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Jong Gelre Vorden brengt
revue "ie zult zien!!!"

W E E K E N D D I E N S T E N

Vorden. Bij de afdeling Vorden van
Jong Gelre worden de komende da-
gen de laatste repetities gehouden
voor de revue "ie zult zien!!!" die op
vrijdag 25 oktober, vrijdag l novem-
ber en zaterdag 2 november in het
Dorpscentrum zal worden opge-
voerd. De revue gaat in grote lijnen
over twee families die op vakantie
gaan. De ene familie heeft gekozen
voor Duitsland terwijl de andere fa-
milie de warme Spaanse stranden
op zoekt. En wat ze allemaal op hun
vakantieadres beleven wordt in de
revue allemaal uit de doeken ge-
daan.

De revue staat onder regie van Henk

Broekgaarden, een man die de afgelo-
pen jaren al heel wat keren een revue
van Jong Gelre heeft geregisseerd. Aan
het toneelgedeelte nemen 11 jongens
en meisjes deel. Een aparte zanggroep
is er niet. De toneelgroep neemt nl.
ook het zingen voor haar rekening. De
uit zes personen bestaande balletgroep
staat onder leiding van Wilma Koers.
De decors zijn door Jong Gelre zelf ver-
vaardigd. Dit gebeurde door een en-
thousiaste groep o.l.v. Jan Eskes.

Voor de muzikale medewerking zorgt
Mariska Tiessink op Keyboard en Arjan
Klein Geltink gitaar. Voor alle avonden
zijn in het Dorpscentrum nog kaarten
verkrijgbaar.

Medler Sursum Corda
Maandagavond 14 oktober waren de
heer en mevrouw Driezes en de heer
en mevrouw Okken uit Lochem bij de
dames van het Medler te gast met het
thema "Wat veurbi'j geet en wat blif'.
Ze vertelden over de Achterhoekse kle-
derdracht en gaven de verschillen aan
van uitgaans-, werk- en rouwkleding en
alle onder- en bovenkleding voor de da-
mes en heren.
Met een oud gedicht over onze
Achterhoek werd deze boeiende avond
besloten.

PRESENTEERT

VRIJDAG 1 NOVEMBER
KAARTEN V.A. 1 OKT.

VOORVERKOOP: WITKAMP LAREN
INFOS' DE BRINK BATHMEN'

401210 MUSIC HOUSE LOCHEM

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

worden. Vier weken lang
zullen we drie

aanwijzingen geven.

• Komt niet uit een
buurtschap

• Niets is te gek
Was er vroeg bij

Afgelopen zaterdag heeft het orkest
van de Chr. muziekvereniging SURSUM
CORDA Vorden samen met de Chr. nui-
ziekvercnij^g PRINSES JULIANA uit
Zelhem eel^toncert gegeven in het
Dorpscentrum. Het programma voor
de pauze werd door Sursum Corda
o.l.v. Gerald Roerdink3\older geopend
met de koraalbcwerking Holy Faith. Zij
vervolgden het programma met de

concert march
vervolgens Slovcnska

Rapsodia van Adam Hudec, het beken-
de Nessun Donna van Giacomo
Puccini, The Flying Doctors en lieten
vroegere tijden herleven met het werk
Big Band Classics waarin fragmenten
verwerkt waren van Tuxedo Junction,
Serenade in Blue en In the Mood. Het
programma voor de pauze werd afge-
sloten met de concert march Sonority.
Chr. Harmonie Prinses Juliana uit
Zelhem o.l.v. oud-Vordenaar Karel
Wolters nam het deel na de pauze voor
haar rekening en bracht eveneens een
zeer gevarieerd programma ten geho-
re. Na het openingswerk Martenizza
kon het publiek genieten van de Piet
Hein Hollandse Rhnpsodie, Oregon van
Jacob de Haan, Joy of Music, het plezier
van muziekmaken, Star Trek through
the Generations en als afsluiting de be-
kende mars van Gcrard - Boedijn:
Gammatique. Een geslaagde avond die
zeker voor herhaling vatbaar is.
Naast dit concert van het orkest waren
afgelopen zaterdag ook de majorettes
van Sursum Corda aktief: zij namen
deel aan het Majorettesolistenconcours
in IJsselmuiden. Na vele weken inten-
sieve voorbereiding o.l.v. instructrice
Erna Wolsink en Sandra Stoelhorst
werd hun show door een vakkundige
jury beoordeeld. Met gemiddeld een
acht keerden zij huiswaarts met een
goede tweede prijs. Bij thuiskomst wer-
den de majorettes ingehaald door de
malletband van Sursum Corda.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad Vorden organiseert
donderdagmiddag 31 oktober in 't
Stampertje een themamiddag over
"Preventie". Hoe kan men inbraak en
diefstal voorkomen. Welke voorzorgs-
maatregelen moet men treffen? Mar-
tin Gabriel, politiefunktionaris, zal
over dit onderwerp een voorlichting
verzorgen. De bijeenkomst is voor ie-
dereen gratis toegankelijk.

Hervormde Gemeente
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. A. Plantinga uit
Warnsveld. Na afloop van de dienst koffiedrin-
ken in "de Voorde". 19.00 uur Zangdienst Evan-
gelisatie commissie in NH Kerk. Voorganger:
dhr. Domburg uit Zelhem.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 oktober 10.00 uur Dienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 27 oktober 10.00 uur ds. G. Naber, Neede;
19.00 uur Gez. Evang. Dienst in N.H. Kerk.

RK kerk Kranenburg
Zaterdag 26 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 27 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 oktober 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 27 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
dameskoor.

Weekendwacht pastores: 27-28 oktober Pastoor
H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575) 52 70 80.

Huisarts 26-27 oktober dr. Dagevos, 't Vaarwerk l,
tel. 55 24 32..
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen d^Bet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gSRe altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 26-27 oktober W.A. Houtman, Vorden.
Tel. (0575) 55 22 53. Spreekt- \r alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zon^fcl 1.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag-en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCK - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. tel. (0575)441351.

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden per l oktober: maandag t/m don-
derdag en zaterdag: 9.30-15.00 uur; 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. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

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



Contactjes] UJ
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Judolessen op maandag
in Vorden, sporthal 't Jebbink.
Voor meer info telefoon (0575)
55 27 42 of (0543) 51 74 67

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

• Te koop: combi-kinderwa-
gen Teutonia, grijs i.z.g.st,
300,-. Tel. (0575) 55 35 87

• 25 oktober en 1 en 2 no-
vember revue Jong Gelre in
het Dorpscentrum

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding tweemaal per week.
Brieven onder nr. V 31-2
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• A.s. zondag 27 oktober
grote bingo met vele geld-
prijzen. Aanvang 19.30 uur.
d'Olde Kriet in Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend in de
week. Tel. 55 42 19

• 25 oktober en 1 en 2 no-
vember revue Jong Gelre in
het Dorpscentrum

• Te koop: kuilvoersnijder
merk Stroutmann, in goede
staat. Wildenborchse-weg 18,
Vorden, tel. (0575) 55 67 45

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 morgen in de
week. Brieven onder nr. V 31-
1 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te huur:.braaf en goed
leerpaard, voorm. Z-dres.
1,68 m. Voor amazone met
voldoende vrije tijd. Lage
huurprijs is incl. pensionstal-
ling, gebruik toebeh. en alle
on-derh.kosten. Telefoon
(0575) 43 15 25

• Beloning van f 100,- voor
het vinden van onze cyperse
kater Poelie. Klein wit vlekje
op de borst, O-benen (achter-
poten). Is zoekgeraakt 15-9,
bungalowpark Sikkeler, Ruur-
lo, telefoon fam. Schuur (036)
53 43 131

• Te koop: houtinzetkachel,
Wanders Panorama. Telefoon
(0575) 46 18 38 na 18.00 uur

• Biedt zich aan: tekenaar
voor 'klein' bouwkundig te-
kenwerk, bijvoorbeeld gara-
ges, schuurtjes, kleine ver-
bouwingen, kozijnstaten, etc.
Tel. (0573) 45 12 76

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

• Te koop: crossmotor merk
Kawasaki 80 cc, in zeer
goede staat. Telefoon (0575)
55 64 39

De drie plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot inenting
tegen griep op

dinsdagavond
5 november en
maandagavond
11 november
beide avonden van 18.30 tot
20.00 uur.

ALLE patiënten (dus particulieren en zie-
kenfondsleden) met chronische hart-,
long- of suikerziekte en ALLE patiënten
boven de 65 jaar worden gratis ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,-, con-
tant te voldoen

Gezellige dans- en presentatie-
avond op zaterdag 9 november
van all-round duo

'APPLAUZ'
IN PARTYCENTRUM
'LANGELER'
Spalstraat 5, Hengelo (Gld), tel. (0575) 46 12 12

Kaarten è f 10,- inclusief koffie
gebak en bittergarnituur
bij partycentrum Langeler of
Remco Wisselink,
telefoon (0575) 46 72 71

IJSVERENIGING VORDEN

LEDENVERGADERING
te houden op woensdag 30
oktober 1996 om 2O.30 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.

Agendapunten
- Opening door N.J. Edens, voorzitter
- Notulen vergadering maandag 13 november

1995
- Jaarverslag
- Verslag penningmeester J.LH.M. Romeijnders
- Verslag kascommissie
- Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:
J.LH.M. Romeijnders en G.J. Beek
Toetredend G.H. Huetink

- Contributie 1996/1997
- Rondvraag
- Sluiting

V
VROUWENRAAD
ORDEN

Presenteert:

Themamiddag
"PREVENTIE"

Voor veiligheid in en om het huis,
o.l.v. politiefunctionaris Martin Gabriël.

31 oktober a.s.
13.30 uur Dorpscentrum "Stampertje"

KOMT ALLEN.
De toegang is gratis.

Voor inlichtingen: mevr. G. Velhorst-Soek, tel. 55 16 88.

arkensvfees
errassend lekker

eef keus
oordef/g

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

7 kippepoten10.-
WEEKENDVOORDEEL

MAGERE
H AM LAPJES

1 kilo f9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Achterham - . ft

100 gram I 1,95

Katenspek -
100 gram f 1,49

+ de 5 bekende vleeswaren

per 100 gram f 1,00

ZATERDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 gram f Zj

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 sausijzen + 4 vlindervinken

samen t t\j9f)

Marktaa nbiedi ng:

Bami of Nasi 1 kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres
voor af uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14 70

SoiriioB
autobedrijven
beloven een

goede occasion.
Wii garanderen het

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD:

ROOD
Citroen ZX 1.4i
Daewoo Nexia 1.5 G L
Rover 114GTA
Suzuki Swift 1.3 GS

WIT
Citroen BX Cannes
Daihatsu Charade 1.3
Hyundai Pony 1.5 L
Opel Vectra 1.6
Peugeot 309 XR 1.4 Jubilee

BLAUW
Daewoo Espero 2.0 CD
Mazda 626 1.8 millionaire
Nissan Sunny 1.3
Opel Vectra
Opel Kadert 1.3
Peugeot 306 XN
Volkswagen Golf

AUTOBUNUf

Groot
Jebbink

1991
1995
1992
1992

1990
1990
1989
1991
1991

1995
1991
1987
1991
1989
1993
1986

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 22 22

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

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

• Gezocht: woonruimte voor
2 personen. Telefoon (0575)
55 36 06
• Even de agenda pakken .. .
30 november a.s. 16.00 uur
't Proathuus!
• Ruilactie postzegels. Hebt
u nog postzegels in huis? Laat
het mij dan weten. Ik spaar ze.
Tel. (0575) 55 29 86 (rond
18.00 uur bellen)

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

GLEN
TALLOCH
WHISKY

0.7 l f. 20,00
1.0 l f. 27,50
Malt f. 30,00

GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon en
dochter

Daan en
Melanie

6 oktober 1996

Esselenbroek 90
7261 VD Ruurlo
Tel. (0573) 45 34 14

Tijdelijk adres:
Koningin Beatrix Ziekenhuis
Winterswijk

Heel erg blij zijn we met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje. We noemen
hem

Thijs

17 oktober 1996

Bert, Erna en Michiel
Koning

Brinkerhof 92
7251 WP Vorden
Telefoon (0575) 55 38 21

Hierbij willen wij iedereen héél
hartelijk bedanken die, op
welke wijze dan ook, heeft bij-
gedragen om van onze 25-
jarige huwelijksdag een dag
te maken die wij nooit zullen
vergeten.

Henk en Riek Snellink

Bekmansdijk 4
7251 MJ Vorden

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest op 28
september tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Marinus en Annie
Langwerden-Regelink

Nijlandweg 3
7251 KK Vorden

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

Jan en Gerrie Heijenk

Rondweg 1
7251 RT Vorden

Uw kaarten en mondelinge fe-
licitaties, de bloemen en ca-
deaus, de mooie versiering
door de buren met ons 50-ja-
rig huwelijk hebben deze dag
voor ons tot een onvergete-
lijke gemaakt.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Jan en Dina Greutink

Kerkhofweg 13
Warnsveld

De vele blijken van medeleven
welke wij zowel persoonlijk
als schriftelijk van u mochten
ontvangen na het overlijden
van mijn man, vader en opa

ANTOON
VAN WESTERHUIS

zijn ons tot steun geweest om
dit nog steeds onbegrijpelijke
verlies te dragen.
Hiervoor zeggen wij u onze
oprechte dank.

B. van Westerhuis-
Zweers

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19
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Op vrijdag 11 oktober 1996 waren
wij 40 jaar getrouwd.

Gerrit Bosman
en
Jo Bosman-van Asselt

Wij hopen dit samen met onze kin-
deren, familie en vrienden te vieren
op zaterdag 26 oktober.

Voorafgaand is er een dankdienst
om 13.30 uur in de Remigiuskerk te
Hengelo (Gld.) met medewerking
van zangvereniging Looft den Heer.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Ruurloseweg 38
7255 DJ Hengelo (Gld.)

19 oktober was voor ons een onvergetelijke dag.
Zoveel kaarten, bloemen, planten cadeaus en feli-
citaties van u allen hebben ons zo overweldigd.
Het was fantastisch . . . woorden schieten tekort.
Allen héél, héél hartelijk bedankt.

Toon en Berty Schurink

Psalm 23

Diep bedroefd, maar dankbaar dat haar verder lij-
den bespaard is gebleven, geven wij kennis van
het overlijden van mijn innig geliefde dochter,
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

EGBERDINA WESSELINK
ECHTGENOTE VAN E. SYBRAND

in de leeftijd van 63 jaar.

NOTE

ï^a

Hengelo (Gld.):
Huizen:

Drontej

Hengelo (Gld.

Vorden:

Moeder Wesselink
H.E.W. Lubbers-Wesselink t
HJ. Lubbers
H.W. Wesselink
A.H. Wesselink-Wesselink
G.A. Walgemoet-Wesselink
A. Walgemoet
G.A. Wesselink
E.H. Wesselink-Wolferink
Neven en nichten

Hattem, 18 oktober 1996

Du Mensch aber hier auf Erden
denke daran, dass auch Du
dermaleinst Dein ganzes irdisches
Leben verantworten musst.
Lasse durch Deine gedankenlosïgkeit
Deine Seele nicht leiden.

Voor de vele bewijzen van medeleven en hulp die
wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man en onze baron

EBERHARD ALEXANDER
SCHOTTO VON MENGDEN

willen wij u allen bedanken.

G.Ch.E. von Mengden-von Heydebreck
Henk
Gerti en Marja
Bert en Carien
Beer

Oktober 1996

(vervolg familie-advertenties pag. 4)

Fam. A.J. Wentink
en

(^\V .. . . .vyssss? zijn verhuisd
van De Hanekamp 3 naar

DE BONGERD 36
TELEFOON (O575) 553592

Wat ruikt
de herfst toch

k.

^niïJ^:'

herfstrolletje,
100 gr.

'*&&£•

245

Kip met 4 poten
in oraadzak 100 gram

Q 9 5 Boerenmetworst,

295

195

Duitse bief stuk,
bij 4 stuks + gratis
béarnaisesaus, per stuk

Gegrilde achterham, ^59 Munster spek
100 gram Z 10° &ram

Keurslager

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

ONTACT
een goed en

graag gelezen blad

'N OK QUALITY CAR
WORD JE NIET ZOMAAR,

Omdat we bij Opel een naam Koog te houden

hebben, zorgen wij ervoor dat wc alles te weten

komen over elke inruilwagen die we verkopen;

van ieder merk, niet alleen Opel. Dat doen

we d.m.v. een volledige Opel-controle op

1 1 1 punten. Van bumper tot bumper, van-

binnen en vanbuiten. Alleen inruilwageru die

deze strenge controle doorstaan, verkopen wij

als OK Quality Car. Daarbij hoort niet alleen

het officiële aflcveringscertificaat, maar ook

* Aflcvcringjccnificaat

ir 14 dagen omruilgaranti

* 1500knimipcctic

* l jaar garantie

* l jaar Opel Auutance

l jaar garantie, l jaar Opel Assistance door heel

Europa en een gratis inspectie na 1500 km.

En voor alle zekerheid een omruilgaiantie van

14 dagen. Ingeval u niet 100% tevreden bent,

nemen wij de auto terug en vervangen hem

door een auto waar u zich wel oké in voelt.

U bent i : een klant van de Opel dealer.

pk* * * * *
QUALITY

CARS

Inruilwagens maar dan van de Opel dealer

e WISSELINK
Zutphen: Vispoortplein 4 - Tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28



Verdrietig om haar heengaan, maar met een
dankbare herinnering aan de liefde die zij ons
heeft geschonken en met een bevrijdend gevoel
dat haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn lieve, zorgzame vrouw,
onze moeder en oma

ALEIDA WILLEMINA
ESSELINK-WISSELINK

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden:
Vorden:

Wichmond:

H.W. Esselink
Gerard en Anneke

Robin
Ineke

Michiel, Tessa

15 oktober 1996
Prins Bernhardweg 26
7251 EH Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 21
oktober op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is uit ons midden weggenomen ons geliefd
koorlid, mevrouw

A.W. ESSELINK-WISSELINK

Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior

Vorden, 15 oktober 1996

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
is geweest, geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve vader en opa

DERK PARDIJS
WEDUWNAAR VAN J.G. PARDIJS-WUESTENENK

op de leeftijd van 87 jaar.

Annie van Ark-Pardijs
Henk van Ark
Erik
Adri en Anna-Mieke

Wij zijn het verplegend personeel van De Leeuwe-
rikweide, afd. 't Velde te Zutphen bijzonder dank-
baar voor de liefdevolle verzorging.

Vorden, 16 oktober 1996

Correspondentie-adres:
J.G. van Ark-Pardijs,
Dr. C. Lulofsweg 1, 7251 XP Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag
21 oktober op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Heden is rustig ingeslapen onze geliefde broer,
zwager en oom

DERK PARDIJS
WEDUWNAAR VAN J.G. WUESTENENK

in de leeftijd van 87 jaar.

