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Overname van advertenties en berichten is verboden

Bedrijfspand op industrieterrein Werkveld wordt te klein:

Mevo dreigt met vertrek naar
Industrieterrein in Ruurlo

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

Mevo Precision Technology aan de
Nijverheidsweg 3 in Vorden groeit
uit haar jasje. Aangezien er op in-
dustrieterrein Werkveld op korte
termijn niet voldoende grond vrij-
komt voor nieuwbouw, dreigt de
Vordense producent van fijn me-
chanische produkten met een ver-
trek naar Ruurlo. Afgelopen week
heeft direkteur A.G.M. Koster een
gesprek gevoerd met de gemeente
Ruurlo. Tijdens dat gesprek bleek
dat Ruurlo op dit moment wel over
grond beschikt waar gebouwd kan
worden. "Het liefst zou ik natuur-
lijk in Vorden blijven, want hier
ben ik twintig jaar geleden met de
metaaldraaierij begonnen. Maar
van de andere kant moet je ook ver-
der met het bedrijf. Daar ben ik ge-
woon heel eerlijk in. En wat dat be-
treft moet je misschien de beslis-
sing nemen om weg te gaan uit
Vorden", aldus de heer Koster.

"Vorden heeft stil gezeten", zegt hij.
"Ik heb het gevoel de uitbreidingsplan-
nen van het industrieterrein vorig jaar
op een lager pitje zijn gezet toen bleek
dat Sorbo definitief naar Duiven zou
vertrekken. De gemeente zegt wel dat
ze er hard aan werkt maar om eerlijk
te zijn heb ik niet het gevoel dat het op-
schiet. Waarschijnlijk wordt het pas
volgend jaar april voordat wij weten of
we daar kunnen bouwen. En dan gaan
we ook nog uit van het meest positieve
scenario, want als er bezwaren zijn van
buurtbewoners dan kan het allemaal
nog veel langer duren", aldus Koster.

Volgens Koster wil de gemeente Vorden
de plannen van te voren veel te precies
invullen. "Zo zouden er in in eerste in-
stantie woningen komen op dat nieu-
we gedeelte. Gelukkig heeft de ge-
meente daar al vanaf gezien. Verder is
ook de grootte van de verschillende
percelen veel te precies op papier ge-
zet. Als je heel goed naar de plannen
kijkt, dan is het nieuwe gedeelte van
het industrieterrein helemaal niet in-
teressant voor grote bedrijven. Daar is
helemaal geen plaats voor. Ook voor
ons zijn de percelen op dat nieuwe ge-
deelte veel te klein, want wij zitten te
denken aan een stuk grond van onge-
veer vijf- tot zesduizend vierkante me-
ter. Daar komt nog eens bij dat de ge-
meente Vorden nu al allerlei groen-
stroken heeft gepland op dat terrein.

13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

In de praktijk betekent dat dus dat de
geplande percelen van alle kanten zit-
ten ingeklemd en dat er dus geen mo-
gelijkheden zijn voor grote bedrijven
om zich daar te vestigen".
Volgens Koster kan Mevo bij wijze van
spreken volgende week al gaan bou-
wen in Ruurlo. "Als ik vandaag naar
Ruurlo bel, dan is het morgen rond. In
Ruurlo zijn ze gewoon veel slagvaardi-
ger. Zo weet ik bijvoorbeeld al wat de
grondprijs in Ruurlo is. In Vorden moet
ik nog maar afwachten wat de grond-
prijs wordt. Dat is nog niet bekend. Ons
streven is om eind volgend jaar over te
gaan naar een nieuw pand, maar dan
moet er binnenkort wel wat gebeuren.
Het mag duidelijk zijn dat we geen half
jaar meer kunnen wachten".

De gemeente Vorden is op dit moment
bezig met d^fcitbreiding van het in-
dustrieterreiRum de oostzijde van de
Kerkhoflaan. In de ogen van direkteur
Koster duurt dit allemaal veel te lang.

