te voren voor 15.00 uur op te ge-
ven aan de balie van het verzorging-
huis 'de Wehme'. Tot half een kunt u
hier bonnen kopen waarmee de maal-
tijden betaald moeten worden.

Personenalarmering
Personenalarmering bij de Stichting
Welzijn Ouderen is bestemd voor ou-
deren en bedoeld om in noodsituatie
bijvoorbeeld ongeval in huis of tuin,
altijd de mogelijkheid te hebben om
hulp te vragen. Wanneer de gedachte
in geval van nood niet bij de telefoon
te kunnen komen U onzeker of ang-
stig maakt overweeg dan eens gebruik
te maken van deze personencalarme-
ringen.
Voor de plaatsing is geen hak- of
breekwerk nodig en de kosten zijn
slechts f 17,50 per maand.
Voor aanvraag kunt u terecht bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

Telefoonnummers
Met ingang van l O oktober 1995 wor-
den alle telefoonnummers veranderd,
ledereen is hiervan op de hoogte ge-
steld. Waaneer u vragen hebt of hulp
wenst bij het veranderen van num-
mers in uw telefoontoestel, bel dan
gerust de Stichting Welzijn Ouderen.
De vrijwilligers van de SWOV willen
u met alle plezier helpt

Drukkerij Weevirs in finale Grafiqutf

Het A-team van Drukkerij Weevers heeft zich geplaatst voor de finale van de Grafiquiz 1996. In totaal deden er afgelopen
maandagavond t\vaalf teams mee aan de regionale voorronde in de Reehorst in Ede. Het werd een spannende strijd
aangezien slechts de eerste drie teams doorgingen naar de finale. Het B-team van Drukkerij Weevers wist zich niet voor
de finale Ie plaatsen. Het A~team van Drukkerij Weevers won in 1994 de Nederlandse Grafiquiz. Het team was dus aan
haar stand verplicht om zich minimaal voor de finale te plaatsen. 'Wat dat betreft lag er dus een hele zware druk op onze
schouders. Maar we hebben het weer gered', aldus teamleider Roei Huizinga. De finale wordt van 3 tot en met 9 mei
gehouden.

SPORT- nieuws

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Badminton

Flash
Op maanag 18 september zijn de eer-
ste wedstrijden weer gespeeld. Flash
neemt dit seizoen met 4 senioren-
teams en 3 jeugdteams deel aan de
competitie in District Oost. Flash l
bestaat evenals vorig seizoen uit Mar-
tijn Jansen, Jaspcr Zweverink, Ingrid
Weenk en Elly van Zuilekom. Dit
team heeft zich vorig jaar keurig inde
Ie klasse gehandhaafd. De eerste te-
genstander was het sterke Wehl l . Het
was een moeilijke wedstrijd, waarin

Flash met 1-7 verloor, maar dit is een
geflatteerde uitslag. Flash bood goed
tegenspel, maar helaas kon alleen de
damesdubbel gewonnen worden.
Flash 2 gaat dit jaar de strijd aan met
de volgende spelers: Bart Masselink,
Richard van Houten, Esther Ooste-
rink en Diny Regclink. In het voor-
gaand seizoen mepte Paul Liefveld
ook nog flink mee, maar dit seizoen
zal hij niet in aktie komen. Het begin
van het seizoen verliep niet al te soe-
pel. Terwijl Esthcr met een blessure
een tijd lang niet in aktie kan komen
en Bart in Antwerpen ijsberen liep te
bekijken moest Flash 2 in Kcppel de
eerste,wedstrijd spelen. Gelukkig wa-
ren Marian te Riele en Ronald Meijers
bereid de opgevallen plekken in te
vullen. Keppel is een team dat vorig
seizoen gedegradeerd is vauit de 2e

naar de 3e klasse en is dus een sterke
tegenstander. Toch ging het niet slecht
niet de Vordenaren. Ronald won zijn
enkclpartij en ook de dubbel werd
overtuigend gewonnen. De einduit-
slag bleef op 6-2 in het voordeel van
Kcppel steken. Flash 4 komt dit sei-
zoen uit in de 5c klasse en de dappere
strijders uit dit team zijn: Peter van
Dijk, Hans Brinkman, Robert Kater,
Jolanda Kos, Hanny Wielaard en Jac-
que l ine Aarts. De eerste wedstrijd
werd in en tegen Ulft gespeeld. Dit
bleek een zeer sterk team, wat eigen-
lijk een klasse hoger moet spelen. De
uilslag werd 7-1 en de enige punt voor
Flash werd in de mix van Peter en Jo-
landa behaald.