M.A. Pardijs-Pardijs
H.J. Pardijs
A.H. Pardijs-Wuestenenk
H.J. Smeenk-Wuestenenk
Neven en nichten

Vorden, 16 oktober 1996

'Wanneer het leven lijden wordt
kan sterven een zegen zijn.'

Ik heb je mogen begeleiden in je laatste levens-
dagen. Het was een grote vreugde dit in saamho-
righeid met je te mogen doen. Heden is van mij
heengegaan mijn lieve, zorgzame vrouw

JOHANNA WILLEMINA ESSELINA
LIGTENBARG-LANGENKAMP

op de leeftijd van 59 jaar.

H.J. Ligtenbarg

17 oktober 1996
De Steege 18, 7251 CM Vorden

Na een plechtigheid te Vorden hebben we af-
scheid van Jo genomen in het crematorium te
Dieren op maandag 21 oktober d.o.v.

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar
goedheid en levensblijheid mochten genieten,
hebben wij kennis genomen van het overlijden
van mijn dochter, onze zuster, schoonzuster en
tante

JO LIGTENBARG-LANGENKAMP

* 14 april 1937

Almen:
Rheden:

Deventer:

t 17 oktober 1996

Mevr. H. Langenkamp-Lenderink
H. Nijman en
H.DJ. Nijman-Langenkamp
Gejah en Hans, Mandy, Mitchell
G. Langenkamp en
H.W.J. Langenkamp-Bredenhoff
Gerjan en Manuela, Robin
Miranda en Onno

Tot onze grote droefenis hebben wij heden kennis
genomen van het overlijden van onze schoonzus
en tante

JO LIGTENBARG-LANGENKAMP

op de leeftijd van 59 jaar.

G.H. Meenink-Ligtenbarg
Hanny en Bennie, Karina, Marleen
G.J. Groot Jebbink-Ligtenbarg
J. Groot Jebbink
Suzan, Roei

Vorden, 17 oktober 1996

Wij hebben kennis genomen van het overlijden
van mevrouw

J.W.E. LIGTENBARG-
LANGENKAMP

Zij was jarenlang een trouw lid van onze bond.

Bestuur en leden
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

'Veilig in Jezus armen.'

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
on^^eeft betekend, delen wij u mede dat toch
nog^rverwacht van ons is heengegaan mijn innig
geliefde man, onze zorgzame vader en lieve opa

MARTINUS EGGINK
ECHTGENOOT VAN A. WESSELINK

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden:
Vorden:

Hengelo (Gld.);

Vorden:

A. Eggink-Wesselink
H.J. Eggink t
J.M. Eggink-Maris

Annemieke
Martijn

A. Hendriksen-Eggink
Joh. Hendriksen

Martine - Jurgen
Joanne - Doe

G.A. Eggink

17 oktober 1996
'de Hooge Weide'
Kostedeweg 5, 7251 MZ Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op dins-
dag 22 oktober op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden is uit onze familiekring heengegaan onze
geliefde broer, zwager en oom

MARTINUS EGGINK
ECHTGENOOT VAN A. WESSEUNK

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden:

Vorden:

Vorden:

Hengelo (Gld.):
Laren:

H.O. Eggink
R. Eggink-Oortgiesen
A. Hukker-Eggink
E.J. Hukker
HJ. Eggink
E.G. Eggink-Bulten
H.W. Wesselink
GA Veltkamp-Eggink
T. Veltkamp
Neven en nichten

Vorden, 17 oktober 1996

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zwager en oom

MARTINUS EGGINK
ECHTGENOOT VAN A. EGGINK-WESSEUNK

op de leeftijd van 86 jaar.

Hengelo (Gld.): A.H. Wesselink-Wesselink
Vorden: H. Wesselink-Tjoonk

Hengelo (Gld.): H.W. Wesselink
Neven en nichten

Vorden, 17 oktober 1996

Heden is toch nog onverwacht uit onze familie-
kring weggenomen

MARTINUS EGGINK

Hengelo (Gld.): E.B. Hendriksen
Vorden: A. Maris

F. Maris-Op den Dries

Vorden, 17 oktober 1996

"ie mot mekaar d'r moar met helpen"

Na een rijk en arbeidzaam leven is tot ons groot
verdriet, zeer onverwachts in zijn slaap overleden
mijn lieve man, onze zorgzame pa en schoonpa
en onze trotse opa

WILHELMUS ANTHONIUS
JOHANNES

(TEUN) LICHTENBERG
ECHTGENOOT VAN

CATHARINA PAULINA MARIA HILDERINK

Drager van de Eremedaille in Goud,
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

* 27-8-1930 t 15-10-1996

Cato Lichtenberg-Hilderink

Annelies Lichtenberg
Jules van Kessel

Merel en Lente

Ben Lichtenberg
Amélie Timmermans

Owen

Carla Lichtenberg
Cor Peters

Evie en Maura

Ivonne Lichtenberg
Robert Helmink

Willem Lichtenberg

15 oktober 1996
„'t Waarle"
Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

De gezongen uitvaartmis heeft plaatsgevonden op
zaterdag 19 oktober jl. in de H. Antonius van Pa-
duakerk in Kranenburg, waarna we pa begraven
hebben op de R.K. begraafplaats aldaar.

Gemeentebestuur en medewerkers zijn geschokt
door het plotselinge overlijden van oud-wethou-
der en -raadslid van de gemeente Vorden, de
heer

W.A.J. LICHTENBERG

Gemeentebestuur en medewerkers gedenken
hem als een oprecht wethouder-raadslid die zich
steeds volledig voor het belang van de gemeente
Vorden heeft ingezet. Als eerste is de heer Lich-
tenberg voor deze werkzaamheden de erepen-
ning van de gemeente Vorden toegekend.

Vorden, 17 oktober 1996

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

Bestuur en gemeenteraadsfractie van het CDA te
Vorden hebben met leedwezen kennis genomen van het
overlijden van de heer

TEUN LICHTENBERG
zeer gewaardeerd oud-wethouder en oud-raadslid van
de gemeente Vorden.
Hij blijft in onze herinnering voortleven als een bemin-
nelijk mens. Hij heeft een grote betrokkenheid getoond
voor het wel en wee van de gemeente Vorden.
Wij wensen de familie sterkte toe bij het verwerken van
dit zware verlies.

B.G.P. Rogmans, voorz. CDA afd. Vorden
A.H. Boers, fractievoorzitter CDA
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ERGUNNINGEN

Op 15 oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

de heer S.H.M, van der Linde voor het
bouwen van twee dakkapellen op het
perceel Vierakkersestraatweg 18 te
Vierakker.

de heer GJ. Nijenhuis voor het bouwen
van een schuur op het perceel Galgen-
goorweg 12 te Vorden.

de heer A.G.B. Cornielje voor het bou-
wen van een garage/bergruimte op het
perceel IJselweg 17 te Vierakker.

de heer DJ. Brinkerink voor het bou-
wen van een bergruimte op het perceel
de Boonk 23 te Vorden.

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

LGEMENE BESCHOUWINGEN VOOR DE BEGROTING 1997 EN HET
MEERJARENBELEIDSPLAN 1997 - 2000

Beantwoording door burgemeester en wethouders:

Portefeuille: burgemeester Kamerling.

Herinvulling bedrijfsterreinen Nedac Sorbo
Mede afhankelijk van het binnenkort met de huidige eigenaar te voeren overleg,
zullen wij u nadere voorstellen doen voor de herinvulling van met name het ter-
rein aan de Nieuwstad. In de vorm van een voorbereidingsbesluit zou dit al op
korte termijn kunnen plaatsvinden.
Gelet op de milieu-hygiënische beperkingen, de bedenkingen in het verleden van-
uit de omgeving en de - nu nog aanwezige - mogelijkheden van de provinciale
knelpuntenpotten stads- en dorpsvernieuwing/woningbouw, ligt een functiever-
andering in de lijn der verwachtingen.

Duur procedures
De kanttekeningen die de fractie van de WD maakt bij de (vaak langdurige) pro-
cedures kunnen wij wel plaatsen, maar zijn een gevolg van de democratisch vast-
gelegde mogelijkheden voor een ieder om tegen (beleids)voornemens van de over-
heid zienswijzen en bedenkingen kenbaar te maken en eventueel ook nog
bezwaar- en beroep in te stellen. Misschien bieden de voorstellen voor een project-
procedure (een soort van zelfstandige artikel 19-WRO-procedure) een oplossing
voor de door de WD-fractie geconstateerde problemen.
Via de commissie BRO zullen wij u op de hoogte houden van de verdere ontwik-
kelingen van deze voornemens tot wijziging van de Wet op dé Ruimtelijke
Ordening.
Procedeert een appellant na afhandeling van een bez warenprocedure verder, dan
heeft de gemeente geen greep meer op de termijn van afhandeling. Wel trachten
wij, indien de zaak dat vereist, onze invloed aan te wenden om de afhandeling
van het beroep zoveel mogelijk te bespoedigen.

Wientjesvoort
Over de ontwikkelingen op Wientjesvoort houden wij u op de hoogte via de inf-
omap planologie/commissie BRO. De in het voorjaar door uw raad aangegeven
beperkingen (uitsluiten zuidzijde voor invulling met zomerhuisjes) hebben de
voortgang niet bespoedigd.

U moet zich wel blijven realiseren dat het in dit geval gaat om particulier eigen-
dom en het stimuleren van particulier initiatief. Uw raad heeft zich nl. alleen
gecommitteerd voor het scheppen van de randvoorwaarden. De gemeente is met
andere woorden geen partner in de realisering.

Zonder de garantie te kunnen geven dat dit tot een versnelde invulling/oplossing
zal leiden denken wij er sterk aan een globaal bestemmingsplan in procedure te
brengen, waarin de gemeentelijke randvoorwaarden duidelijk zijn verwoord.
Voor een initiatiefnemer die vervolgens aan die randvoorwaarden kan voldoen,
kunnen wij als college dan een uitwerkingsplan opstellen. De planologische pro-
cedure kan dan in ieder geval op korte termijn starten. Dit aspect op zich hoeft
dan t.z.t. geen extra (tijds)obstakel meer te vormen.

Preventie activiteitenplan
In het meerjarenbeleidsplan 1996-1997 hebben wij u de redenen voor uitvoering
van het preventie-activiteitenplan aangegeven. Samengevat komen die neer op
een (te) beperkte uitvoering van taken , op dit moment. Zo stellen wij bij bouw- en

milieuvergunningen brandpreventieve eisen en verlenen wij, voor zover van toe-
passing, gebruiksvergunningen op grond van de Bouwverordening/ Brandbevei-
ligingsverordening. Het toezicht op- en het actualiseren van de gebruiksverun-
ningen vindt niet of nauwelijks plaats. Het risico van dit beleid is, dat de vergun-
ningvoorschriften, ingeval van calamiteiten en door niet-naleving, niet het
gewenste effect sorteren en dat de gemeente in die gevallen veelal mede-aanspra-
kelijk is als zij haar wettelijke taken, waaronder toezicht, niet goed uitvoert.
Ook het opstellen van zogenaamde aanvalsplannen voor bedrijven en instellin-
gen, die een effectief optreden door de brandweer bij calamateiten bevorderen,
heeft een grote achterstand.

Het concept preventie-aktiviteitenplan van de brandweercommandant is geba-
seerd op een model, dat in meerdere gemeenten (o.a. Zutphen) is toegepast. Het
plan omvat een inventarisatie van alle (wettelijke) taken voor de gemeente als-
mede een inventarisatie van het bestaande vergunningenbestand. Tevens zijn de
nog te verrichten werkzaamheden in beeld gebracht en is een berekening
gemaakt van de voor dat werk benodigde tijd (menskracht). Het plan geeft een
aantal scenario's voor concrete (gefaseerde) uitvoering.

Binnen de bedragen in het investeringsschema is nog ruimte voor meerdere
varianten. De mate van fasering is uiteraard bepalend voor de jaarlijkse kosten.
Hoewel wij aannemen, dat een-volledige uitvoering niet nodig is, achten wij het
ongewenst om de bedragen in het investeringsprogramma nu al aan te passen.
Zoals gesteld, zullen wij deze problematiek nog dit jaar nader beoordelen.
Vervolgens zullen wij een concreet uitvoeringsvoorstel aan u voorleggen.

Project "de Wijken in"
Een nieuwe ronde van het project "de Wijken in" stond gepland voor het najaar
1996. Omdat de medewerker die dit zou organiseren tijdelijk de werkzaamheden
van een langdurig zieke medewerker waarneemt hebben wij hiervan moeten
afzien. Wij proberen nu een nieuwe ronde "de Wijken in" te organiseren in 1997.

Openbare orde en veiligheid
Met ingang van l januari 1997 verwacht ik dat de" Gemeentegebonden politie
zorg" van start gaat.
De bedoeling van deze operatie is dat de burgemeester meer invloed kan uitoefe
nen op de werkzaamheden van de politie binnen de gemeente en nauwer betrok-
ken wordt bij de prioriteitsstelling.
De opmerking van de CDA ,dat het betrekken van de politie en de burgers bij
buurt- en wijkbehj«| preventief werkt en (kleine) criminaliteit voorkomt, deel ik.
Zoals verwoord irBIt beleidsprogramma 1994-1998 zal ik mij ook in 1997 sterk
maken om de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van de politie te vergroten, dus
meer blauw op straat.

HALT-project ̂
Binnen het distri^fsselstreek Oost is de ervaring dat de werkwijze van het buro
HALT een positieve uitwerking heeft op het gedrag van jeugdigen die met de poli-
tie in aanraking zijn geweest. Als groot voordeel wordt ervaren een "lik op stuk"
beleid. Belangrijk is eveneens dat alle gemeenten binnen de basiseenheid aange
sloten zijn om de rechtsgelijkheid te bevorderen.

Wij verwachten dat in het eerste jaar van deelname tussen de vijf en tien jeugdi-
gen worden verwezen naar HALT.
Met ingang van 1996 hebben drie bij Buro HALT Stedendriehoek aangesloten
gemeenten de deelname opgezegd. Inmiddels overwegen twee van deze gemeen-
ten zich opnieuw aan te sluiten.

De overheveling van HALT-gelden uit het fonds sociale vernieuwing naar het
gemeentefonds is eenjaar uitgesteld.
Deze bijdrage uit het fonds sociale vernieuwing is ongeveer f.0,55 per inwoner.
Waardoor f. 0.45 per inwoner voor rekening van de gemeente blijft ofwel f.
3700,-.

•
Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwing staat nog steeds hoog op de politieke agenda. De
komende jaren zal dit zo blijven.

De PvdA vraagt om de datum van l november als uiterste datum voor het verne
men van de standpunten van de gemeenten Lochem, Ruurlo en Borculo (datum
beantwoorden brief van gemeenteraad Vorden) niet al te strikt nemen. Het snel
verkrijgen van duidelijkheid is voor de voortgang van het proces van groot belang.
Vandaar dat de gemeenteraad besloten heeft een termijn te stellen.

Ook vraagt de PvdA om Lochem en Ruurlo uit te nodigen voor een onderzoek
naar samenvoeging en opheffing van de gemeenten, zonder op voorhand deel-
name van Borculo uit te sluiten.

Wij vinden deze optie op voorhand ongewenst. Het doorkruist het ingezette tra-
ject. Deze optie kan altijd nog in beeld komen op grond van de beslissingen van
de raden van Lochem, Borculo en Ruurlo. Bovendien is het juist de gemeente
Borculo geweest die het voortouw heeft genomen voor samenwerking/fusie met
de gemeenten Lochem en Ruurlo.

De WD blijft voorstander van samenvoegen van de gemeenten Steenderen,
Hengelo en Vorden. De gemeenteraad heeft initiatief-voorstel van de WD over
samenwerking met deze gemeenten in zijn vergadering van 17 september jongst-
leden, verworpen.

Ten aanzien van huisvesting, personeel, invoering 36-urige werkweek en vervan-
ging inventaris zijn diverse opmerkingen gemaakt om in het kader van gemeen-
telijke herinrichting een pas op de plaats te maken.

Aangezien er op dit ogenblik geen enkel zicht is of en zo ja wanneer gemeente
lijke herindeling zal plaatsvinden, is het, bij de reeds bestaande werkdruk, onver-
antwoord om de in de begroting opgenomen bedragen niet te benutten.



Uiteraard moet vervanging, onderhoud en herstel van de inventaris kritisch wor-
den bezien.

Kleine kernen beleid
D66 is verheugd over de invoering van een eigen budget voor Kranenburgs Belang.
De besprekingen met Kranenburgs Belang zijn in een zodanig stadium gekomen
dat er op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst tot stand kan komen.
Tijdens de besprekingen heeft Kranenburgs Belang aangegeven geen prijs meer te
stellen op een eigen budget omdat Kranenburgs Belang geen mogelijkheden ziet
voor zelfwerkzaamheid. Wel wordt onderzocht of met de bestaande subsidiere
gelingen Kranenburgs Belang een bijdrage verstrekt kan worden voor apparaats-
kosten die redelijkerwijs niet ten last horen te blijven van Kranenburgs Belang.

Communicatie
Burgemeester en wethouders blijven zoeken naar de beste mogelijkheden om te
communiceren met de burgers. De voorlichtingsrubriek "Gemeentebulletin"
blijft vooralsnog een belangrijke bron. De Algemene wet bestuursrecht verplicht
tot veel publiceren.
Een nieuw project "De wijken in" staat op stapel, in combinatie met een milieu-
voorlichtingsproject.
Binnenkort (januari 1997) kan de gemeenteraad een voorstel tegemoet zien voor
het vaststellen van een referendumverordening. In dat voorstel worden ook
genoemd de platform- of paneldiscussie en de representatieve telefonische steek-
proef. De suggestie om informatieoverdracht via Internet te laten plaatsvinden
zullen wij zeker onderzoeken, mogelijk in combinatie met GemNet.

Portefeuille: wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek

Aanbestedingsbeleid
De aanbestedingsnota geeft aan dat bij een raming boven de ƒ 750.000,— het werk
openbaar aanbesteed moet worden. Verder besteden wij werken die er zich voor
lenen ook openbaar aan. Aldus hebben wij sinds de vaststelling van die nota, met
uitzondering van de aanleg van de riolering in het buitengebied, gehandeld. Ook
volgend jaar zijn er inderdaad weer projecten die in aanmerking komen voor
openbaar aanbesteden, maar wij zien geen aanleiding om het beleid en dus ook
de norm te wijzigen. Overigens ligt de in de nota gestelde norm ver beneden de
Europese norm van circa ƒ 11.254.000,-.