Mevo heeft totaal veertig perso-
neelsleden in dienst. Op dit moment
beschikt het bedrijf over twee panden
op het industrieterrein in Vorden en
een vestiging in Slowakije. Toen olie-
handel Kaptein een aantal jaren gele-
den wegging uit Vorden, besloot Mevo
in verband met ruimteproblemen al
dit pand aan de overzijde van de weg te
kopen. In dit gebouw zijn nu de afde-
ling verkoop, de administratie en het
magazijn ondergebracht. De werk-
plaats vormt echter het grootste pro-
bleem voor Mevo. Deze staat tjokvol en
moet nodig worden uitgebreid.

"Wij hebben daarom eerder dit jaar ge-
sprekken gevoerd met Rodax om te kij-
ken of we onze werkplaats niet daar
kunnen onderbrengen als Rodax straks
verhuisd naar 's Heercnberg. Maar dat
bleek geen haalbare kaart. Rodax heeft
dat pand in gebruik als magazijn en als
je daar een werkplaats van wilt maken
dan kost dat veel te veel geld. Verder is
het een nadeel om op allerlei verschil-
lende locaties te werken. Het mooiste
is natuurlijk ook één pand waar je alle
activiteiten in onder kunt brengen.
Daarom is nieuwbouw de meest aan-
trekkelijke optie voor ons", aldus
Koster.

Door de krappe huisvesting zijn de
groeimogelijkheden van Mevo beperkt.
"De markt is op dit moment gewoon
heel gunstig", legt Koster uit. "Maar
het stomme is dat we geen kant op
kunnen."

Sint Nikolaas Krant
In week 46 zal Weekblad Contact weer een speciale Sinterklaasbijlage uitbren-
gen. Advertenties en berichten voor deze Sint Nikolaas Krant moeten uiterlijk
op vrijdag 31 oktober om 12.00 uur bij ons binnen zijn.

De redactie

Hervormde Gemeente
Xondug 2 november 10.00 uur Gezinsdienst in de
NH Kerk. Ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Xondug 2 november 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
dienst m.m.v. jongeren.

Gereformeerde Kerk Vorden
Xondug 2 november 10.00 uur Gezinsdienst in de NH
Kerk, ds. M. Beitier; 19.00 uur ds. J. Enderle, Elburg.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
'/.aterdiig l november 17.00 uur Eucharistieviering.
Xondug 2 november 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst (Allerzielenviering).

R.K. kerk Kranenburg
Xulerdug l november 18.30 uur Eucharistieviering,
Allerheiligen m.m.v. Cantemus Domino.
Xondug 2 november 10.00 uur Woord- en
Communieviering; 15.00 uur Dodenherdenking
op het Kerkhof.

Weekendwacht Pastores:
2-3 november Pastoor J. van Zeelst, tel. (0575)
551735.

Huisarts 2-3 november Dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17 30 uur. U kun t danopbellen (zonder af-
spraak) komen of een ün^lkde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen clie^rot tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 1-2 november F.A. Kuijl, Lochem, tel.
(0573) 251648. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag JflRO - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor 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 112, 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 9.45M0.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. 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
0900-8806 (20ct /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Euro voor thuisverpleging 24 uur pc-r dag, tel. (0575)
51 6463.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a. tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur , wo. 18.00-19.00 uur .

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis -
straat. Info 55 3348.

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo,
tel. (0573) 452375. Vrouwen: Postbus 34, 7010 AA
Gaanderen.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

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 "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
nie, tel. 55 73 00.
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.
Personenalarinering melden bij SWOV.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven 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.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en diverse partijgoe-
deren. TeL/fax (0314) 62 50
53 / 06-53154507

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

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken

of neem de

monsterboeken

mee naar huis
om samen uw keus

te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling

een presentje
in de vorm van

een ovenwant en

een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Vlaai van de week:

Woudvruchten Vlaai
een heerlijke combinatie van 9 heerlijke bosvruchten

met of zonder slagroom

Deze week extra voordelig

voor maar f 14,95

Wegens enorm succes

deze week weer de

Roomboter-Amandel Staven
gevuld met 100% amandelspij s

per staaf voor f4,95

Roomboter Appelf lappen
royaal gevuld met verse appels

en zuiver roomboter. dit proeft u

deze week

4 halen en de 5e gratis

NIEUW

Speciaal voor de dieetmensen

volgens de Montignac Methode

... Fijn lijntje...
een diegtoood

samengeMd uit
natuurlijke grondstoffen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

arkensvlees

ers uit eigen slachterij

errassend lekker

oordelig

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepancerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING

karbonade
5 halen

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte Casselerib
100 gram f 1,89