SSïSStL-S :̂

De 350 Echte Bakkers die Neder-
land kent, zouden geen échte Echte
Bakkers zijn als niet met een zekere
regelmaat een nieuwe broodlekker-
nij uit de oven kon worden geto-
verd. In de 'Week van het Brood',
die dit jaar van 30 september tot en
met 7 oktober wordt gehouden,
staat de nieuwste creatie van het
gilde, de 'Molenloper', centraal.

De Molenloper is het winnende resul-
taaat van de Ovenwonder-compctitic
die het Echte Bakkersgildc ieder jaar
onder haar leden houdt in het kader
van de innovatie. ledere Echte Bakker
kan aan deze wedstrijd deelnemen
door zijn meest verrassende en origi-
neelste bakcreatie in te zenden. Een
jury, bestaande uit mensen uit de bak-
kcrswereld en 'gewone' consumen-
ten, bepalen daarna welke broodlek-

kcrnij het predikaat 'Ovenwonder'
mag dragen. Het Ovenwonder 1995,
de Molenloper, is naar receptuur van
Echte Bakker Gommans uit het Lim-
burgse Scvenum.
De Molenloper, in de wandelgangen
al het 'verwenbroodjc' genoemd, is
een broodje 'puur natuur' met - hoe
kan het ook anders - een duidelijke
link naar het pure en gezonde mole-
naarsmeel. Volkorenmeel vormt het
hoofdbestanddeel van de Molenloper
met als tongstrelcnde vulling de in-
grediënten krenten, rozijnen, aman-
delspijs en kaneel. De Molenloper
roept associatie op met een landelijke
omgeving en lijkt zo te zijn wegge-
plukt uit een tijd toen het leven nog
gewoon goed was. De Molenloper is
verkrijgbaar bij Echte Bakker Van
Asselt en Schurink. Zie ook adverten-
tie.

Dammen

Het eerste team van damclub Dostal
Wegenbouw staat na twee wedstrij-
den nog steeds aan kooop van de
Hoofdklasse. In Emmen werd 'Drents
Tiental' nipt verslagen met 9-ll in
een wedstrijd niet wisselende kansen.
Emnianuel Mcrins en Johan Haijtink
openden de score met rustige en ge-
lijkwaardige remises (2-2). Henk
Grotenhuis ten Harkcl boekte even-
eens remise, maar dat had meer voe-
ten in de aarde. In het middenspel
nam hij een damcombinatie voor 2
stukken. Vlak daarna kwam hij voor
de keuze nog een stuk te offeren, of de
dam te laten afnemen met voordelig
spel. Hij koos voor het laatste en de
stand liepremise (3-3). NinaJankovs-
kaja kwam goed weg met ccn geli jk-
spel (4-4), maar Hendrik van der Zee
had weer meer verdiend. Een vroege
voorpost van zijn opponent werd op-
gepeuzeld, maar door een onnauw-
keurige afwikkeling l iet van der Zee
de verdiende winst lopen (5-5). De
eerste winstpartij was voor de wat
grieperige Henk Hockman. Zijn te-
genstander ging vol in de aanval,
maar verzuimde de verdediging en
verloor na een tusscnloopjc op klaar-
lichte dag een schijf. Hockman maak-
te daarop de partij we! goed af (5-7.
Chris Grevers liet ccn nadelige remise
bijschrijven (6-8) en Gerrït Wassink
kwam wel heel goed weg. Zijn tegen-
stander verzuimde na een goede partij
meerdere malen de winst en Wassink
ontsnapte met een gelijkspel (7-9).
Gcrrit Boom stond lang gelijkwaardig
in zijn partij tegen oud-Nedcrl;iiuk
kampioen Hans Jansen, maar een
blunder in het eindspel deed hem de
das om (9-9). Tenslotte zorgde Eddy
Budé voor Vordense winst. Na een

rustige positionele strijd, kwam hij
langzaam in het voordeel. Na een mi-
srekening van zijn tegenstander
kwam er ccn winnend standaar-
deindspel op het bord (9-11). De vol-
gende wedstrijd is op 14 oktober thuis
tegen Maas van 't Hoog uit Hengelo.
De overige uitslagen van het afgelo-
pen weekend zijn als volgt: DEZ La-
ren 3-DCV Vorden 5 3-5; DVC Vor-
den 3-BDV Brummcn 2 13-3.