Wegen en verkeer
Asfaltwegen zijn beter bestand tegen verkeersbelasting (denk aan zwaar land-
bouwverkeer) dan klinkerwegen, wat doorgaans leidt tot lagere exploitatiekosten.
Bovendien worden asfaltwegen minder (snel) glad bij vorst.
Het is geen automatisme, dat asfalteren meer (doorgaand) verkeer tot gevolg
heeft, zoals CDA en D'66 veronderstellen. Zo hebben wij bijvoorbeeld goede erva-
ringen met de reconstructies van de Schuttestraat en de Riethuisweg. Wel bezien
wij telkens ook dit aspect (naast zaken als landschap, geluidhinder, gebruik als
fïetsroute, bereikbaarheid van ondergrondse infrastructuur en kosten) alvorens
te kiezen voor asfalt. Ook zullen wij inspraak blijven verlenen op voornemens tot
asfaltering van klinkerwegen. Verbreding van asfaltwegen i^fcyenmin een auto-
matisme. Steeds vaker kiezen wij voor het aanbrengen van grasbetontegels in de
berm, in plaats van het verbreden van de verharding.
De Oude Zutphenseweg hebben wij opgenomen in het onderhoudsprogramma,
om - zodra er duidelijkheid is over de toekomst van deze weg (wel of niet gebruik
als route voor doorgaand verkeer en/of ontsluiting van het jMustrieterrein) - de
middelen beschikbaar te hebben om groot onderhoud uit^Pvoeren. Uiteraard
wachten wij eerst de uitkomsten van de tracéstudie af. Tot die tijd laten wij alleen
het noodzakelijke onderhoud aan de weg en de bermen verrichten.
In antwoord op een vraag van de WD, kunnen wij u melden dat wij reeds contact
hebben gehad met de eigenaren van de gronden, die voor de reconstructie van de
kruispunten in Hackfort en Wichmond, verworven moeten worden. Wij zullen u
over de voortgang informeren via de commissie VEGW.

Wegbeheer
Wij hebben in de nota onderhoud wegen 1996-2034 aangegeven, dat met behulp
van RAWEB, in eerste instantie, een onderhoudsplanning wordt opgesteld voor de
eerste 10 jaar. Dit omdat de door het CROW opgestelde landelijke gedragsmodel-
len niet verder gaan dan 10 jaar. De onderhoudsplanning voor de periode daarna
wordt met behulp van het programma- onderdeel "Strategieën" gemaakt. Hierbij
wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de verharding en een te verwach-
ten afbouw van deze kwaliteit. Deze afbouw hebben wij gebaseerd op beschik-
bare gegevens van het Vordense wegennet (kwaliteit en ouderdom). Door de jaar-
lijkse inspecties krijgen wij meer g*egevens van deze kwaliteitsafhame waarna te
zijner tijd het verloop nog verder kan worden verfijnd. De bestanden zijn dus
aangepast aan de Vordense situatie. Navraag bij een aantal andere gemeenten
(Warnsveld, Westervoort.Wisch) leert ons dat zij een meerjarenplanning opstellen
voor een periode tussen de O en 10 jaar. De eerste twee gemeenten hebben aan-
gegeven dat zij zeer waarschijnlijk in de toekomst ook gebruik gaan maken van
het programma-onderdeel strategieën om een onderhoudsplanning voor een lan-
gere termijn op te stellen.

Wij willen in 1997 een onderhouds- vervangingsplanning laten opstellen voor de
duikers en viaducten. Het is het niet mogelijk om deze duikers en viaducten bin-
nen RAWEB als object op te nemen. In de onderhoudsplanning kan wel worden
aangegeven (handmatig) wanneer er een viaduct of duiker aan onderhoud of ver-
vanging toe is, zodat deze werkzaamheden afgestemd kunnen worden op het
groot onderhoud aan een weg.

Riolering buitengebied
In december 1996 of januari 1997 kunt u een evaluatie van de aanleg van riole
ring in het buitengebied tegemoet zien. Wij zijn van mening dat alternatieven
alleen aanvaardbaar zijn als deze gelijkwaardig, danwei beter zijn dan riolering.
Bij de fasering van de aanleg van fase 3 betrekken wij tevens de ontwikkeling van
het rioolrecht en beschikbare subsidies.

Bedrijfsvestiging/economische impuls toeristisch recreatieve sector
Het recentelijk door provinciale staten vastgesteld streekplan Gelderland 1996
biedt voor een gemeente als Vorden in feite nog minder mogelijkheden voor ves-
tiging van bedrijvigheid van elders dan tot nu toe, op grond van de Nota Kantoren
en bedrijven, was toegestaan. Wel biedt de provincie ruimte om de, met het ver-
trek van b.v. de Nedac Sorbo wegvallende werkgelegenheid, te compenseren met
bedrijvigheid van elders.
In relatie tot de gedachte uitbreiding van het industrieterrein zullen wij binnen-
kort een notitie over dit onderwerp ter bespreking voorleggen aan de commissies
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voor bestuur en ruimtelijke ordening (BRO) en volkshuisvesting, economische
zaken en gemeentewerken (VEGW).
Of, en zo ja in hoeverre, de toeristisch-recreatieve sector voor een economische
impuls kan zorgen achten wij in grote mate (mede) afhankelijk van de uitkomsten
van het voor het gebied " de Graafschap" op te stellen gebiedsperspectief. Daar
waar reëel mogelijk zullen wij niet nalaten in het beleidsplan Toerisme en
Recreatie passende initiatieven op te pakken/stimuleren.

Bij de beantwoording van vragen over de ontwikkelingen op Wientjesvoort heb-
ben wij benadrukt dat de gemeente alleen een voorwaardescheppende rol vervult.
Misschien moeten we opnieuw de discussie met u voeren of, en zo ja, in hoeverre
- net als in diverse andere gemeenten in de omgeving - een verdergaande (parti-
ciperende) rol voor de gemeente Vorden in dit soort initiatieven wenselijk/aan-
vaardbaar is. Graag vernemen wij van u of u behoefte heeft aan een dergelijke dis-
cussie.

Woningbouw
Het ontwerp-bestemmingsplan Vorden Noord 1995 ligt met ingang van 10 oktober
1996 ter inzage met de mogelijkheid bij uw raad zienswijzen kenbaar te maken.
Afhankelijk van de aard en hoeveelheid reacties streven wij er naar u in uw ver-
gadering van januari/februari 1997 een voorstel tot vaststelling van het bestem-
mingsplan te kunnen voorleggen.

Vervolgens is het van belang of er, en zo ja welke, bedenkingen worden inge
bracht bij gedeputeerde staten bij de besluitvorming over de goedkeuring van dit
bestemmingsplan.

Bij een positief verloop is het in principe mogelijk direct na de bouwvakvakantie
te starten met de invulling van het plan. Wij zullen vooralsnog de activiteiten
voor het bouwrij pmaken van het plan en de uitgifte van bouwgrond daar op rich-
ten.

Het aantal ingeschreven gegadigden voor bouwgrond ( 280, waarvan 260 met een
binding aan Vorden), de belangstelling van kandidaat-gegadigden tijdens de voor-
lichtingsavond op 29 januari 1996 in het Dorpscentrum en ook de reacties op een
enquête onder ingeschrevenen over de animo voor aankoop van grond bij een fic-
tieve grondprijs van ƒ 175,—/m2 exclusief BTW, bevestigen nog steeds de ruime
belangstelling om binnen dit plangebied te mogen bouwen. Aandachtspunt bij de
verdere uitwerking vormt nog wel de verkaveling (daar waar mogelijk beperken
van de omvang van de bouwkavels).
Verder moet u zich realiseren dat belangstelling nu- en daadwerkelijke aankoop
bij uitgifte ver uit elkaar kunnen liggen. De marktsituatie, met name het rente
peil, is van grote invloed op de besluitvorming van het individu om een bouwka-
vel te kopen.

De recentelijk tussen regio en provincie gemaakte (voorlopige) afspraken over de
aantallen woningen in de diverse gemeenten hebben er in ieder geval toe geleid
dat aanvankelijke problemen vanwege een te grote plancapaciteit in Vorden
Noord (109 woningen!!) niejgweer spelen. Versnelde realisatie van de toegekende
aantallen is volgens die afs^Hak mogelijk, zodat wij ook wat dat betreft aan uw
wensen tegemoet kunnen komen.
Wij achten het dan ook niet uitgesloten dat wij al rond de eeuwwisseling het
bestemmingsplan ingevuld hebben met woningbouw.

Volgend jaar meer bouwen j^de kernen Kranenburg en Wichmond kan een optie
zijn om voor de voor 1996^^7 tegenvallende mogelijkheden/aantallen enig (zij
het beperkt) soelaas te bieden. Bij de uitgifte van kavels in met name de kern
Kranenburg bestaat er ieder jaar maar weinig interesse van aan die kern gebon-
denen. Dit jaar wordt één van de kavels verkocht aan Vordenaren, die geen directe
binding aan Kranenburg hebben.

Voor de kern Wichmond hebben wij de afgelopen jaren al gehandeld overeen-
komstig uw wensen. Vanaf 1993 zijn inmiddels 16 van de totaal beschikbare 22
kavels uitgegeven.

Vervanging van inventaris
De PvdA stelt voor i.v.m. een eventuele herindeling geen grote uitgaven te doen
voor vervanging van inventaris. Vervanging van inventaris is nodig omdat een
groot deel van de inventaris ruim 20 jaar oud is. Bovendien vervangen wij gefa-
seerd het meubilair om te voldoen aan de Arbo-eisen. Uiteraard vervangen we pas
als het echt nodig is. Dit is al jaren bestaand beleid.

Huisvesting VW-Vorden
Met het bestuur van de VW-Vorden vindt regelmatig een goed overleg plaats, o.m.
over de huisvesting. Er zijn ontwikkelingen die een oplossing voor het huisves-
tingsprobleem kunnen bieden. Wij kunnen daar nu nog geen nadere mededelin-
gen over doen.

Inzet radar-gun
De radar-gun wordt ingezet in de groep gemeenten binnen het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland waar Vorden deel van uitmaakt. Het gebruik van
de radar-gun is onderwerp van bespreking in die vergaderingen. Snelheidsacties
worden georganiseerd, zo mogelijk in samenwerking met de regiopolitie. Ook in
Vorden is de radar-gun al meerdere malen ingezet buiten ROVG-verband voor inci-
dentele snelheidsmetingen. Over de uitkomsten berichten wij de commissie
volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken. Recentelijk week 39/40
is de radar-gun ingezet nabij onder andere de Koekoekstraat. Het dagelijks inzet-
ten van de radar-gun is niet mogelijk omdat ook andere gemeenten er gebruik
van maken. Ook de personele capaciteit staat dagelijks gebruik niet toe.

Spoorlijn Zutphen-Winterswijk
Wij zijn van mening dat de spoorlijn Zutphen-Winterswijk voor Vorden van groot
belang is. Regionale spoorlijnen vervullen een belangrijke rol in het regionale Ov-
systeem. De provincie Gelderland schrijft in het ontwerp-provinciaal Verkeers- en
Vervoersplan (PWP) dat in Gelderland nog kansen liggen om de functie van de
regionale spoorlijnen te versterken en het busnet daar beter op af te stemmen.
Deze verdere integratie dreigt belemmerd te worden door de verdeling van ver-
antwoordelijkheden in combinatie met de bekostigingssystematiek. Daarom is
het van groot belang dat de verantwoordelijkheden voor al het regionale open-
baar vervoer in één hand komt te liggen, die van de provincie. In Inter Provinciaal
Overleg-verband worden daar al gesprekken over gevoerd.

Vooruitlopend daarop is de provincie van mening dat de regionale spoorlijnen
met de huidige bediening gehandhaafd moeten blijven. Voor onder andere de lijn



Zutphen-Winterswijk betekent dit dat het Rijk voldoende financiële middelen
beschikbaar moet stellen zodat voortzetting van de lijn wordt gewaarborgd. Ook
moet door verbetering van het treinproduct het exploitatietekort beperkt wor-
den.

Portefeuille: wethouder M. Aartsen - den Harder

" Een mens is nooit te oud om te leren " luidt het gezegde, maar de eerste kennis-
making met het onderwijs ligt voor iedereen toch reeds op de jeugdige leeftijd
van 4 j aar.
Deze leeftijd is de raad allang gepasseerd. De enorme belangstelling voor het
onderwijs in de algemene beschouwingen zou haast anders doen denken. Het is
niet ondenkbaar dat die belangstelling voor een deel ook voort komt uit de finan-
ciële consequenties die de decentralisatie huisvesting onderwijs voor de
gemeente kan hebben. Te uwer geruststelling zeg ik meteen: De werkzaamheden
voor de decentralisatie van de onderwijshuisvesting zijn inmiddels gestart. In uw
vergadering van 17 december 1996 zullen wij de Verordening procedure overleg
huisvesting en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs ter vaststel-
ling voorleggen. Het voorgeschreven overleg met de schoolbesturen vindt in okto-
ber en november plaats. De werkzaamheden hebben wij uitbesteed aan adviesbu-
reau ICS. Begin 1997 zal ICS het integraal huisvestingsplan opstellen. In septem-
ber 1997 denken wij de beleidsrijke verordering onderwijshuisvesting ter vast-
stelling aan u te kunnen voorleggen.

Nieuwe bestuursvorm Dorpsschool
Voor het openbaar onderwijs bestaat de mogelijkheid om het bestuur te verzelf-
standigen. Zowel,de medezeggenschapsraad van de Dorpsschool als wij zijn daar-
van voorstander. Over de wijze waarop dit vorm moet krijgen bestaat nog geen
overeenstemming. De medezeggenschapsraad geeft de voorkeur aan een
bestuurscommissie, terwijl wij de voorkeur geven aan de stichtingsvorm. Wij heb-
ben aan het administratie servicebureau onderwijs (ASBO) gevraagd een offerte
uit te brengen voor de advisering over en de begeleiding van de verzelfstandiging.

Onderzoek samenwerking met de gemeente Gorssel
Bureau E&S heeft in opdracht van de gemeenten Gorssel en Vorden mogelijke
samenwerking op het terrein van onderwijs onderzocht. Het eindrapport van E&S
geeft een aantal oplossingen. De door ons op voorhand voorgestane oplossing van
één gezamenlijke onderwijsmedewerker wordt door E&S ontraden. De gemeente
Gorssel heeft inmiddels besloten om zelf een medewerker met onderwijs te blij-
ven belasten, een uit te besteden en niet tot samenwerking met Vorden over te
gaan. Wij kiezen er nu voor om zoveel mogelijk werkzaamheden op het terrein
van het onderwijs uit te besteden, maar gaan er vanuit dat een aantal taken toch
in eigen huis zullen moeten worden uitgevoerd.

Intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking openbaar onderwijs
Hierbij gaan onze gedachten in eerste instantie uit naar samenwerking met de
Graafschap gemeenten. Wij vinden dit voor de toekomst, zeker ook gezien de
lump-sump financiering, van groot belang en zouden dit graag op korte termijn
willen realiseren. De buurgemeenten staan er nj^fcafwijzend tegen over, maar
denken meer tijd nodig te hebben voor het tot sarrSrwerking komt.

Personeel
Wij blijven ondanks de opmerkingen van de WD en PvdA voorstander van volle
dige herbezetting van de 36- urige werkweek. De werkdruk is aan de hoge kant en
anders komt ook de klantvriendelijkheid in gevaa^tnzet, van tijdelijk personeel
heeft ons inziens te veel nadelen, denk aan inwer^^rioden, verloop, hogere kos-
ten, enz. Ook het argument van de schaal- vergroting is ons inziens nog niet
opportuun. Wij zijn wel van mening dat flexibilisering van arbeid erbij betrokken
moet worden. De wijze waarop invulling wordt gegeven, zullen wij zeer kritisch,
in goed overleg met de staf en het G.O. beoordelen.

Wij gaan er vanuit dat er enige tijd voor nodig zal zijn om de herbezetting daad-
werkelijk uit te voeren, en mogelijk is er lopende het proces dan enig zicht op de
uitkomsten van de kerntakendiscussie, waar wij dan rekening mee kunnen hou-
den.
Wij zijn bereid mondelinge rapportage over het ziekteverzuim te geven in de com-
missie MWPF.

In het kader van de ARBO-wetgeving wordt op korte termijn een risico-inventari-
satie gemaakt, waarin ziekteverzuim en huisvesting worden meegenomen. De
huisvesting op lange termijn is opgeschort in verband met ziekte. Tot vervanging
van inventaris gaan wij over indien directe noodzaak aanwezig is.

Sporthal: verzelfstandiging.
De teleurstelling van de PvdA-fractie over de resultaten van de discussie over de
privatisering van de sporthal kunnen wij niet plaatsen. Het belangrijkste argu-
ment voor verzelfstandiging is de conclusie dat het beheren van een sporthal
geen gemeentelijke taak is.
Voor de vorming van de beheersstichting zijn wij op zoek naar bestuursleden en
hebben wij inmiddels contact gelegd met de sportverenigingen. Het raadsvoor-
stel om over te gaan tot verzelfstandiging zal in uw vergadering van november
aan de orde komen.
De ingangsdatum van l januari 1997 halen wij niet. Wij zijn echter van mening
dat tijdens het proces van verzelfstandiging de nodige zorgvuldigheid betracht
moet worden en dat haastwerk niet goed zou zijn.

Verbouwing en optimalisering.
De exploitatiekosten stijgen in de komende jaren omdat in de afgelopen periode
onvoldoende rekening gehouden is met vervangingsinvesteringen.
Wij blijven van mening dat verzelfstandiging alleen een kans van slagen heeft als
dat gebeurt met een gebouw dat vanuit exploitatie-oogpunt zo optimaal mogelijk
is opgezet. Overigens wijzen wij u erop dat de optimalisering van de technische
installaties een noodzaak is omdat van een groot deel van de huidige installaties
de technische levensduur verstreken is en vervanging noodzakelijk wordt.
Hetzelfde geldt voor het platte dak aan de voorzijde van de accommodatie (o.a.
boven de kantine en de peuterspeelzaal). Onafhankelijk van het feit of de opti-
malisering wordt doorgevoerd, zal de vervanging van de technische installaties en
het platte dak aan de voorzijde binnen 2 jaar uitgevoerd moeten worden. Het tege-
lijkertijd aanpakken van de vervanging en de optimalisatie biedt financiële voor-
delen.
Ook als alleen gekozen wordt voor de noodzakelijke vervanging bevindt de sport-
hal zich na realisatie weer in goede staat en kunnen de Vordense sporters weer
jaren lang sporten.

De opmerking van het CDA dat 50-plussers minder zouden gaan sporten is
onjuist. Landelijk onderzoek toont aan dat de gemiddelde leeftijd van de sporters
eerder stijgt dan daalt.
Onderzoek naar de bouw van een nieuwe sporthal, eventueel op een andere loca-
tie, sluiten wij niet uit, alleen zou dat ons inziens extern moeten gebeuren.

Sportvelden
De privatisering van (het onderhoud van) de sportvelden blijft onze aandacht
houden maar heeft geen hoge prioriteit. Een onderzoek naar de mogelijkheden
voor privatisering kan pas uitgevoerd worden in de 2e helft van 1997.

Sportverenigingen
Ons zijn geen signalen bekend van sportverenigingen die behoefte hebben aan
samenvoeging met andere verenigingen. Mocht zich in de toekomst een derge-
lijke behoefte wel voor-doen, dan zijn wij bereid daarbij een bemiddelende rol te
spelen.

Uitvoering Algemene bijstandswet
Het in de afgelopen jaren gevoerde beleid zetten wij voort waarbij de nadruk zal
liggen op het zo "sociaal" mogelijk uitvoeren van het beleid. Daarbij zullen wij
nadrukkelijk aandacht besteden aan groepen die door hun maatschappelijke
positie extra onder druk (komen te) staan.
De uitvoering van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale
zekerheid biedt weinig mogelijkheden voor het leggen van eigen accenten door
de gemeente. Waar mogelijk zullen wij de regelgeving ruimhartig in de richting
van de cliënten uitleggen. Het tot nu toe gevoerde minimabeleid zetten wij voort,
waarbij wij aandacht zullen besteden aan armoedebestrijding.

Cliëntenraad
Onder de cliënten van sociale zaken hebben wij inmiddels een enquête uitgezet
om de behoefte aan een dergelijke voorziening te kunnen peilen. Wij informeren
u begin 1997 over de uitkomsten.

Thuiszorg
Ook in Vorden heeft de reorganisatie van de thuiszorg geleid tot wachtlijsten in
de hulp-verlening. Tot nu toe hebben wij geen meldingen gekregen van situaties
waar dit tot onaanvaardbare problemen heeft geleid. Wij zullen in de contacten
met de betrokken instellingen aandacht blijven vragen voor de wachtlijstproble-
matiek.

Ontmoetingsplek voor jongeren
In de verschillende woonwijken zijn speelterreinen aangelegd. Alle speelterrei-
nen zijn bestemd voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Bewoners van verschillende wij-
ken klagen over samenscholing in die speelterreinen door een groep jongeren. De
groep verplaatst zich door de gemeente en bezoekt wisselende speelterreinen.
Door klachten van aanwonenden weten we waar de groep zich ophoudt. De klach-
ten begonnen ongeveer twee jaar geleden op het terrein bij de muziektent, ver-
volgens in de Hoetinkhof en de Brinkerhof. De laatste klachten komen van aan-
wonenden van het zeer onlangs ingerichte speelterrein aan de Laegte. De groep
die langs de spe^terreinen trekt is niet de groep die zich 's-avonds bij de ABN-
AMRO en achter^PALDI-supermarkt ophoudt.
De speelterreinen zijn niet geschikt voor gebruik door de jongeren, waardoor vrij
veel vernielingen worden aangericht. Door met name bewoners van de
Brinkerhof, waar de groep zich vrij lang heeft opgehouden, is gevraagd een aparte
plek voor deze gr jongeren in te richten. Aan dit Verzoek willen wij tegemoet
komen.

AfValkosten drukken te zwaar op woonlasten
De PvdA-fractie wil een discussie op gang brengen over het integraal woonlasten-
beleid. De rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de OZB zouden in samenhang
beschouwd moeten worden. Wij zijn van mening dat wij de totale lasten voor de
burger altijd in samenhang beschouwen. Alle tarieven worden gelijkertijd in één
raadsvergadering vastgesteld. De sterke verhogingen van de milieutarieven heb-
ben de laatste jaren zeker tot een beperkte stijging van de OZB geleid.

Wij zijn geen voorstander om de kostendekkendheid van de milieuheffingen te
verminderen en de OZB te verhogen.
De hele tendens in het doorrekenen van kosten is de kosten specifiek toe te reke-
nen aan de produkten waar ze betrekking op hebben. Dit geldt voor de rechten
maar ons inziens ook voor de milieuheffingen. Zo blijft ook voor de burger inzich-
telijk wat een dergelijk produkt kost.
Het principe "de vervuiler betaalt" willen wij zoveel mogelijk vasthouden.
Dit zal de inwoners mede stimuleren zoveel mogelijk het afval te scheiden.
Overheveling van milieuheffingen naar de O.Z.B, zal juist het tegenovergestelde
tot gevolg hebben.

Tariefdifferentiatie
Alhoewel ook wij de negatieve bijeffecten, die de PvdA-fractie opsomt, onderken-
nen, willen wij toch de van de regio te verwachten voorstellen over de (on)moge-
lijkheden voor tariefdifferentie op hun merites beoordelen.

Hondenbelasting
Wij zijn van plan de hondenbelasting op andere wijze te heffen zodra er finan-
ciële ruimte voor is. D 66 vraagt waar wij aan denken. Hiervoor is echter nog geen
concreet voorstel. Mocht er zich een structurele meevaller voordoen, dan zullen
wij dit verder uitwerken en met voorstellen komen.

Regio Stedendriehoek
De WD-fractie refereert aan een kosten-neutrale fusie van het Gewest Midden
IJssel en het Samenwerkingsverband Oost-Veluwe. Dit is voor ons ook nog steeds
het uitgangspunt. Dat dit niet geldt voor autonome stijgingen, zoals het verhogen
van het tarief voor het verbranden van afval moge duidelijk zijn. De Regio
Stedendriehoek zal echter dit jaar voor het eerst één totale begroting voor de hele
Regio presenteren en ook nog eens de begroting ombouwen naar een produkten-
begroting. Vergelijken met voorgaande jaren wordt hierdoor erg moeilijk.
Besprekingen met de Regio om ook daadwerkelijk gestalte aan de budgettaire
neutraliteit te geven zijn nog gaande. De Regio heeft hiervoor een werkgroep inge-
steld. De verwachting is dat de begroting pas in december kan worden vastge-
steld. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de uitkomsten.

Claim regio kosten inzameling- en verwerking afvalstoffen
De claim die de Regio Stedendriehoek legt op de verhoging van de begrotingspost
voor de restfractie vormt onderdeel van nader overleg met die regio. Zoals wij u
ook al in de vergadering van de commissie MWPF van 24 september 1996 hebben



meegedeeld, kan die claim oplopen tot een bedrag van ƒ 140.000,— Wij zullen
trachten deze claim zoveel mogelijk te beperken.

Hertaxatie onroerende-zaken
De PvdA-fractie vindt de verschuivingen in de belastingdruk als gevolg van de her-
waardering van de onroerendezaken niet acceptabel. Met name de verhouding
woningen versus bedrijfspanden baart haar zorgen.
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aanvaard, waarin differentiatie tussen
woningen en niet-woningen wenselijk wordt geacht. Wetgeving die deze diffe-
rentiatie mogelijk maakt is op 30 september 1966 bij de Tweede Kamer ingediend.
De VNG acht de kans groot dat deze mogelijkheid er komt. In de motie ging de
Tweede Kamer uit van een maximaal verschil van 20% in de tarieven. Zodra wij
hierover meer weten, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

De PvdA-fractie geeft aan dat het Rijk wel van de hogere waarden van woningen
profiteert in tegenstelling tot de gemeenten die de tarieven verlagen. Dit is niet
geheel juist. Het Rijk heeft toegezegd de schijven m.b.t. het huurwaardeforfait
aan te passen en zo geen extra opbrengst na te streven. De schijven verdwijnen en
in plaats daarvan moet men rekening houden met een percentage van 1,25 van
de getaxeerde waarde.
Voor wat betreft de vermogensbelasting gaat het argument van de PvdA (nog) wel
op. Steeds vaker zijn geluiden te horen om deze ook te verlagen.

Financiële positie van de gemeente
De PvdA-fractie vindt dat de financiële positie van de gemeente is verslechterd
door een daling van het totaal aan reserves en voorzieningen. De daling in de
afgelopen jaren is een feit. We zetten bewust reserves in om de stijging van de
belastingdruk te beperken. Dit wil niet zeggen dat de financiële situatie nu slecht
is. Het saldo zegt namelijk niet alles. Achterliggende informatie als onderhouds-
planningen en kostendekkingsplannen zijn belangrijker. Het saldo van de voor-
ziening riolering bijvoorbeeld was in 1995 nog meer dan l miljoen gulden posi-
tief. Het saldo in 1997 is al voor een half miljoen gulden negatief. In de komende
jaren zal het saldo oplopen tot bijna 5 miljoen negatief. Het kostendekkingsplan
laat echter ook zien dat in het jaar 2023 het saldo 7 miljoen gulden positief zal
zijn. De voorziening is juist ingesteld om dit soort schommelingen te egaliseren.

De PvdA vraagt zich af of de bodem van de schatkist in zicht is. Men berekent dat
de reservepositie in het jaar 2000 zal dalen van 5,7 miljoen tot 2,4 miljoen. Zij
gaat daarbij van uit dat de tekorten van het investeringsschema ook daadwerke-
lijk zullen optreden. Dit is natuurlijk niet het geval. Bovendien rekent zij ook een
negatief saldo van de voorziening wegen tot het tekort. Voor deze voorziening is
juist een planning opgezet om deze op het gewenste niveau te brengen. De bere-
kening van de PvdA kunnen we dus niet onderschrijven.

Toevoegen van rente van reserves en voorzieningen aan de gewone dienst is geen .
structureel dekkingsmiddel. Als de reserve of voorziening ingezet wordt, daalt de
rente en daarmee de structurele inkomsten, waardoor er een gat in de begroting
onstaat. Bovendien zetten wij de reserve EB (eenmalige bestedingen) nu in voor
investeringen waardoor ook de structurele lasten voor de begroting verminderen
en de O.Z.B, minder omhoog hoeft.
Wat de O.Z.B. betreft wijzen wij de PvdA en de WD erop d^fcls ze nu niet 1%
trendmatig willen verhogen, wij het risico lopen van een forse verhoging in de
volgende jaren, waardoor de belastingdruk voor de burger alleen nog maar stijgt.
Helaas moeten wij ook constateren dat de gemeentelijke lastendruk voor een
groot deel toch veroorzaakt wordt door Rijksbeleid.

MARAP; advisering commissie MWPF over financiële paragrafen van
raadsvoorstellen
De fractie van D'66 is gelukkig met de MARAP's, maar zet vraagtekens bij het nut
van de behandeling van de financiële paragraaf van ieder raadsvoorstel in de com-
missie MWPF.

De MARAP vinden wij een belangrijk instrument van bestuurlijke informatie
voorziening. Afhankelijk van uw wensen en onze mogelijkheden denken wij aan
een stapsgewijze uitbouw.

De advisering van de commissie MWPF over de financiële paragrafen van raads-
voorstellen is overeenkomstig uw besluit van 22 december 1992, nr. 7. U heeft toen
ingestemd met de behandeling van raadsvoorstellen, -ook met gevolgen voor
meer dan één terrein van bestuurszorg-, door één commissie, namelijk de (meest)
functionele. Citaat uit het raadsvoorstel/-besluit: "Eenzelfde procedure staan wij
voor ten aanzien van voorstellen met financiële gevolgen. De functionele com-
missie zou naar onze mening moeten adviseren over de hoogte van de uitgaven,
zodat de commissie financiën (thans MWPF) alleen een oordeel geeft over de
(wijze van) verantwoording (marginale toetsing)."
Wij zien geen reden deze werkwijze te veranderen.

OENSDAG 6 NOVEMBER 1996
INZAMELING SNOEI- EN TUINAFVAL GEMEENTE VORDEN

Twee keer per jaar wordt het snoei- en tuinafval, dat niet in de groene mini-con-
tainer past, aan huis opgehaald: één keer in het voorjaar en één keer in het najaar.
De najaarsinzameling gebeurt op woensdag 6 november 1996.

onderscheid bebouwde kom en het buitengebied
In de bebouwde kom van Vorden, Kranenburg, Vierakker en Wichmond wordt
huis aan huis ingezameld.

Inwoners van het buitengebied moeten telefonisch een afspraak maken via de
Regionale Afval Informatielijn: 0575-637755 (tussen 09.00 -12.00 en 13.00 -15.00
uur). Afspraken kunnen tot en met maandag 4 november worden gemaakt.

Regels voor het aanbieden van snoei- en tuinafval
- takken mogen niet dikker zijn dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter;
- takken moeten gebundeld worden aangeleverd; de bundels moeten hanteer-

baar zijn en mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg;
- het snoei- en tuinafval moet aan de openbare weg worden geplaatst;
- het totale volume mag maximaal 2 m3 bedragen;
- blad en grasafval mag alleen in speciale paieren gft-zakken worden aangebo-

den; deze zakken, bedoeld voor de groene mini-container, zijn bij de meeste
supermarkten te koop;

- wortels en (boom)stobben mogen niet worden aangeboden.

zelf gratis wegbrengen
schoon snoei- en tuinafval kan ook gratis worden weggebracht naar:

- stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem;
- het Afvalscheidingsdepot, Letlandsestraat 8 in Zutpen.

Beiden geopend op werkdagen van 08.00 - 12.00 en van 12.30 - 16.00 uur en op
zaterdag van 09.00 -13.00 uur.

JX VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR AANPASSEN OPENBARE
~ RUIMTE (INPLANTEN FORSE EIK HOEK BURGEMEESTER

GALLEESTRAA T/ZUTPHENSEWEG)

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
14 lid 8 vrijstelling te verlenen van artikel 14 lid 3 van het bestemmingsplan
"Vorden Centrum en Oost 1994" voor het aanpassen van de openbare ruimte.
Met gebruikmaking van de vrijstelling zal de aansluiting van de Burgemeester
Galleestraat op de Zutphenseweg voor het perceel Zutphenseweg 2 (drogisterij
Ten Kate) worden aangepast^fct is de bedoeling de bochtstraal te vergroten, waar-
door (brom)fietsers minder SUl in de knel komen en met name bussen en vracht-
auto's makkelijker de Zutphenseweg, richting Zutphen, op kunnen draaien.
De ontwerp-wijziging ligt met ingang van donderdag 24 oktober 1996, gedurende
vier weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling gemeente-
werken (boerderij).
Belanghebbenden kunnen ü e z e periode schriftelijk hun zienswijze aan hun
college kenbaar maken.

ANPASSING AANSLUITING BURGEMEESTER GALLEESTRAAT OP DE

Binnenkort wordt een forse eik herplant op de hoek van de Burgemeester
Galleestraat met de Zutphenseweg voor drogisterij Ten Kate. Deze boom wordt zo
geplaatst dat een verbetering van de bocht op deze hoek, in tegenstelling tot bij
de herinrichting van het centrum in 1993, mogelijk is. Burgemeester en wethou-
ders willen de bochtstraal vergroten, waardoor (brom)fietsers minder snel in de
knel komen en met name bussen en vrachtauto's makkelijker de Zutphenseweg,
richting Zutphen, op kunnen draaien.
Om de openbare ruimte te kunnen wijzigen moet een vrijstelling van het bestem-
mingsplan "Vorden centrum en oost 1994" worden verleend.
Een tekening van de aanpassing en de op de vrijstelling betrekking hebbende
stukken liggen vanaf donderdag 24 oktober 1996 ter inzage bij de afdeling
gemeentewerken (boerderij).

Concordia en Kraxner uit elkaar ^-vergadering
Na een periode van 13 jaar de diri-
geerstok te hebben gezwaaid over
het harmonieorkest "Concordia"
uit Vorden gaan het orkest en Hans
Kraxner uit elkaar. Hoewel Kraxner
nog lang niet op "Concordia" is uit-
gekeken en hij nog vol ideeën zit en
zeer enthousiast is, kwam van de
zijde van "Concordia" toch de be-
hoefte aan een nieuwe uitdaging.
Een uitdaging in de vorm van een
andere dirigent.

Concordia sluit hiermede een periode
af, waarin zij veel te danken heeft aan
Hans Kraxner. Onder zijn leiding is het
korps zowel in kwaliteit als ook in
kwantiteit gegroeid. Hoewel niet altijd
beoogde successen op concoursen wer-
den behaald, promoveerde "Concor-
dia" in 1987 op het concours in Zelhem
onder leiding van Hans Kraxner van de
derde naar de tweede afdeling.
Aanvankelijk lag het inde bedoeling

dat Hans Kraxner tot juni 1997 zou
aanblijven. Hij heeft echter te kennen
gegeven eerder te willen stoppen, het-
geen door "Concordia" werd gerespek-
teerd. Hans Kraxner wilde hier liever
geen ruchtbaarheid aangeven. Zo is er
tijdens de laatste repetitieavond af-
scheid van hem genomen en werd hij
bedankt voor alle bewezen diensten.
Voorzitter Peter Kraayeveld overhan-
digde hem een cadobon, terwijl me-
vrouw Kraxner bloemen in ontvangst
mocht nemen. Ook boden enkele
jeugdleden de scheidende dirigent
bloemen aan.

Na het overwachte snelle vertrek van
Kraxner moest "Concordia" naarstig op
zoek naar een andere dirigent. Men
heeft die gevonden in de persoon van
de heer Klein Severt die het orkest tot
medio 1997 zal leiden. Concordia heeft
dan alle tijd om naar een vaste vervan-
ger van Hans Kraxner uit te kijken.

Op maandag 7 oktober kwamen de Vor-
dense CDA'ers in het Dorpscentrum bij
elkaar om te praten over de winkelslui-
tingverordening, de perikelen rond de
gemeentelijke herindelingen en alvast
een blik te werpen op de algemene be-
schouwingen. Zoals gehoopt kwamen
vertegenwoordigers van kerken en de
winkeliersvereniging meepraten. Er
ontspon zich een geanimeerd gesprek
tussen fractieleden en andere aanwezi-
gen. Alle onderwerpen kwamen aan de
orde en werden uitvoerig besproken.
De fractie kan zich door de visie van
haar achtban te vernemen een goede
mening vormen.

Collecte
In de week van 27 oktober tot en met 2
november wordt in Vorden de collecte
van de Nederlandse Brandwonden
Stichting gehouden. Met de opbrengst

kan de stichting verder werken aan de
realisering van haar doelstellingen:
verbetering van de behandeling van
brandwondpatiënten, wetenschappe-
lijk onderzoek, het voorkomen van
brandwonden en het in stand houden
van de huidbank. De collecte in Vorden
wordt onder andere verzorgd door de
vrijwilligers van de brandweer.

W Vorden
De voetbalvereniging "Vorden" houdt
maandag 28 oktober in het clubge-
bouw "De Ark" de jaarlijkse ledenver-
gadering. Daar komen naast de gebrui-
kelijke jaarverslagen tevens de versla-
gen van de Aktiviteitencommissie en
het clubblad "De Tackle" aan de orde.
Bij de bestuursverkiezing is Chris
Hofman aftredend en niet herkiesbaar.
Jan Borgonjen treedt tussentijds af.
Het bestuur draagt Jan Visser en Wilco
Klein Nengerman voor om de openge-
vallen plaatsen in het bestuur op te
vullen.