Squash

Heren 2 van Squashcentrum Vorden
verloor haar eerste partij in deze com-
petitie. Uit tegen Citadel in Enschede
werd met 4-1 verloren. Alleen Urby
Duin zag, op plek l, kans zijn par t i j te
winnen. Ook Heren 3 verloor op vrij-
dag haar thuiswedstrijd tegen Ede 3
met 4-1. In die wedstrijd won alleen
Theo Tacx, een debutant in de bonds-
compctitic, zijn partij. Heren l speelt
nog steeds uitstekend. Zij staan onge-
slagen bovenaan in de vierde divisie.
Dit weekend werd met 5-0 gewonnen
van Kcrschoten uit Apeldoorn. Mikc
Bronsveld, Hans Boclaars en Marco
Hcijgcmer gaven zelfs geen game af
ïn deze wedstrijd. De versterkingen
die begin dit seizoen naar het eerste
team van Vordcn zijn gekomen heb-
ben dus dirckt resultaat gehad. Het
komend weekeinde spelen alle teams
uitwedstrijden.

Water p oio

Dames l van Vorden '64 speelde af-
gelopen weekend een thuiswedstrijd
tegen de Woeswatcrs. Doordat de
gasten maar met 6 dames kwamen op-
dagen was het voor Vorden '64 een
makkelijke match die met 17-1 ge-
wonnen werd.



Voorbereiding veiling in volle gang GROTE VEILING
Vrijdag 2O en zaterdag 21 oktober 1995

in de grote zaal van hotel Bakker te Vorden.

Aanvang: 19.30 uur f kijkmiddagen: J4.00 tot 17.00 uur

Ten bate van de restauratie van de Dorpskerk.

Er worden zowel antieke, gebruikte en nieuwe artikelen geveild, door ervaren veilingmeesters.

Sla uw slag op één van deze avonden!

Het belooft een spektakel te worden!

De voorbereidingen voor grote veiling van vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober in hotel Bakker ten bate van de restauratie
van de Dorpskerk zijn in volle gang. Alle artikelen zijn inmiddels uitgezocht en volgende week zal samen met Weekblad
Contact een catalogus worden verspreid met daarin een opsomming van alle spullen die geveild gaan worden.

GENDA
OKTOBER:
Iedere dag SWO V Open Tafel inde
Wchme.
Jeu de boulcsbaan bij de Wchme
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

4Ned.Bondvan
Plattelandsvrouwen, bezoek Cre-
Aktief in Dromen

4 HVG Wichmond,Ouderenmiddag
4 HVG Dorp, Ontmoetingsdag in

Apeldoorn
4 ANBO.Klootschietenbij'tOlde

Lettink
5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Gezellige middag gezamenlijke

ouderbonden bij "t Pantoffeltje'
9 Bingo VrouwenclubMedler

10 Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen, bezoek Bedrijfs-
laboratorium in Oostcrbeek en
Openluchtmuseum Arnhem

10 Bejaardensoos Kranenburg
11 HVGWichmond,Psychiatrie
I I ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
11 Welfare Handwerken Wehmc
14 Ver. Oud Vorden, excursiereis
14 HSV de Snoekbaars,

IJsse I wed strijd
15 HSV de Snoekbaars,

snoek wed strijd

17 NCVBOperationEardrop,
dr. Sepmeyer

18 Ned.BondvanPlattelands-
vrouwen, milieuvriendelijke
bestrijdingsmiddelen inde
Herberg

18 HVG Wichmond, Boekbespreking
18 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
18 HVGDorpdhr.Abbinkovcr

schaapherders
19 Bcjaardenkring reisje
19PCOBindeWehme
19 HVGWildenborch,mcvr.Hiddink
20 Voorlichting-demonstratie Meer

bewegen voorOuderen in sport-
zaal 'tjebbink

20-21 Grote veilingbijhotelBakker
23 VrouwcnclubMcdler,Fiscaal
24 Bcjaardcnsoos Kranenburg
25 Welfare Bazar Wchme
25 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
27 Feestavond ZMO, Jong Gelreen

Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen

NOVEMBER:
ledere dag S WOV Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulesbaan bij de Wehme
dagel ijks geopend, info bij de
receptie,

l HVG Wichmond, Ringmiddag in
Vorden

l HVG Dorp, Ringmiddag in Vorden
l ANBOKlootschietcn'tOIde

Lettink
2 Bcjaardenkring, Dorpscentrum
6 VrouwenclubMedler,I.V.N.
7 Soos Kranenburg, Louise van

Uden over S WOV bij Schoenaker
8 ANBO Klootschieten'tOldc

Lettink
8 Welfare handwerken, Wehme

13 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Kerstguirlandes maken

14 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Themamiddag in Almen

15 ANBOKlootschietcn'tOIde
Lettink

15 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Wereldwinkel modeshow in de
Herberg

15 HVG Wichmond, doe-avond
16 H VGmdenborch, lezing

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

Platt^fcisvrouwen,
Kcrst^Wandes maken

20 VrouwmclubMcdler
21 Ver. OudVorden,'Klankbeeld'
21 Soos Kranenburg 1300 jaar

Bisdom in zaal Schoenaker
21 NCVB Pastor D. Booyink

Gevangenis-pastoraat
22 HVG Dorp, Sinterklaasavond
22 Welfare handwerken, Wehmc
22 ANBO Klootschieten't Olde

Lettink

^^ Nieuwe vloerbedekking

•• in je huis daar knap je
, i f , -n ,. * m fN A T I O N A L E

W O O M M A A M D
m
O M M A A

m

van op.

* Tapijt (1001 soorten)
* Vinyl en marmoleum

* Laminaat en parket
* Karpetten

Wij leveren alle bekende merken.

Ook ïn uw prijsklasse!
Vraag vrijblijvend advies aan onze verkopers.

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPI|TENHU!S
Ruurtonweg I - Hengeto GW • ld. 05753-1*04

40 - Ruurto - ld. 05735 - 3193

Nieuwe gordijnen in je

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

W O O N M A A

* Vitrage

D * Groot assortiment gordijnstoffen
* Modelgordijnen

* Draperieën

J^^NuJHrerse gordijnen in

verschillende aktuele kleuren en
dessins.

Gratis gem^k en gemaakt!

Kom vrijblijvend een kijkje nemen bij

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurtuwwcg ï . Heng!*! Od - ld. 05r5ï-14(M

J-Ruurto-lei,OS755-H9.1
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Bombaaj en Ana gaan samen op speurtocht»

ElsPelgrom
Bombaaj
Met tekeningen van

^»~*
V

*

Woef! Haal gauw
je Kinderboekenweek-

geschenk 1995
Gratis bij aankoop van f 19,50 aan

kinderboeken, zolang de voorraad strekt.

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

NISSAN

HENGELO G.

Demonstratie auto's/
Bijna Nieuw
MICRA
1.0 3-drs. LX automaat,8.800 km ..'Q4-P95 NU 27.500,-
1.0 3-drs. Jvé,7.700kin '04-'95 NU 20.950,-

SUNNY
1.4 3-drs. Clair, 13.000 km .

PRIMERA
2.04-drs.LX,6.400km...

.•04--95 NU 28.500-

MAXIMA QX
2.04-drs.SEV6,6.000km

'Q5-'95 NU 37.500.'

...•06--95 NU 52.500,-

EXCLUSIEVE AUTO'S
Mercedes 250 D "92 55.000.-
ToyotaCarinai.6XLi4-drs "93 31.950,-
BMW316i4-drs.automaat "36 14.950,-
Nissan Prairie 7-sils "94 44.950,-
Nissan Prairie 5-sils "94 44.950,-

BESTELBUSJES
Vanelte diesel, axel. BTW "91 12.950,-
Vanelie diesel, excl. BTW "92 16.950,-
Vanelte diesel, excl. BTW "92 14.950,-
Vanette diesel, excl. BTW "92 15.950,-
Vanelto diesel, excl. BTW "94 22.500,-
Urvan diesel dubbele cabine, excl. BTW ... "92 15,950,-