NIEUW BIJ HOlTSLAG
•BOUWMATERIALEN BV

Uit voorraad leverbaar PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP

METABO ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
Machines van topkwaliteit voor een redelijke prijs. Toonaangevend voor de professional en
doe het zelver. • Accu boormachines • Klopboormachines • Boorhamers • Haakse slijpers •
Decoupeerzagen • Cirkelzagen • Vlakschuurmachines • Schaafmachines • Bovenfrezen •
Driehoekschuurmachines etc. etc. • met benodigde toebehoren

MERKART1KELEN HANDGEREEDSCHAP

JUNG: Troffels - Voegspijkers - Vloerspanen - Plakspanen - Spackmessen; SANDVIK:
Speedboren - Handzagen - Metaalzaagbeugels; NOOITGEDACHT: Steekbeitels -
Schrijfhaken; SOLA: Waterpassen; STANLEY: Klauwhamers - Sloopbeitels - Drevers -
Handschaven - Stanleymessen - Slaglijnmolens - Rolbandmaten; REX: Steenboreri; S.K.F.
Uzerboren; GEDORE: Steek- en ringsleutels; DURATOR: Diamant-doorslijpschijven; RUBI:
Tegelsnijplanken; WITTE: Schroevendraaiers - Schroevendraaier-bits; KNIPEX: Nijptangen
- Draadvlechttangen - Combinatietangen - Waterpomptangen; HECO: Spaanplaat-
schroeven; FISCHER: Pluggen

Stof maskers - Gehoorbeschermers - Raapborden - Schuurborden

Tevens te huur en/of te koop:
MAKITA Gipsplaten-schroefmachine compleet met snelbouwschroeven op band

Kijken is kopen bij

Spoofstraal 28, 7261 AE Ruui
Tetofcxxv (0573) 45 20 00
Fax:(0573)453317 BOUWMATERIALEN BV

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

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 0730-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur

rerk

CERTIFICAATHOUDER

VI, DRUKKERIJ
«.i WEEVERS

VORDEN - TEL 0575 551010. FAX 551086. BBS 554040
ISO 9002 NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS U - 7250 AA

ë Plezanterie
met z'n Husselpan is
een ideale plek om
ongedwongen te eten,
te praten en plezier te
maken.

De combinatie met
spelen, een tandem-
puzzeltocht of kloot-
schieten maakt van
elk feest een geslaagd
leest»

Husselen in
onze plezanterie

20 personen.

Kerkstraat II
Rei j en borg

Tel.(0575)461293

P A R T V R E S T A U R A N T

DE SMID

ALLES WETEN OVER HYPOTHEKEN?

OPEN HUIS
NVMHYP01HI iKSHOP

LOCHEM

Wist u dat een hypotheek een grote invloed heeft op uw manier

van leven. De rente, voorwaarden en de soort hypotheek

bepalen hoeveel u kunt besteden. Een hypotheek is meer

dan een lening. Het is een persoonlijk geldplan. Wilt u een huis

kopen? Gaat u samenwonen? Of twijfelt u misschien aan uw

huidige hypotheek? Dan kunt u een gratis en onafhankelijk

advies goed gebruiken.

Stap daarom eens binnen op 2 november tijdens het
Open Huis van NVM Hypotheekshop Lochem.

Vanaf 10.00 uur vindt u daar de deskundige adviseur die

antwoord geeft op uw vragen.

NVM HYPOTHEEKSHOP LOCHEM

is gevestigd aan de Nieuwstad 9 te Lochem

in het kantoor van Thoma makelaars.

Uw persoonlijke adviseur Gert Smit:

m
H Y P O T H E E K
SHOP

0573 - 251 251
NVM HYPOTHEEKSHOP
uw geldplan voor huis én leven

Wij laten
onze beste kant zien in de

Week van de Lingerie.
In dr Werk van (k- I.ingerie aan lxxl \ iasliion krijgt u hoven-

is het feest hij ons in ik- /aak. d ien dr I . ingr r i r agenda u>7

We l a t e n dan een / < > hreed kado. Daarnaast mag u n a t u u r -

mogelijke collectie / ien. Daar lijk van ons een vakkundig advies

v i n d t iedereen - man en vrouw - en de g e h r u i k e l i j k e service \er-

hesl is t ie ts aan t r ekke l i jk s voor wachten. Al /u i len we de/e ene

iedere gelegenheid. Hen leuke week /eker ex t ra ons hest doen.

verwennerij om uzelf te trakte- Grnag ontvangen wij u de/e

ren of een leuk kado \oor uw week om on/e heste kant te

par tner . Bij aankoop van f'50,- l a t en / i en .

Van 26 oktober f/m 2 november 1996

D A M E S M O D E
Vorden - Zutphenseweg 29 - Tel. (0575) 55 19 71



oh Ook dat is Albert Heijn
met de knal voordelige, laaggeprijsde Euroshopper Merken

"Euroshopper" BESCHUIT rol 1 3stuks U 5 O*3

-Euroshopper» WIT EN BRUIN BROOD 800 gram 1

"Euroshopper" EXTRA JAM 450 g ram _

Euroshopper" LUIERS MAXI 32 stuks

1,69

uroshopper" SCHUURMIDDEL 500 ml

12,49

"Euroshopper" CHIPS naturel + paprika 200 gram Uj*f O

Euroshopper" SINAASAPPELSAP liter

Euroshopper" CHOCOLADE 100 gram

BOERENKOOL gesneden 300 gram_

MAGERE RIBLAPPEN ki,0

0,99

9,98

oh H G IJ n Hengelo (Gld.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo met nu ook: Voordelige

501
ORIGINAL

G-Star Hemden
Diverse modellen
en dessins "7 A
Nu voor JTSr j

PalK Mail
Lederen jacks
Alle modellen
Van 575,- nu

Old Axe
spijkerbroeken
Donker en light-wash.
Per stuk 49,95 o A
Per 2 stuks O9 1

Rui, Shirte

WIDE FABHIOrSJ

Spalstraat 32 Hengelo Gild
Telefoon (0575) 46 1884TOOn (05^0)46 1084

: W A A R D E C H E Q Ü i " " " )
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

• op allé G-Star broeken, shirts en jacks een korting van:

i 25 GULDEN i
(Niet geldig op aanbiedingen) •

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta 1
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

* *
*

i
#lill
***i

nu 12,5O

**I
*li

l

Herfstvlaai
nu 9

6 halen
5 betalen

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

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

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

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



BEKENDMAKING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun
beschikking van 9 oktober 1996, nr. RG96.20004, aan
Vereniging Natuurmonumenten te 's-Graveland
vergunning verleend voor het ontgronden van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie L, nr. 538.

De vergunning heeft betrekking op het perceel, gelegen
op het Landgoed Hackfort te Vorden.

De vergunning is verleend ten behoeve van de aanleg
van een amfibieënpoel en het herstel van een steilrand.

Ten opzichte van de op deze zaak betrekking hebbende
ontwerp-beschikking zijn in de onderhavige beschikking
geen wijzigingen aangebracht.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf
23 oktober 1996 gedurende zes weken ter inzage:
- op de afdeling Samenleving van de gemeente Vorden,

Kasteel Vorden, de Horsterkamp 8, op werkdagen van
8.30 uur tot 12.30 uur. Bovendien op de
woensdagmiddagen van 13.30 uur tot 17.00 uur;

provincie

GELDERLAND

- in de Centrale Bibliotheek van het Huis der Provincie,
Markt l l te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ook kunnen
buiten kantooruren op telefonisch verzoek de stukken
worden ingezien, tel. (026) 359 95 83.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de
onderafdeling Ontgrondingen/Uitvoering van de
provincie Gelderland, tel. (026) 359 95 83.

Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden tot zes
weken na 23 oktober 1996 beroep instellen bij de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,

2500 EA 's-Gravenhage.

Het indienen van een beroepschrift heeft tot gevolg, dat
de beschikking nog niet in werking treedt.

Arnhem, 9 oktober 1996 -
nr. RG96.20004

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
dr. j.C. Terlouw - voorzitter
drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

Reclame
pinda's

en
chocolade rozijnen

250 gram 3,75 500 gram 4,95

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

ADVERTEREN KOST 6ELO...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Zaterdag 26 oktober
Sursum Corda Aktie met

Herberg - Salades
Zaterdag 26 oktober houdt de Chr. Muziekver. SURSUM
CORDA voor de 16e keer haar jaarlijkse SLAATJES-aktie.

Vanaf 's morgens 8.30 uur zult U weer de bekende heerlijke
„HERBERG"-salades aangeboden krijgen.

Hebt u iets te vieren (verjaardag, feest enz.) en U wilt een
salade voor meerdere personen, dan kunt U die van te voren
bestellen op vrijdagavond 25 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur

bij H. Wichers, Hoetinkhof 49, tel. (0575) 55 23 07.

Het is ook mogelijk om salades af te halen en wel op zaterdag
26 oktober tot 14.30 uur bij de „HERBERG",

Dorpsstraat 10 te Vorden.

UITNODIGING VOOR DE
NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE WERKGROEP
TUINKEURING VORDEN

op maandag 4 november a.s. in
zaal 't Stampertje van het
Dorpscentrum, om 20.OO uur.

Programma
• Het maken en plaatsen van nestkastjes voor

vogels door de heer A. Kroes (lid van de
vogelbescherming/vogelwerkgroep Noord-
West Achterhoek)

• Pauze met verloting
• Bekendmaking van de prijswinnaars

ledereen is natuurlijk van harte welkom en de
toegang is wederom gratis

Erkend installateur voor
elektra - gas - sanitair - water

LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

Gevraagd met spoed:

REPRESENTATIEVE
VERKOOPSTER
in onze tabakspeciaalzaak
voor minimaal 24 uur per week.
In overleg eventueel meer uren
kunnen werken.

- klantvriendelijk
- flexibel
- leeftijd 17-20 jaar
- zelfstandig kunnen werken

TABAKSPECIAALZAAK BRAAM
Burg. Galléestraat 10a, Vorden, tel. (0575) 55 32 60

Herfstaanbiedingen

Echte Limburgse vlaaien
in wel 30 soorten

en goed voor 12 royale punten

Dit weekend:

ANANAS BAVAROISE VLAAI
lekker fris en romig en calorie-arm

voor maar T 175 5O

MÜESLI KRUIDKOEK
royaal gevuld met rozijnen en noten

NU f 4,50

NIEUW!!!

AARDBEI SLAGBOOM SOESJES
nu 1OO gram voor maar f 2 j —

HEERLIJKE

BOSVBUCHTENVLAAI
met- of zonder slagroom

voor 6 punten è f O95O

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Uitslag Kinderboekenweek 1996
Kleurplaat:
1. Mar\oue> Leunk, Het ötroo ë>
2. Jonk Wolsing, Hamsveldseweg 10
3. Manneke Kamphuis, Hoetinkhof 76

Bouwplaat:
1. Iris A& Kruif, Raadhuisstraat 19
2. Jorienke Hebbink, Pr. I3ernhardweg 17
3. Ellen Waenink, Enzerinckweg 6a

Puzzel:
1. Mare ten Pas
2. Lmda Lauckhart, Ruurloseweg 20
3. Thijs Lijftogt, Almenseweg 19

Allemaal van Harte Gefeliciteerd!

De prijzen kun je bij Loga op komen halen.

Raadhuisstraat 22, Vorden
Tel. (0575) 55 31 00 Dorpsstraat 3

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

5
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galléestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



Opening nieuw pand Terwel

ESPJ

Autoschadespecialist Theo Terwel opende op zaterdag 19 oktober zijn nieuwe pand aan de Industrieweg 19. Ruim vierhonderd mensen kwa-
men het echtpaar Terwel en hun personeel feliciteren met dit heugelijke feit. Tijdens deze middag werd ook de uitslag van de tekenwedstrijd
bekend gemaakt. Geke Moor uit Vorden won de eerste prijs. Zij ontving zaterdag vier kaartjes voor de Efteling. Henri Kornegoor en Karin
Kamphuis werden respectievelijk tweede en derde.

r AGENDA 9-10 Clubtentoonstelling Vogelvriend
in Dorpscentrum

13 ANBO Klootschieten^' Olde
Lettink ^^

16 Prinsenbal carnavalsver. De Deur-
dreajers in residentie 'De Herberg'

18 Vrouwenclub Medler, dhr.
Poorterman ^^

19 Soos Kranenburg, 't Wapen van
't Medler, dhr. Gabriël

20 Welfare Handwerken, Wehme
20 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
20 HVG Wichmond, lezing over
' China

21 Bejaardenkring, de Wehme
21 HVG Wildenborch, dia's uit

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

Dorpscentrum
24 VAMC St. Nicolaastoer, 't Wapen

van 't Medler
27 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
27 HVG Dorp, Sinterklaasavond

Praatavond
Kranenburgs Belang
Dinsdag 14 oktober jl. werd de praat-
avond gehouden voor de leden. Na de
opening en een hartelijk welkom dooi-
de voorzitter Jan Lucassen werd er over
allerlei Kranenburgse zaken gepraat.
Vooral het nieuwe fietspad naar
Vorden kreeg veel aandacht. Ook het
bestuur toonde zich bezorgd over de
veiligheid van de fietsers, vooral bij het
oversteken, en heeft dit bij het ge-
meentebestuur kenbaar gemaakt.
Na de pauze gaf de voorzitter het
woord aan Dinie Hiddink uit Lochem.
Zij vertelde heel boeiend in het dialect
over het dagelijkse leven van veger en
nu. Iedereen luisterde heel aandachtig.
Het was heel interessant. De voorzitter
bedankte Dinie heel hartelijk en wens-
te ieder wel thuis.

Feestavond
De afdeling Vorden van de Plattelands-
vrouwen, de afdeling Vorden van ZMO
en Jong Gelre houden vrijdag 25 okto-
ber hun jaarlijkse feestavond. Deze
wordt gehouden in het Dorpscentrum.
Leden van Jong Gelre zullen die avond
een revue opvoeren. Na afloop wordt
muzikale medewerking verleend door
"Sunshine".

OKTOBER

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

22 Soos Kranenburg
23 Welfare Bazar Wehme
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
23 NBvP Handwerkochtend
24 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 ANBO Informatiebijeenkomst over

natuurgeneeskunde in
Dorpscentrum

25 Revue NBvP ZMO, Jong Gelre in
Dorpscentrum

26 Slaatjesaktie Sursum Corda
27 Vorden zingt in de Dorpskerk
28 NBvP Doe-avond
30 HVG Linde. Rondje Kerkeraad
30 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
31 HVG Wichmond Kringmiddag in

de Kapel te Vorden
31 HVG Linde Kringmiddag in de

Kapel
31 HVG Dorp Kringmiddag in de

Kapel
31 Themadag Vrouwenraad

Dorpscentrum

NOVEMBER
ledere dag:

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

1-2 Revue Jong Gelre, Dorpscentrum
4 Najaarsbijeenkomst Tuinkeuring

Vorden in 't Stampertje
4 Vrouwenclub Medler, Doe-avond
5 Soos Kranenburg, 't Wapen van

't Medler
6 Welfare Handwerken, Wehme
6 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

8-9 Toneeluitvoering TAO
Wildenborch

9 Slipjacht

Begin deze maand werd in Geldermalsen de honderdste Welkoopwinkel geopend. In het kader hiervan werden er bij de diverse winkels van
Welkoop feestelijke acties gehouden. Ook de Welkoop in Vorden deed hieraan mee. Naast een huifkartocht en een huisdierenactie voor de kin-
deren werden vorige week de bewoners van De Wehme verrast. Eigenaar Wim Weenk overhandigde duizend bloembollen aan direkteur W.
van der Vuurst.



Ter overname aangeboden
in Vorden:

WINKEL IN
BEENMODE/

MODE
prima locatie, plm. 60 m2,

huurpand.

Brieven onder nr. W 39-1
bureau Contact, postbus 22,
\^ 7250 AA Vorden >

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Weer of geen weer, de bloemen
blijven groeien. Zodoende dage-
lijks VERSE BLOEMEN waar-
onder prachtige buitenchrysan-
ten. Ook verkrijgbaar kalebassen
en scharreleieren. T.z.t. noten en
kastanjes. Deze week actie:
4 bos voor f 10,-

SCHOENAKER
Vlerakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

O k t o b e r i v o o n m a a n d

Meubel
NIEUWE MEUBELKOLLEKTIS INKIRSENHOUT

GRATIS BEZORGEN

DESKUNDIG ADVIES

RUIME KOlLEtttïE ZITMEUBELEN

TESTSTUDIO VOOR MATRASSEN EN WATERBEDDEN

RUIME PARKEERGELEGENHEID

OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK

mruMmaand
TOT WEL ƒ 1 . 0 0 0 , - R E T O U R
V O O R U W O U D E M E U B E L E N !

I N R U I L M O G E L I J K V A N :

• Z I T M E U B E L E N • E E T H O E K E N <

• FAUTEUILS • SLAAPMEUBELEN

S A L O N T A F E L S

I K A S T E N , ETC

Lubbers
•LU o n en & slapen

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 46 00
VRIJDAGAVOND KOOPAVOND

I E T S N I E U W S I N J E H U I S D A A R K N A P J E V A N O P

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd iiQ
antieke en klassieke

herstoffering

ja 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

^ 4^fci H Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
autocad-tekenaars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

TUIIMTIPS

GROENE HAAGCONIFEER
ca. 1,5O m hoog, 10 stuks 75,-
GROTE POTCHRYSANT 4,95

VASTE PLANTEN
div. soorten, 3 stuks 5,OO
BEMESTE TUINAARDE
5 zakken 10,OO
SNOEISCHAAR 8,95

TUINBEELDEN 10% KORTING
VUVERVISSEN 25% KORTING

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

DE PERFECTE
BECKER KEUKEN

Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entourage. U wordt er
deskundig en graag geadviseerd. Al uw wensen kunt u in vervulling laten
gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keukens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:(0573)453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

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

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

Ontvangt u geen 20%
premie-restitutie?
Helaas, maar dan bent u niet bij
OWM Vorden verzekerd!

VOORBEELD
Uw huis en inboedel extra uitgebreid verzekerd kost u
vanaf
Woonhuis: f 250.000,- a f 0,60/prom. = f 150,00
Inboedel: f 80.000,- a f 1,35/prom. = f 108,00

PREMIE-RESTITUTIE

Exclusief 7% assurantiebelasting

f 258,00
f 51,60

f 206,40*

Vergelijk dit met uw huidige premie
Voor nadere informatie: bel (0314) 37 61 10 of stuur een portvrije briefkaart
naar OWM Antwoordnummer 405, 7000 WB Doetinchem.
OWM Vorden uiteraard ook voor uw overige verzekeringen

Onderlinge Waarborg ' Maatschappij

Vorden WA
Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur, tel. (0314) 62 26 17

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden
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Voet b a l

Vorden - V. en K.
Vorden moest deze middag aantreden
tegen koploper V. en K. uit Twello. Het
goede spel van vorige week zondag
werd voortgezet. Met vlotte kombina-
ties verraste Vorden via de vleugels de
achterhoede van V. en K. Met name
Peter Hoevers en Hugo van Ditshuizen
waren hun vleugelverdedigers Erik de
Jong en Bart Martens diverse malen te
snel af. In de 35e minuut keerde
Michel Minnes van V. en K. een schot
van Hugo van Ditshuizen. De terug-
springende bal werd panklaar voor de
voeten van Mark Sueters gelegd. Hij
had zijn vizier echter te hoog staan. De
voorwaartsen van Vorden konden het
veldoverwicht niet in doelpunten uit-
drukken en vonden steeds de goed kee-
pende Minnes op hun weg. Ruststand:
0-0. Na de theepauze zette Vorden het
snelle kombinatiespel van de eerste
helft voort. In de 55e minuut kon
Marinho Besselink de gladde bal niet
klemvast krijgen. Michel Feith maakte
hier dankbaar gebruik van door V. en
K. op een 1-0 voorsprong te brengen. In
de 70e minuut werden Dick Smit en
Mark Sueters vervangen door Ronald
Visser en Erik Oldenhave. Ronald
Visser gaf meteen zijn visitekaartje af
door een pass van Hugo van Ditshui-
zen op te pikken. Hij stevende op doel-
man Minnes af en schoof de bal in de
linker beneden hoek: 1-1. V. en K. kwam
onder zware druk te staan. Een lob van
Peter Hoevers hobbelde voor het lege
doel van V. en K. langs. Acht minuten
voor het eindsignaal liet Ronald Visser
zijn direkte tegenstander Bart Martens
de hielen zien. Met een prachtige lob
verschalkte hij doelman Minnes: 2-1.
Gezien het veldspel en de kansen die
Vorden zich creëerde is dit een magere
afspiegeling van de wedstrijd.

Uitslagen
Zelhem BI -Vorden BI 1-11; Zelhem Cl
-Vorden Cl 0-2; Vorden El - SSSE El 13-
0; Vorden E2 - Sp. Rekken E2 13-1;
Vorden l - V. en K. l 2-1; Vorden 2 - Grol
3 2A; Vorden 3 - KSH 2 2-0; Vorden 5 -
Eerbeekse Boys 5 2-6; Steenderen 4 -
Vorden 6 1-0.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd 16 oktober
Ratti Dl - Wilh. SSS D3 2-2.

Uitslagen jeugd 19 oktober
S.V.B.V. El - Ratti El 3-3; Ratti
Zutphen F2 10-0.

Fl -

Uitslagen Socii
Socii F-lochem F 3-5, Erica E-Socii E 12-
0, Socii A-Ratti A 4-1, Socii 1-GSV l 7-0,
Grol 6-Socii 2 1-1, Socii 3-Witkampers 5
5-3, Erica 7-Socii 4 0-1, Socii 5-Erica 8 3-
2, Socii 6-Warnsveldse Boys 5 2-5.

V o l l e y b a l
Dash Sorbo - Snoeyink
Reizen/Devoko
De dames van Dash-Sorbo moesten za-
terdag 19 oktober tegen Snoeyink Rei-
zen uit Denekamp. Dash Sorbo heeft
met 3-1 verloren. De eerste set kwamen
de dames ver achter. Maar hebben de
set toch gewonnen met 15-13. De twee-
de set hadden de dames van Dash-
Sorbo geen schijn van kans. Deze set
hebben de dames ook met 5-15 verlo-
ren. De derde set kwamen de dames
goed terug maar moesten de set verlie
zen met 12-15. De vierde set hebben de
dames van Dash-Sorbo verloren met 6-
15. Zaterdag 26 oktober moet Dash-
Sorbo naar Harambee in Enschede en
hopen daar punten te pakken.

Dash heren l
Dit weekend moest Dash naar Schalk-
haar om daar tegen SVS 2 de derde
competitiewedstrijd van het seizoen te
spelen. Vooraf bestond er goede hoop
op een of meer punten. De eerste set
echter wees daar niet op, want in no ti-
me stonden de heren achter met 11-0.
Gebrek aan concentratie en wedstrijd-
beleving waren waarschijnlijk hier de
oorzaak van, want toen Dash wakker
werd en ging volleyballen .bleek dat
Dash aardig mee kon komen. De eerste
set ging vanzelfsprekend nog wel ver-
loren: de eindstand was 15-7 voor SVS.
In de tweede set borduurde Dash voort
op het goede spel uit de eindfase in de
eerste set, en liep ^j^p-6 uit naar 12-6.
Op deze stand liet DwRi een aantal kan-
sen om door te stoten naar de vijftien
liggen, waardoor SVS de kans kreeg
zich terug in de set te knokken. De er-
varen heren uit Jfcalkhaar grepen
man kans en slotenrre tweede set win-
nend af met 15-13. De tweede set bleek
een breekpunt in de wedstrijd, want al
snel in de derde set stond Dash op een
grote achterstand. Ook een dubbele
wissel op de stand 7-2 voor SVS kon
niet meer baten en SVS speelde de wed-
strijd kalm uit. Het won de set met 15-
8 en de wedstrijd derhalve met 3-0. Een
makkelijke overwinning voor SVS dus,
en helaas de zwakste wedstrijd van
Dash tot nu toe in dit seizoen. Het goe
de spel van vorige week tegen DeVolCo
werd niet voortgezet. Hopelijk is dat
komende zaterdag wel het geval, als
Dash in Sporthal 't Jebbink om, 14.15
uur aantreedt in de streekderby tegen
DVO l uit Hengelo.

Uitslagen volleybal Dash
16-10 Devolco 2 - Dash l heren recrean-
ten.
18-10 Dash l - Overa l dames recrean-
ten 2-1; Dash 2 - Epse l heren recrean-
ten 0-3.
19-10 S.VS. 2 - Dash l heren 3-0; Heeten
5 - Dash 6 dames 0-3; DVO l - Dash 2
meisjes 3-0; W.S.S. 2 - Dash l meisjes 0-
3; W.S.V. 3 - Dash 3 heren 0-3; Devolco 4
- Dash 2 heren 3-1; Dash 2 - S.V. Wilp l
dames 3-0; Dash 3 - Wik l dames 0-3;
Dash 4 - S.V. Harfsen 3 dames 2-1; Dash
5 - Sc. Gorssel l dames 1-2; Dash 7 - Wik
5 dames 1-2; Dash/Sorbo - Snoeijink/
DeVoKo dames 1-3.

Inlevering advertenties
St. Nicolaaskrant

l
In week 16 verschijnt het St. Nicolaasnummer van Contact in samenwerking
met de fbrdense Ondernemersvereniging. Berichten en advertenties gaarne
inlevere^i voor dinsdag 29 oktober.

De redactie.

Programma volleybal Dash
25-10 A.B.S. l - Dash 2 heren recrean-
ten; Dash l -Voorst 2 heren recreanten.
26-10 S.V. Voorwaarts - Dash 2 dames;
DVO 5 - Dash 4 dames; Bruvoc 3 - Dash
7 dames; Bruvoc 2 - Dash 5 dames; Vios
l - Dash 3 dames; Harambee - Dash/
Sorbo dames; Dash l - W.S.V. 2 meisjes;
Dash l - DVO l heren; Dash 2 - Boe
merang l heren; Dash 2 - DVO l meis-
jes; Dash 3 -Vios 3 heren; Dash 6 - A.B.S.
4 dames.

Uitslagen Socii volleybal
Recreanten: dames: Sociï 2 - Voorst 3-0;
Socii l - WSV l 3-0.
Competitie dames: Sociï l - DSC 2 3-0.

Successen voor leden
van de "Vogelvriend
Voor de vogelhouders is het wedstrijd-
seizoen weer begonnen. De eerste van
de reeks was een nationale wedstrijd,
georganiseerd door C.L.W. Noorduyn
en werd gehouden in de schouwburg
te Lochem. Door 170 inzenders werden
er ongeveer 1300 vogels ingezonden.
Enkele leden van de Vogelvriend uit
Vorden namen aan deze wedstrijd deel.
Successen waren er voor de volgende
leden: dhr. M.H.W. Borgonjen, kam-
pioen met goudisabel 47-91 punten;
dhr. J. Koopman, 2e prijs S4 roodbrons
int. 363 punten; idem, Ie prijs rood
schimmel 47-91 punten; dhr. B. Hor-
sting, Ie prijs bruin opaal^por mo-
zaïek 46-89 punten; dhr. A.wWV. Roes,
Ie prijs stam zilverbruin 362 punten;
idem, Ie prijs stam zilver satinet 364
punten; idem, Ie prijs bruinpastel
ivoor 46-90 punten; idem, leprijs sati-
net mozaïek 45-89 punten^fem, Ie
prijs phaeo ino 45-89 punterffdem, Ie
prijs zilversatinet 46-90 punten; idem,
2e prijs isabel ivoor 46-90 punten; dhr.
E. Enzerink, 3e prijs ree. wit 46-90 pun-
ten; dhr. E. Korenblik, Ie prijs geel mo-
zaïek 46-90 punten.
De volgende wedstrijd voor de Vogel-
vriend is de Nationale in Beckum op l,
2 en 3 november.

m m c n
DCH Harderwijk - Dostal Vorden 2
6-10 -18.10.1996
Het tweede team heeft revanche geno-
men voor de smadelijke nederlaag van
he^ vorige seizoen tegen DCH Harder-
wijk. Nu werd met 6-10 gewonnen,
maar dit ging niet van een leien dakje,
ondanks een 4-8 tussenstand. Deze
voorsprong kwam tot stand door over-
winningen van Nina Jankovskaja en
Edwin Twiest. Edwin Twiest lokte zijn
tegenstander in een scherpe variant,
waarvan hij wist dat deze goed was
voor hem. Dit kwam ook in de partij
tot uiting en leidde uiteindelijk tot
winst. Nina Jankovskaja combineerde
naar winst. Johan Haijtink zorgde voor
een onaangename verrassing. Hij hoop-
te op een opsluiting van de vijandelijke
rechtervleugel, maar kwam zwaar op
de koffie na een thematische manoeu-
vre. Na schijfverlies verloor hij later de
partij. Harry Graaskamp zag dat zijn te
genstander de hekstelling goed uit-
speelde en bereikte remise. Ook een ge
lijkspel voor Jan Masselink in een span-
nend klassiekje. Bij 4-8 stonden de laat-
ste twee borden van Michiel Kroesber-
gen en Bennie Hiddink er zorgelijk bij,
maar misgrepen van de tegenstander
zorgde voor een puntendeling op beide
borden.

Bridge
Uitslagen van maandag 14 oktober
1996
1. hrn Busscher/Graaskamp 70.8%; 2.
mv/hr Vreeman 59.0%; 3. dms Arnold/
Warnaar 58.3%.

Uitslagen van woensdag 16 oktober
1996
Groep A: 1. hrn Greidanus/Klooster-
man 56.5%; 2. mv/hr Scholten 55.4%; 3.
dms den Elzen/v Manen 53.6%.
Groep B: 1. dms Jaburg/Knoppers 60.2%;
2. dms Bergman/Gerichhausen 58.5%;
3. mv/hr Führi Snethlage 54.5%.

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS

Huntink
kunststoffen

Inaullndrlaan 60 « 72»! CK fVorden
Telefoom 0579 •• 8 8 5 1 67

r«*« OS7S - 5S 31 «7

CONTACT
een goed en graag geleien bied

BELEGEN KAAS
1 kilo II.50

* HELE CAMENBERT
± 250 gram NU 2 »
* PAR DE BLEU
zachte blauw ader, 100 gram

* ELZASSER PATÉ
100 gram

2.29

* VORDENSE NOTENMIX
250 gram 2.

50

' OSSEWORST
per 100 gram 2.

20

KAAS-/NOTEN-/WIJNWINKEL

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

Zonnebloem
zoekt

verplegenden

Wij hebben verpleegkundigen,
zieken- en bejaardenverzorgen-
den nodig die als vrijwilliger een
week willen vrijmaken om 6.000

zieken en gehandicapten in
1997 een vakantie te geven.

"Ook ik help mee "
Meer informatie?

Bel: (076) 560 20 60

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda
Fax (076) 5 601 601 Giro 145



Als j e blieft! i
1.9 U 9f (SZ90) 'Ufl

0|jnnu HV 19ZJL
L diue>|jeiu3A

suo

U5>do J199M [\M uflZ JdljlUdAOU -̂  d()

2

l

25,-
korting!

op kinderjacks
tegen inlevering

van deze advertentie

Barbara Farber - Pointer - Rags
Cakewalk - Salty Dog - Locker

mode
burg. galleestraat 9, 7251 ea vorden

tel. (0575) 55 13 81

• Geldig t/m zaterdag 26 oktober
• Niet in combinatie met andere acties!

•••«£>

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Zaterdag 7 december
van 19.3O tot 24.OO uur

Dansavond
met

koud/warm
buffet

All-in prijs f 5O,- p.p.
m.m.v. Lost Ferros

Zaal Lovink
Halle Nijmanweg 13, Halle
Telefoon (0314) 63 13 88

Raatsreservering gewenst

Volgende dansavond 11 januari 1997

mode voor
het héle gezin

fashion

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

Wij laten onze
beste kant zien in

de

Tijdens de week van de lingerie geven wij

10% korting
op alle lingerie en ondermode

Aanbieding is geldig van 23 oktober
tot en met 2 november 1996
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O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag vanaf 21.OO uur
HITMANIA

DJ: Rene - LJ: Noci Light

van 21.00-22.00 uur

HAPPY HOU R
2 HALEN 1

RuurlosevMeg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en partijen tot 400 personen

KERSTKAARTEN TDe. rvieuwe collectie N^ervskaa^terv voor ke^sfdagerv erv
jaarwisselirvg ligf bij ons alweer te^ irv^age voor u!

NIEUWJAARSKAARTEN

Zeer ruime keus irv originele kaarterv/ varv sober fol-
ieer uifburvdig/ voor bedrijverv erv parficuliererv,

Wij orvKverperv ook kersf- erv rvieu\A^jaarskaartervy
rvaar uw eigerv wervserv,

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

Bestel uw kaarten tijdig bij;

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS, STUDIO MOL: ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TEL/FAX 0673 461286 - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO - RABO RUURLO 3667.14.446



(Advertentie)

Klantgerichtheid
Slagerij Vlogman
Recentelijk heeft slagerij Vlogman
een onderzoek gehouden om de
klantgerichtheid te toetsen aan de
werkelijkheid. Opmerkelijk was
de bereidheid van de zo spontane
medewerking. Binnen het onder-
zoek stonden een aantal vragen
centraal die allemaal te maken
hadden met ervaringen die de
klant opdeed bij slagerij Vlogman.
Deze ervaringen heeft men in gro-
te lijnen kenbaar gemaakt.

Vraag 1: Voldoet de produkt-kwaliteit
aan uw verwachtingen?
98% van u gaf ons een 8 een 9 en een
10. Het doet ons genoegen dat u onze
kwaliteit kunt waarderen en wij ver-
zekeren u dat onze maximale inspan-
ning uw minimale eis mag zijn.
Vraag 2: Voldoet de kwaliteit aan de
bediening aan uw verwachtingen?
Op dit punt scoorden 96% een 8, 9 en
een 10.2% van u gaf een 7 en 2% waar-
deerde met een 6. Op zich lijkt dit
best goed, maar het feit dat er toch
nog twijfels zijn, maakt ons bewust
dat het nog veel beter kan.
Vraag 3: Voldoet de sfeer aan uw ver-
wachting?
Ruim 75% is dik tevreden, 20% ge-
woon tevreden, en 5% denkt dat het
beter kan, en wij vinden dat u gelijk
heeft, het kan altijd beter.
Vraag 4: Kunt u altijd kopen wat u
wilt?
Opvallend hoog was bij deze vraag
het cijfer 10. n.l. 40% en 65% gaven
een 8 en een 9. Toch denken wij dat
ook hier nog ruime verbeteringen
mogelijk zijn.
Vraag 5: Welk cijfer zou u voor de prij-
zen willen geven?

Hier kwamen de volgende cijfers uit:
-34% goedkoop
-60% normaal
- 6% duur

Concreet: 94% heeft met ons prijs-
beeld geen.probleem. 6% spreekt van
duur. Wij voeren regelmatig prijson-
derzoeken uit. Dit zowel regionaal als
plaatselijk. Wij kijken dan met name
naar de prijs/kwaliteit verhouding en
dan constateren wij dat onze prijzen
vaak ruim onder de gemiddelden lig-
gen. Terwijl wij kwalitatief ruim bo-
ven het gemiddelde liggen.
Vraag 6: Welk totaalcijfer zou onze
zaak van u krijgen?
Met voorzichtige trots kunnen we
zeggen dat onze zaak een zeer ruime
voldoende van u heeft gekregen, nl.:

-15% van u gaf een 10!!!!
-39% van u gaf een 9!!!!
-45% van u gaf een 8!!!!
- l % van u gaf een 7!!!!

Een aantal van u had nog een paar
kritische opmerkingen. Een aantal
hiervan zijn, zoals u heeft kunnen
constateren, reeds doorgevoerd. De
nog niet doorgevoerde opmerkingen
proberen we door te voeren. Wel moe-
ten we melden dat we een paar zaken
met alle goede wil niet kunnen uit-
voeren omdat het bouwtechnische
aangelegenheden betreffen.

Wij danken u oprecrrff n het vertrou-
wen dat u ons geeft.

Keurslagerij Vlogman
Hetty en Dick
ker(sters)

en medewer-

Dans-/presentatie-avond van
duo Applauz

Zaterdag 9 november wordt door
het allround duo Applauz een dans-
en presentatie-avond georganiseerd
bij partycentrum Langeler in
Hengelo (Gld.). Op deze avond wil
het duo laten zien en horen wat zij
kunnen spelen in alle genres mu-
ziek voor feesten en partijen waar-
onder ook eigen nummers.

Grondlegger van het duo, Remco Wis-
selink uit Hengelo, heeft na eenjaar al-
leen te hebben gespeeld, besloten een
duo op te richten. Na lang zoeken heeft
hij zijn muzikale compagnon gevon-

den in de persoon van Ron Braun, een
groot muzikaal talent met ruime erva-
ring o.a. als d.j. maar ook als zanger bij
verschillende bands. Nu vormen Ron
en Remco een perfect op elkaar inge-
speeld duo waarbij plezier in de mu-
ziek voorop staat.

Zo kan ieder die in de toekomst wat te
vieren heeft en een gezellig avondje uit
wil, een voorproefje komen nemen op
wat duo Applauz voor hen kan doen.
Voor informatie bellen met Remco
Wisselink, tel. (0575) 467271. (Zie ad-
vertentie.)

GIRO 26000
E D E R L A N D S E -

KANKERBESTRIIDING

NEDERLANDSE KANKERBESTRI|DING/KWF, SO^HIALAAN 8, 1075 BR AMSTERDAM.

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

Weekendrecept
Vlogman
Duitse biefstuk
met hazelnoten
Bereidingstijd: 25 minu]

(ADVERTENTIE)

Benodigdheden voor 4 personen:
2 eetlepels slaolie, 50 gram gepelde hazelnoten, 2 middelgrote uien, 4 tak-
jes peterselie, 2 augurken, 4 blaadjes sla, 400 gram gehakte biefstuk, l mes-
punt pittige mosterd, peper uit de molen, zout, l mespunt paprikapoeder,
4 eieren, l eetlepel kappertjes.