GRIJS KENTEKEN
Sunny 1.4 3-drs. LX, excl. BTW "90 10.000,-
VW Passat 66 KW CL, excl. BTW "91 14.500-

HENGELO G.
Daihatsu Rocky 2.8 HT "90 19.250,-
KingCab2.54WDds! "92 24.500-

MICRA
3^Jrs.1,2LX "92 17.500,-
3-drs.1.2March '-'92 16.950,-
3-drs.1.2March "92 15.950-
3HJrs.1.0 "93 18,950-
3^rs.1.0LX .- "93 20,950-
&4S. 1.0 Beat 55 "94 19.750-

SUNNY
Sunny's3-drs van 1987 t/m 1995
Sunny's4-drs van 1987 t/m 1995
Sunny's 5-drs van 1985 t/m 1995

PRIMERA
2.04-drs.SLX "91 23.950-
2.04-drs.LX "91 21.950,-
2.04-drs.LX "95 37.500,-
1.64-drs.LX "94 32.950.-
1.65<!rs,LX "92 25.950,-
2.0 5-drs. SLX "92 24.950.-
2.05^rs.lrtv. , "93 30.950.-

OVERZICHT OCCASSIONS OVERIGE MERKEN
FalTïpoUEWrs "93 20.950,-
Ford Sierra 2.0 3-drs, CL "88 12.950,-
Mazda3234-drs "89 14.950-
MitsubishM.2Co!1EL "67 8.950-
OpelKadelt 1.63-drs "92 20.950,-
Peugeol1061.1XT "93 21.750,-

JOS HERWERS
HENGELO G. /ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HENGELO G.
Seat Ibiza 1.5 3-drs "89 10.500.-
Toyota Corola XL 1 Wrs. 1.6 "93 24.750.-

AUTOMATEN
Micrat.23-drs.LX "92 17.500,-
Micra 1.0 3-drs. SDX "87 8.950,
BMW3164-drs "88 14.950,-
Volvo3403-drs "87 7.750,-

LPG
RatCroma2.0E5-<lrs "90 15.950,-
Ford Scorpio 2.0i GL 5-drs "92 24.590,-
Bluebird2.04-drs "88 10.950,-
Renault21GTL "89 9.750,
Sunnyl.64-drs.GT "90 14.950,-
Sunny Coupe SLX "90 16.750,-
Sunny 1.6 5-drs. SLX "91 20.950,-
Sunnyl.44-drs.SLX "91 14.950.-
Primera2.04^rs.SLX "91 17.950,-
Prtmera1.64-dfs.LX "94 32.950,-

DIESEL
Sunny 1.7 3-drs. LX "87 7.950,-
Surtny 1.7 3-drs. Trend "88 8.750,-
Sunny 1.7 5-drs. LX "89 10.500,-
Sunny2.04-drs.LX "91 16.500.-
Sunny2.04-drs.LX "92 23.500,-
Sunny2.03K)rs.LX "92 23,950.-
Sunny2.03KJra.LX "94 26.950,-
Sunny2.05xJrs.LX "92 25,500
Bluebird2.04-drs.LX "90 12.500-
Primefa2.05-drs.LX "92 25.950-
OpelAstraUGLMrs "92 21.950.-

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522

ORKAAN
HULP
BOVENWINDSE

J LAN D

gir

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

KINDERBOEKENWEEK 1995 4 T/M 14 OKTOBER

Miauw! Lief prenten-
boekje i/oor mêSf f S,95
Om $ f innend van plezier

te bekijken.
De kat van Jan

Jan tekent niet zomaar.
Hij tovert-.

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

Restaurant-Café 'DE ROTONDE' Kerkstraat 3
Vorden 05752-1519

DONDERDA6-STAMPPOTDAG
Gemeubileerde stamppot, d.w.z. met alles erop en eraan voor 17,50.

Elke donderdag keuze uit twee, wekelijks wisselend. Deze week zuurkool en

boerenkool. Afhalen kan ook voor 15,00 (graag even bellen)

VRIJDAG-KOOPAVONDMENU
Deze week schnilzel met champignon-roomsaus, frites en twee warme groenten;

ijs of koffie toe: 18,50. Wordt vanaf 12.00 uur geserveerd! En snelle bediening.

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