Benodigd keukengerei:
kleine aardappelboer, groot bord of een schaal, koekepan, vijzel of deegrol-
ler, kom, serveerschaal, vergiet.

Bereidingswijze:
1. Verhit de olie in de koekepan. Bak op een vrij hoog gedraaide warmte

bron de hazelnoten gedurende 4 minuten. Laat ze afkoelen.
2. Schil de uien en snijd ze overdwars in twee helften. Snijd van iedere

helft een 1I2 centimeter dikke plak. Druk dé middelste ringen uit iedere
plak en houd de 4 buitenste ringen apart. U houdt 4 kleine halve uien
over.

3. Hol één halve ui uit met de aardappelboer en houd deze helft apart.
4. Snipper de rest van de uien fijn. Was de peterselie en hak deze fijn. Snijd

de augurken in zeer kleine stukjes.
5. Was de blaadjes sla en verwijder de dikke nerven. Laat ze uitlekken.
6. Breek met de vijzel of deegroller de hazelnoten in kleine brokjes.
7. Maak het vlees pittig van smaak met de mosterd, peper, zout en het

paprikapoeder.
8.Verdeel het vlees in 4 porties en rol er balletjes van. Druk de balletjes

met de vlakke hand tot ongeveer 2 centimeter dikke plakken.
9. Schik de blaadjes sla op het bord of op de schaal. Leg hierop de tartaar-

tjes en druk op elk tartaartje een uiring.
10. Breek l ei boven de kom en laat het eiwit eruit lopen. Leg de dooier in

de uiring op het tartaartje. Herhaal de handelingen tot alle 4 uiringen
gevuld zijn.

11. Vul de uitgeholde halve ui met kappertjes en plaats deze midden tussen
de tartaartjes.

12. Serveer de biefstuk tartaar met kleine kommetjes gevuld met uisnip-
pers, gehakte peterselie, fijngesneden augurk en gebroken hazelnoten.

13. Laat ieder zijn eigen tartaartje op smaak afmaken met de verstrekte
ingrediënten. 9

Wijntip:
Een eenvoudige rode wijn met een volle smaak bijvoorbeeld een Cötes du
Rhöne of Roussillon zal zich uitstekend laten combineren met dit gerecht.

Tip van de kok:
Geef er nog gezeefde tomaten, tomatenketchup en worcestersaus bij.
Serveer er toast, stokbrood of harde broodjes bij en een uitgebreide schaal
met rauwkostsalade. Tartaar kan ook als biefstuk gebakken bij de warme
maaltijd gegeten worden.

Slager Vlogman



e„ douehegordiii en
HALVE PRIJS*

Koopjesjagers kunnen nu hun voordeel halen
bij Helmink Meubelen in Vorden. Want er moet

ruimte gemaakt worden voor een ingrijpende
verbouwing. We gaan ons assortiment drastisch

uitbreiden. Daarom moet er eerst van alles
de winkel uit: slaapkamers, wandmeubelen

bankstellen, eethoeken, fauteuils, tapijt,
gordijnstoffen, dekbedden en overtrekken en
nog veel meer voor waanzinnig lage prijzen.
Profiteer nu van dit opruimings-

spektakel, er is voor elk wat wils!

HELMINK
meubelen Tel, 0575 - 5 5 1 5 1 4,

Alles op ten rijtje l
U weet vast wel welke verzekeringen u heeft. Maar /. i jn

uw polissen nog up-tö-date? Ontbreekt er misschien een

noodzakelijke verzekering? Hn . . . weet u hoeveel premie

u betaalt? Of heeft u uw polissen gewoon opgeborgen en

schenkt u er verder geen aandacht aan. Dan is het best

mogelijk, dat u al die tijd te veel heeft betaald. Hoe u daar

achter komt? Eenvoudig. Aan de hand van de Univé-

pakketvergelijking. Hiermee komt alles op een rijtje te

staan: premies, dekking, vervaldata van uw verzeke-

ringen, etc. U vult de gegevens van uw huidige verze-

keringen in en stuurt de vergelijking ingevuld naar ons

terug. Wij rekenen dan voor u uit wat het totale pakket

bij Univé kost en op hoeveel extra korting u recht heeft

volgens ons Premie Voordeel Plan. Dan ziet u meteen

hoeveel u bij Univé kunt besparen. Makkelijker kan

haast niet.

Uiteraard is de Univé-pakketvergelijking helemaal vrij-

blijvend en gratis. Vraag 'm daarom meteen aan met de

bon. Of bel ons even, dan sturen we 'm direct naar u op.

U bent uiteraard ook altijd welkom in ons kantoor.

TJNTVÉ\*^S VERZEKERINGEN * J

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Ik wil graag samen met Univé alles op een rijtje zetten.

G Neem contact op met mij voor een vrijblijvende
afspraak.

D Stuur mij de Univé-pakketvergelijking, zodat ik snel
kan controleren of ik niet te veej premie betaal.

O Stuur mij de brochure De belangrijkste verzekeringen
voor particulieren.

Naam: m/v

Adres:

Postcode: :

Woonplaats:

Telefoon:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 7X Ruurio.
(een postzegel is niet nodig)

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Devcntcrweg 56
7261 AD Ruurio 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog .• •
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als npor

Een mooie lijst geert een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een m(x>i plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij /orgen ervoor dot de lijs!
ex.ii t op maat gemaakt wordt, eventueel voor/.ien
van ontspiegeld glas.

A.i>m ycrus/ irns /urn;.", iimr ren xifJ adi'i'o.

ÉSlHARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

SMAN
GROENSPECIALIST
HOVENERSBEDRMF EN KWEKERU

zwarte graad (30,00 v3

•MH45.WB3

I2SJOH3

fl SflflD •)

M8.00 lOstaks

(540 10 Mr
KAUIMSSBI

taM SCHERPE PRUZENil!

Verkoop op zaterdag of na tel. afspraak.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19



Goed bezochte bruidsshow

De bruidsshow die vorige week maandag werd gehouden in bodega 't Pantoffeltje trok ruim 170 bezoekers. In een volle zaal showden de
mannequins .en dressmen van Beijer Besselink de laatste bruids- en herenmode. In totaal deden er twaalf bedrijven mee aan deze avond die
in het teken stond van "De Caribbean". Het gaat hier om de volgende bedrijven: bruids- en herenmodezaak Beijer Besselink, Ted Buter
Vakfotografie, Barendsen Etos, Barendsen Geschenken, Salon Marianne, bloemenzaak Dijkerman, Reisburo Raobank Vorden, brood- en ban-
ketbakkerij Berendsen, taxibedrijf Klein Brinke, juwelier-horlogier Slotboom, bodega 't Pantoffeltje en drukkerij Weevers.

Landbouwfederatie
In Vorden is de samenwerking in de
Vordense Landbouwfederatie bijna vol-
ledig. De afdeling Warnsveld van de
ZMO zal in deze samenwerking op-
gaan. Een stuurgroep bestaande uit R.
Mennink, B. Taken, J. Visschers, H.
Riefel, G. Hissink en H. Vrielink zal de
ze samenvoeging voorbereiden. Enkele
"discussiepunten" zijn de gezamenlij-
ke feestavonden met Jong Gelre en de
Plattelandsvrouwen. Vorden en Warns-
veld hebben daarin hun eigen vaste ge
woonten. Ook de belangenbehartiging
over de drie gemeenten Warnsveld,
Vorden en Zutphen behoeft een zorg-
vuldige opstelling. De stuurgroep zal
in de loop van 1997 met een voorstel
komen, zodat vanaf het winterseizoen
1997/1998 de nieuwe struktuur van
start kan gaan.

Natuurgeneeskunde
De plaatselijke afdeling van de ANBO
in Vorden houdt op vrijdag 25 oktober
een bijeenkomst voor leden en overige
belangstellenden in het Dorpscen-
trum. Mevrouw Trudy Tolkamp, diëtis-
te, voedings- en natuurgeneeskundige,
behandelt het onderwerp: "Natuurge-
neeskunde".
Ze legt aan de hand van practische
voorbeelden uit wat natuurgeneeskun-
de is en welke geneeswijzen door haar
worden toegepast.
Aan de orde komen onder andere: voe-
treflcxologie; kruidentherapie; huidaf-
leidende methoden (baunscheidtieren,
schropfmassage); homeopathie; voe-
dings- en dieetadviezen.
Er worden een paar therapiesoorten
gedemonstreerd en er zal ruim aan-
dacht zijn voor allerlei praktische tips
die u zelf thuis kunt toepassen.

Biej ons *
in d'n Achterhoek
't Is weer zo'n betjen tied van de herfstvekanties. Veurugge wekke hadn in
't noorden van 't land de schooln al vriejaf en dizze wekke is ons gedeelte
van 't land an de beurte. Veur Toon van de Spitsmoes beteikenen dat dat
e vesite kreeg. Van de familie Sangers, daor argens uut de buurte van
Assen hen. Sangers is biej 't onderwies en had dus toen al vriej.
Toonden Riek kent die luu van de vekantie. Samen heb ze veur un paar
jaor trugge al 's un busreize emaakt en hadn ut toen aadug met mekare
können vinden. Toon en Riek bunt t'r al 's un paar keer hen ewes en
veurug jaor waarn ze van Sangers ok al hier in de herfstvekantie.
Too woln ze fietsen langs de acht kastelen van Vod'n maor angezien
vrouw Sangers 'n eersten besten dag hier de voet vestoekn ging dat too
neet deur. Dus mos 't now gebeurn.
Twee nachten zoln ze blieven slaopn, veur Toon was dat al lange zat. Al
kon e dan aadug met die luu opschietn, een ding zat um nogal dwars: die
van Sangers waarn nogal pinnig. Too zee hier waarn ewes had Riek zich
tot en met uutesloofd en van alles in huus ehaald um ut eur zovölle meu-
gelijk nao 't zin te maakn. Van slagroomgebak tot kalfsschnitzel en van
dure bordeaux tot grand-marnier, alles had Riek eur veur-ezet.
Maor too zee daor van 't zommer waarn ewes had 't eur dunne deur 'n
darm eloopn. 'n Kuuksken biej de koffie kon d'r nog net af. Biej 't med-
dagetten hadif ze 't met un slavinke motn doen en wat angelengde jus.
Onderweg nao huus had Toori zich un zak boernpatat ekoch umme de
boek nog un betjen gevuld te kriegen. Maor goed, ok dizze keer leet Riek
zich neet kennen en deij weer eur beste veur de luu.
De kastelentocht kon now ok deurgaon, de fietsen van Riek en Toon kon-
nen ze metnemmen. Toon kennen de kastelen zo zuutjesan wel en 't was
mooi weer umme 'n hof un betjen in de riege te brengen.
Too zee 's nommedagens weer biej de poste kwammen waarn ze vol lof
oaver de umgeving van Vod'n. Veural now 't blad al un betjen begon te
vekleurn waarn de busse op eur mooist.
"Allene zok hier nooit willen wonen want dan schaamn ik mien kapot",
menen Sanger^
"Waorumme dat dan?" vroog Toon vewonderd.
"Now, iej hebt hier zukke mooie kastelen en landhuuze tot
kasteel/gemeentehuus Vorden too. Maor a'k mien dan die holten brugge
veur dat leste kasteel bekieke, da's neet umme~an te zien, krrats verrot.
En dat in un gemeente met zovölle touristen. A'k op zo'n kasteel de baas
wazze zo'k mien de ogen uut de kop schamen."
Angezien Toon 't leste jaor neet biej die brugge was ewes, kon e d'r wei-
nug op zeggen. "Meschien is 't wel te duur um die brugge op te knappen."
Da's 't op andere plaatsen ok maor nargens is 't zo plodderug as hier".
Too Sangers nao huus was is Toon op de fletse esprongen umme de brugge
te bekiekn. En too mos e toegeven, de brugge was now neet bepaold 't
mooiste wat t'r te zien was, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Veel deelnefters aan de start bij
"Oost- Gelderlandrif
Zaterdag 26 oktober w o p in Vor-
den de nationaal zeer bekende
"Oost-Gelderlandrit" gehouden.
Een Enduro meetellend voor het
Nederlands kampioenschap. Met
zijn 180 deelnemens coureurs is de-
ze "Oost Gelderlandrit" bijna de
grootste in Nederland. Alleen de
kampioensrit van de KNMV trekt
meer deelnmers.

De organisatie is traditiegetrouw in
handen van de VAMC "De Graafschap-
rijders" uit Vorden. Daarbij is er de me
dewerking van de plaatselijke overhe
den en politie, particuliere grondeige
naren, ministerie van Defensie; bewo-
ners van de Kranenburg alsmede de
voetbalclub Ratti uit de Kranenburg.
Verder wordt de helpende hand gebo-
den door de motorclubs Sport en
Vriendschap uit Lochem en Hamac uit
Harfsen. Al met al komen zaterdag
zo'n honderd man in aktie om alles in
goede banen te leiden. Een groot aan-
tal van hen is zondagmorgen ook al
weer vroeg paraat om de gehele route
in haar oorspronkelijke staat terug te
brengen!

De route is 65 kilometer lang en is uit-
gezet door Jan Oosterink en Joop
Wuestenenk. De senioren rijden 4 ron-
den (260 kilometer) en de nationalen
drie ronden (195 kilometer). Er zijn 4
crossproeven in de route opgenomen,
waarvan de tijden vanaf de tweede ron-
de worden opgenomen.(Senioren der-
halve 12 crossproeven met tijdopname,
nationalen 8 crossproeven.
De eerste coureur gaatzaterdagmorgen
om 9.00 uur nabij de kantine van "Rat-
ti" van start.

De eerste cros s proef met een lengte
van 1500 meter vindt plaats nabij de

.ff

oude stortplaats. De tweede met een
lengte van 6500 meter op het militair
oefenterrein. De derde proef heeft een
lengte van 1500 meter en wordt gehou-
den op het circuit "Delden". De laatste
proef vindt plaats op de Lindese-
weg/hoek Kostedeweg en is 2500 meter
lang.
De deelnemers rijden via de oude stort-
plaats naar het militair oefenterrein
en vervolgens via het Medler naar het
circuit Delden om vervolgens via Linde
weer terug te keren op de Kranenburg.
Er zijn 2 tijdscontroles in de route op-
genomen.

Kanshebbers zijn o.m. Patrick Isfor-
dink, Olst; Erik Verhoed, Veldhoven en
Arjan Klok Balkbrug( klasse intern, bo-
ven 175 CC). In de klasse t/m 125 CC
mogen Hans Arends uit Schoonoord en
Stefan Braakhekke uit Vorden tot de
kanshebbers worden gerekend. In de
strijd om het Nederlands kampioen-
schap heeft Stefan Braakhekke mo-
menteel de leiding. In de klasse vier-
tact boven 500 CC behoren Erik Davids
uit Holten; Frank Lach uit Ulft en
Simon Schram uit Wolvega tot de favo-
rieten. In de klasse viertact t/m 400 CC
zijn dat ongetwijfeld Alfons Hoevers
uit Loenen; Peter Lenselink uit Eefde
en Jos Stuivenberg uit Lopik.

Er doen ca. 20 clubteams, bestaande
uit vier rijdens, aan deze "Oost Gel-
derlandrit" mee. Ook zij strijden om
het nationaal kampioenschap. Het
team van de VAMC "De Graafschap-
rijders" uit Vorden onder leiding van
manager Gerrit Arfman bezet in het
tussenklassement momenteel de eer-
ste plaats. Dit team bestaat uit Alfons
Hoevers, Loenen; Peter Lenselink, Eef-
de; Stephan Braakhekke, Vorden en
Frank Lach uit Ulft.



TV-presentatrice Angela Groothuizen:

"Doe mee met de actie zuinig
stoken"

"Ik hou van een lekker warm huis,
maar ik let er wel op dat ik geen
warmte weggooi. Zo doe ik de ka-
merdeur achter me dicht, sluit ik de
gordijnen als het donker is en zet
de verwarming op tijd lager als ik
ga slapen. Het heeft allemaal effect
op het gasverbruik en dat merk je
direct als je meedoet aan de Actie
Zuinig Stoken." TV-presentatrice
Angela Groothuizen vult op 3 no-
vember a.s thuis de eerste meter-
stand in op haar meterkaart. Op die
dag gaat namelijk de landelijke ac-
tie van de energiebedrijven weer
van start.

In de week van 28 oktober tot en met l
november wordt de uit voorgaande ja-
ren bekende meterkaart weer bezorgd.
Degenen die geen ongeadresseerde
post wensen, kunnen de meterkaart af-
halen bij één van de rayonkantoren
van GAMOG. Op de eerste actiedag no-
teert u op de kaart de" stand van het tel-
werk van uw gas-, warmte en elektrici-
teitsmeter. Dit geeft een bepaalde hoe
veelheid gas aan in kubieke meters
(m3), warmte in GJ en elektriciteit in
kWh. Vanaf dat moment noteert men
22 weken lang op zaterdagavond of
zondag de meterstand. Zo kan men

zien wat u die week aan gas, warmte
en elektriciteit heeft verbruikt.
Na 12 november verschijnt er wekelijks
in de huis-aan-huisbladen een stookta-
bel met gemiddelde verbruikscijfers.
Die cijfers zijn gebaseerd op de weer-
somstandigheden van de voorgaande
week. Met uw meterkaart vergelijkt u
of u teveel verbruikt heeft, of juist zui-
nig aan heeft gedaan. U krijgt daar-
door een goed inzicht in uw stookge
drag en kunt meteen het effect van be
sparende maatregelen zien. Door het
bijhouden van de standen en het ver-
gelijken met het streefverbruik wordt
men zich bewust van het eigen ver-
bruik.

Voor meer informatie of (nog) een me
terkaart, kunt u terecht bij uw rayon-
kantoor van NV GAMOG. Om nog meer
service te kunnen geven, wordt dit sei-
zoen de stooktabel ook weer op
Teletekst afgebeeld. De tabel is gedu-
rende de actieperiode op pagina 516
van Teletekst in het begin van de week
te vinden. Op deze pagina staan meer-
dere tabellen, maar GAMOG-klanten
dienen de tabel Gelderland/O.
Flevoland te raadplegen. De berekende
gasprijs is een gemiddelde van de
Gelderse gasbedrijven.

Lezingencyclus
"de Islam"
Begin september kondigde de Stich-
ting Barbaros aan een aantal lezingen
te willen organiseren over de Islam.
Intussen heeft de stichting de samen-
werking met de Zutphense Volksuni-
versiteit aanvaard en beveelt de daar
reeds aangekondigde lezingencyclus
"De Islam" van harte aan. Eind oktober
start deze cyclus met als spreker drs. K.
Boddeke, docent filosofie en levensbe

schouwing. Het initiatief tot deze Ie
zingen is genomen om gebrek aan ken-
nis en de vaak wat eenzijdige waarne
ming weg te nemen. Op het program-
ma staan onder andere het ontstaan
van de Islam, Islam in de geschiedenis
en in de moderne wereld en de positie
van de vrouw. De lezingen worden be
sloten met een bezoek aan de moskee
in Zutphen. Dit bezoek bestaat uit een
rondleiding en er is gelegenheid vra-
gen te stellen. Informatie bij de
Volksuniversiteit Zutphen, tel. 0575-
515589 ('s morgens).

Kinderen en slapen
Op donderdagavond 28 november orga-
niseert de ZorgGroep Oost-Gelderland
een thema-avond over slaapproblemen
bij kleine kinderen tussen ca. l1/* en 4
jaar. Een kind dat niet goed slaapt is
doodvermoeiend! Hierover komen nog
wel de meeste vragen. Geen wonder
ook, een kind dat elke nacht meerdere
malen huilt of uit bed komt is dood-
vermoeiend. Vele gebroken nachten
hebben tot gevolg dat ouders overdag
prikkelbaar en gespannen zijn. Er zijn
best oplossingen te bedenken waar-
door een kind beter gaat slapen, al vra-
gen ze vaak wel een wat andere aanpak
dan ouders gewend zijn. In veel bladen
kunt u al een heleboel lezen over aller-
lei methodes van aanpak. Misschien
wilt u meer weten of heeft u behoefte
aan een wat persoonlijk advies. Elk
kind is tenslotte anders. Kom dan naar
de thema-avond over slapen. Tijdens
deze avond komen zo veel mogelijk as-
pecten van slapen aan bod. Daarnaast
is er alle gelegenheid voor hét stellen
van vragen en kunnen ouders ervarin-
gen uitwisselen. Juist ouders kunnen
elkaar zeer nuttige tips geven. Tot slot
krijgt u nog een informatiemap mee
naar huis met nuttige adressen en boe
kentips. Plaats: wijkgebouw, Gr.
Kruisstraatje 2 te Lochem. Voor aan-
melding of nadere informatie kan men
bellen met de 24-uurs bereikbare zorg-
central 06-8806 (20 ct/minuut). Men
kan inschrijven tot uiterlijk 21 novem-
ber a.s. en ontvangt daarna een beves-
tiging.

Borstvoeding geven?
Gewoon doen!
In deze tijd, waarin kwaliteit van de
voeding in zo'n hoog vaandel staat,
kunnen we ons afvragen: Is het wel zo
gemakkelijk om borstvoeding aan je
kindje te geve j^foch is het geven van
borstvoeding zWmd als de wereld, en
tegelijk heel modern. Om u in de gele
genheid te stellen in contact te komen
met moeders die hun baby's ook graag
borstvoeding \ É L M I geven en met moe-

ders die ervaring hebben op dit gebied,
stelt La Leche League Nederland u
graag in de gelegenheid om in het ko-
mende seizoen onze moedergroep te
bezoeken. Deze bijeenkomsten op vier
donderdagmorgens zijn de volgende:
31 oktober, 28 november, 19 december,
23 januari.
Behandeld wordt achtereenvolgens:
- Voordelen van borstvoeding voor

moeder en kind;
- De kraamtijd;
- Het voorkomen en oplossen van pro-

blemen;
- Het van de borst afwennen en ge-

zonde voeding.
Er is een LLL Leidster aanwezig die in-
formatie geeft en de aanwezigen wisse
len hun ervaringen uit in een kringge
sprek. Deze ochtenden worden gehou-
den op de Joke Smitlaan 76, 7207 GJ in
Zutphen. Ook als u nog kleine kinde
ren heeft kunt u deze gerust meene
men. Voor verdere inlichtingen en ook
opgave kunt u zich wenden tot Ria
Lukassen, Het Menkveld 77, 7232 GC in
Warnsveld. Tel. 0575-526785.

Vorden zingt in de
Dorpskerk
Aanstaande zondagavond 27 oktober is
er in de Dorpskerk weer 'Vorden zingt'.
Er worden bekende en geliefde liede
ren gezongen uit diverse bundels zoals
het Liedboek, Joh. de Heer en Opwek-
king. Er is dus voor elk wat wils. De lie
deren zijn allemaal op verzoek binnen-
gekomen. Dat veel mensen dit aan-
spreekt blijkt telkens uit de bijzonder
grote opkomst. Ook in de regio is
'Vorden zingt' inmiddels bekend. Tot
uit de wijde omgeving komt men spe
ciaal hiervoor naar de Vordense Dorps-
kerk. Er zal een korte overdenking wor-
den gehouden door dhr. H. Domburg
uit Zelhem. Het orgel wordt weer be
speeld door dhr. W. Kuipers uit Apel-
doorn en hij neemt deze keer ook een
trompettist mee, Wiebren Buma uit
Wezep, die een extra feestelijk tintje
aan deze 'Vorden zingt' zal geven. Het
is dus echt de moeite waard om zon-
dagavond aanwezig te zijn. Na afloop is
er gelegenheid om koffie/thee te drin-
ken in de Voorde.

Steeds meer Nederlanders worden
slachtoffer van gewrichtspijn
Op dit moment lijdt één op de vier
Ne-derlanders aan gewrichtspijn.
Van de mensen boven de 65 jaar
heeft maar liefst één op de twee last
van reumatische klachten. Dat zijn
alleen al l miljoen mensen. En dat
aantal neemt door de vergrijzing
nog steeds toe.

Ouderdom is echter niet de enige oor-
zaak van gewrichtspijn. Gewrichtspijn
kan erfelijk zijn. Het geslacht speelt
geen rol: vrouwen hebben vaker last
van gewrichtspijn dan mannen. Verder
kan overgewicht de oorzaak zijn. Maar
bijvoorbeeld ook overbelasting doordat
te vaak dezelfde beweging moet wor-
den gemaakt in beroep of sport. In elk
geval doet gewrichtspijn zich het mees-
te voor in de knieeën. Dat blijkt uit on-
derzoek.

De gewrichtspijn top-tien
De plaatsen waar veel klachten voorko-
men zijn (men kon meerdere antwoor-
den geven): knieeën 57,3%; nek 44,2%;
handen en vingers 43,2%; schouders
42,6%; heupen 40,4%; wervelkolom
36,2%; voeten en tenen 25,1%; polsen
25,1%; ellebogen 21,4%; kaken 5,8%.

Vanaf 40 j aar
Gewrichtspijn wordt meestal veroor-
zaakt door een stofwisselingsstoornis
in het kraakbeen. Het kraakbeen wordt
ruw en onregelmatig. De eerste ver-
schijnselen doen zich vaak al na het
veertigste levensjaar voor. Wat niet wil
zeggen dat men er dan ook direct hin-
der van ondervindt. Het kan jaren slui-
meren. Als de pijn begint, zal die in
aanvang nog wel draaglijk zijn en al-

leen optreden na overmatige belasting.
Maar na verloop van jaren kan de pijn
toenemen in hevigheid en frequentie
met als gevolg dat sommige mensen
niet meer alleen bewegingen kunnen
maken, afhankelijk worden van ande
ren of aangewezen zijn op hulpmidde
len.

Natuurlijke geneesmiddelen bieden
uitkomst
Alchemilla complex is een homeopa-
tisch geneesmiddel dat een gunstige
invloed heeft op de stofwisseling van
de gewrichten. Hierdoor neemt de be
weeglijkheid van de gewrichten toe en
vermindert de pijn. Het ruwe en onre
gelmatig geworden kraakbeen herstelt.
Atrosan van Vogel is een homeopatisch
geneesmiddel tegen gewrichtspijn dat
gepaard gaat met ontstekingsverschijn-
selen. Atrosan werkt pijnstillend en
ontstekingsremmend en kan heel goed
in combinatie met Alchemilla complex
worden gebruikt. Lees voor het gebruik
van Alchemilla complex en Atrosan
eerst de aanwijzingen op de verpak-
king.

Wie is Vogel?
Alfred Vogel is de herontdekker van de
geneeskracht die schuilt in de natuur.
Eeuwenoude kennis over de werkzaam-
heid van planten tegen talloze aandoe
ningen combineerde hij met eigen ob- *
servaties onder natuurvolken overal op
aarde. Zo ontwikkelde Alfred Vogel een
hele reeks natuurlijke geneesmiddelen
voor specifieke klachten.
Voor meer informatie kunt u bellen
met de Vogel-infolijn (0525) 685237 (zie
advertentie).



oma maKeiaars enige
echte Garantiemakelaar

in de regio Lochem
THOMA GARANTIEMAKELAARS ONDERSCHEIDT ZICH . . .
Stichting De Garantiemakelaar is een samenwerkingsverband van zo'n 90 gerenommeerde NVM makelaars die zich op een vernieuwende wijze
aan de consument presenteren. Doel van de Stichting is het bieden van extra zekerheid, duidelijkheid en meer service aan de consument. Dat
geeft meer kans op een snelle verkoop en een hoge prijs.

BouwTechnokeuring / Garantieverzekering
Bij de Garantiemakelaar wordt daarom standaard elk pand gekeurd door een onafhankelijk bouwtechnisch keuringsbureau. Deze keuring is kos-
tenloos voor zowel koper als verkoper. Bovendien ontvangt de koper een garantieverzekering tegen verborgen gebreken. De 'garantieverzeke-
ring' van de Garantiemakelaars is beslist een 'aanrader', concludeert de Consumentenbond na een vergelijkingstest.

Klantgericht
Kenmerken voor de Garantiemakelaars is een klantgerichte instelling in het gehele traject. Vanaf het eerste vrijblijvende gesprek tot na het afwik-
kelen van de transactie staat de klant centraal. Garantiemakelaars hebben daarvoor 2 systemen ontwikkeld; het Aankoop Zeker Plan voor het
kopen van een huis en het Verkoop Zeker Plan voor het verkopen van een huis. In deze gedetailleerde plannen wordt stap voor stap de strate-
gie en werkwijze vastgelegd. Dit biedt inzicht en duidelijkheid voor de consument en meer kans op een snelle en succesvolle aan- ot verkoop.

Toelating
Omdat vakmanschap en kwaliteit centraal staan in de dienstverlening moet
Garantiemakelaar aan strakke eisen voldoen, behalve het lidmaatschap van de NVM wordt
gekeken naar reputatie en grootte van het kantoor. Inde regio Lochem is Thoma Makelaars de
enige echte Garantiemakelaar.

Meer weten? Bel voor nadere informatie: \Ji3/ <J ™ ̂ J i émij l

De Decamje

In "De Decanije", een prachtig landgoed in hartje Vorden, wordt na de succesvolle verkoop
van de appartementen in de 1 ( ' fase, een droom weer waar. Te midden van het groen en nabij
het hoofdgebouw "De Dei ani je" komt een herinnering aan het verleden opnieuw tol leven.
C )p de/e hisloris< hè plaats worden negen appartementen gerealiseerd: de majestueuze
"Villa Linde".

"Villa Linde" is omgeven met ga/ons, moestuinen, weitjes en hoge bomen, die de rustieke
uitstraling van dit mooie landgoed waarborgen, l'en eeuwenoude oprij laan brengt de toe
komslige bewoners naar de klassiek opgezette appartementen. De/e appartementen zijn
harmonieus ingedeeld en vormgegeven en zijn voorzien van een parkeergarage.

l let is ons een genoegen u kennis te laten maken met "Villa l inde". Woongenot is immers
pas compleet als u ook in de beslotenheid van uw woning wordt omringd dooi de s< hoon
heid van de natuur: het mooie landgoed "De Oei anije".

Prijzen vanaf ƒ 425.000,- v.o.n.
HET Z E K E R E VOOR HET O N Z E K E R E

Pr. Marijkestraal

In ruim opge/elle, rustige woonwijk tegen hel
Cen-lrum gelegen, met veel groen omringde
VRIISTAANDE BUNGALOW met hobby- en
kantoorruimte, gar.ige, berging en c arport.
Indeling: entree, royale hal met Sollenhotei
leislenen vloei, garderobe, toilet, L-vormige
woonkamer met Noorse leistenen vloer met
vloerverwarming, tuindeur en open haard, eet-
kamer met vaste kasten, hooldslaapkamer met
vaste kasten, badkamer met ligbad en dubbele1

vaste wastafel, logeerkamer, moderne luxe
inbouwkeuken met keramische kookplaat, gril,
oven, frituur en vaatwasser, provisiekelder.
Ruime hobbykanler, kantoor/werkkamer (ca.
.')9 m2), garage en c arport (1994). Fraai aange-
legde tuin met grote vijver, borders, leetkuil en
overdekt terras. (V-gas. Goed geïsoleerd.
Alarminstallatie.Bouwjaar: 1964. Grondopp.:
759 m^. Aanvaarding in overleg.

/ 468.000,- k.k.

In hel ( enlrum van het kerkdorp gelegen
WOONHUIS met bedri j fshal, voor meeideie
doeleinden gesi hikt.

Indeling woonhuis .-entree met plavui/en
moderne woonkeuken met inbouw gaskor
en plavui/en vloer, royale l -vormige wo(
mei, keurige badkamer met ligbad, to i le t , vas te
wastalel en douche, bijkeuken, provisiekelder,
kantoorruimte.
Magazijn/opslagruimte (ca. 500 m2).

Verdieping: overloop, 3 slaapkamers en
bedrijfshal 100 m2 opslagruimte.

2e Verdieping: zolder.

Verwarming d.m.v. gaskat hels.
( icdeeltelijk thermopane begla/ing.
(irondopp.: l 2.i l m2.
Aanvaarding in overleg.

/ 298.000,- k.k.

legen hei Centrum gelegen, degelijk gebouwd
HALFVRIISTAAND WOONHUIS met garage
en besloten, /onnige luin.

Indeling: hal met plavui/en vloer, toilet, ruime
L-vormige woonkamer met vr i j uitzicht, halfo-
pen keuken met mbomvapparatuur en eet ba r,
bijkeuken met plavui/en vloer.
Verdieping: overloop, l ruime slaapkamers [ l
met vaste kast) , badkamer met ligbad, douc hè,
.'e toi let en vaste wast . i te l .
2e Verdieping: /olderbergin:;.

luin met o.a. overdekt terras en zon-
neterras.

(-V-gas. Vloer-, muur- en dakisolat ie,
l hermopane begla/ing.

Bouwjaar: 1992. Grondoppeivlakte: 214 m .

Aanvaarding in overleg.

Karakteristieke,
legde tuin ronc

BARCHEM Ruurloseweg

In het Centrum nabij alle voor/ieningen gele
gen HALFVRUSTAANDE BUNGALOW met
garage, schuur en diepe, besloten tuin gren-
zend aan bosperceel.

Indeling: hal met breukstenen vloer, toilet,
woonkeuken, woonkamer, slaapkamer, badka-
mer met douche en vaste wastafel, logeerkamer.

CV-gas (Nefit HR).

Gedeeltelijk dubbele beglazing.

Grondoppervlakte: 796 m2.

Aanvaarding in overleg (eventueel spoedig).

/ 256.000,- k.k.

Nieuweweg

•
lande VILLA, gebouwd onder ar< hitectuur van Postel. met fraai
elegen in oude l ochemse vi l lawi jk.

Indeling: hal, toilet, geheel gemoderniseerde lu\e keuken voor/ien van < omplete inbouw-
apparatuur, bijkeuken, provisiekelder. Meervolle woonkamer met erker en rookkanaal, eet
kamer met t iaa ie parketvloer, tuinkamer met rookkanaal en parketvloer mei band en bies,
tuindeuren, slaapkamer, badkamer met doiuhe en loilel, bordestrap na.ir
Verdieping:Overloop, l kinderkamers met vaste wastafel, vernieuwde- badkamer met douche,
toilet en dubbele vaste wastafel, 4 slaapkamers met veel vaste kastruimte en vaste wastalel.
2e Verdieping: vliering.

In I9 I2 gebouwd, veel oorspronkelijke details /oals plafonds en paneeldeuren, zijn
bewaard gebleven. CV gas. (,ed. muur- en platondisolatie. f r a a i aangelegde tuin rondom
met o.a. ro/enluin, beukenhagen en fruitbomen, diverse /onnige en schaduwterrassen.
Grondoppervlakte: 995 m2.

Aanvaarding in overleg.

/ 648.000,- k.k.

LOCHEM Pr. Clausla.in 89 • LOCHEM Watermoleneiland

legenover openbaar groen gelegen, pertei l
onderhouden, luxe HOEKWONINC met fraai
aangelegde tuin aan drie /ijden.
lndeling:h,\l met plavuizen vloc-r, toilet, provisie-
kast, royale lichte L-vormige woonkamer met
massieve eikenhouten visgraat-parketvloer en
granolwanden, halto|x-n keuken mei plavui/en
vloer en ingebouwde koelkast, diepvries, kerami
sche kookplaat, hete-lucht oven en vaatwasser.
Verdieping: overloop, S ruime slaapkamers ( l
met vaste wastafel), badkamer met douche en
vaste wastafel, vaste trap naar
2e Verdieping: 4e kamer en zolderberging.

(V-gas (HR '92). Dak- en muurisolatie. Ten
aantal ramen is voorzien van thermopane
beglazing. Elektrische rolluiken. "Een huis
waar je zo in kunt". Grondoppervlakte: 251
m . Aanvaarding in overleg.

/ 246.000,-^ k.k.

2 GROTE BOUWKAVELS

Groen en water / i jn de belangrijkste elementen
van de/e nieuwe l ochemse villawijk.

De parkac htige sfeer, de Berkel en de grote vij-
vers bieden garantie voor exclusief wonen.

Kavelnr. 22 2 1 4 1 m2 ƒ431.000,- VON

Kavelnr. 24 20HI, m2 ƒ420.000,- VON

THOMA NVM
MAKELAAR

LAREN (C.l D) De Bakkerij

HYPOTHEEKL M A K E L A A R S
AARS & TAXATEURS. N I E U W S T A D 9. LOCHEM. TEL. 0573 251 251. FAX 0573 257 100.

Gegarandeerd meer service en zekerheid

Onder architectuur gebouwde VRIJSTAANDE VILLA met prachtige tuin rondom en inpan-
dige garage/hobbyruimte.

Indeling: royale hal met plavuizen vloer en garderobe, toilet, werkkamer, grote speelse Z-
vormige living (ca. 70 m2) met open haard, openslaande tuindeuren en halfopen keuken
met plavuizen vloer en inbouwapparatuur, werkkast, bijkeuken.
Verdieping: overloop, hoofdslaapkamer met grote berging, 3 kinderkamers, badkamer met
ligbad, vaste wastafel en afzonderlijke douche.

Fraai aangelegde tuin rondom met tuinberging, diverse terrassen, borders, vijverpartijen,
volière en veel privacy.

Uitstekend onderhouden geheel.

CV-gas. Vloer- muur- en dakisolatie, gedeeltelijk thermopane beglazing. Bouwjaar: 1982.
Grondoppervlakte: 875 m2.

GARANTIE
MAKELAARS

Aanvaarding in overleg.

/ 526.000,- k.k.
HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE
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