Gekookte Worst
250 gram f 2,25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes

f 10,-
2 Pizza's

/10,-
SMULTIP

CAJUN-VLEES

500 gram 6,25

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram

f4,98
1 kilo

f7,95
combinatie-voordeel

4 vlindervinken +

4 saucïjsjes

samen f

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

'T TVi' istr ik. Irqi'hjk /a'.ht rn cuni-
JL*J (onabel. Dal is Desso Swing.
Een nieuw boudé-tapijt, samengesteld

t de unieke Desso Élanet garens. Hun

bijzondere veerkracht en flexibiliteit
maken Desso Swing de perfecte basis
voor i'cn tlyn.imiM lic woei

In heldere, fr isse kiemen (reeen

Desso Swing een jeugdige sfeer in huis.
Blijvend, want het tapijt biedt ook
krachtig weerstand tegen l/l
ken d.mkzij de beschermende werking
van Desso Retro Super. Dal betekent in
de praktijk: minder onderhoud.

Desso Swing is een staalt je van
nieuwe tapijttechnologie. Modern, ge-
avanceerd merktapijt met de hoogste
classificatie voor 'werken' en 'wonen'.
En uiterst betaalbaar,
want Desso Swing
leeft ook een prijs
die swingt.

Swing
Tapijt metpleziei

' S win ff vindt u bij:

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Tel. (0575) 52 61 32

m SOMMI*
Op \ November

- • ' - > • ; ' *V

,<fcv

Aanvang :l/.3o Entree :



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Keivin

23 oktober 1997.

Dick en Heidi
Bosch-Brinkerink

Hazelnoot 30
7261 HD Ruurlo
Tel. (0573) 45 22 06

Bedankt

Voor uw aanwezigheid, de
kaarten, bloemen en cadeau's
in welke vorm dan ook die we
van u fliochten ontvangen, bij
ons 25 jarig huwelijk. Het was
voor ons een schitterende
dag. Fantastisch.

Henk en Rikie
Jansen-Brummelman

Vierakker, oktober 1997.

Wij willen u hartelijk bedanken
voor uw komst en cadeaus,
bloemen en kaarten die we
mochten ontvangen.
Mede hierdoor is het voor ons
een onvergetelijke dag ge-
worden.

Ria en Henk
Brummelman

Vorden, oktober 1997

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven 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.

• Te koop: Camper Renault
Traffic 1987, km-st. 105.000,
wit. APK: juni 1998. 3 pit kook-
toestel, koelkast, electr. gas,
kachel, luifel, trekhaak, brand-
blusser, radio. Rossel Bar-
chem, (0573) 44 16 42.

• Te koop: Aardappelen
Bildstar en Suprise ook voor
winteropslag. Verse groente
o.a. bloem, witte, rode, sa-
voye, spruit en boerenkool,
winterwortelen, knolrapen en
uien. Voederwortelen A. Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. (0575) 55 68 76.

• Denkt u aan de najaars-
bijeenkomst Tuinkeuringen
Vorden. 3 november. Aan-
vang 20.00 uur.

• Verhuur: Jaren '60-'70
costuums. Country en Wes-
tern, Tiroler Petticoats, Kinder-
kleding, enz. Grote Keuze -
Kleine Prijs. Tel. (0573) 45 13
85.

• Te koop: Vee wagen voor
3,5 koe. Tel. (0575) 44 13 00.

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08.

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in org. 10 kg pak.
Deel evt. met elkaar! OMO
VIZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p kilo. ARIEL maar 5,95
p kilo. Dreft Robijn Dash Persil
Dixan 5,75 p kilo. Nu óók
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53.

Altijd hard gewerkt, door de buitenlucht gesterkt.
Hij hield zo van het buitenleven.
De wind, de wolken, de bloemen en de zon.
Werken in de tuin zolang hij dat nog kon.
Nu wordt het boek gesloten,
hij heeft er van genoten.

Heden overleed na een kortstondige ziekte mijn
fijne zorgzame man, onze lieve vader en opa

WILHELMUS JOHANNES
ALBERTUS SESSINK

Wim

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: Th.W.F. Sessink-Niesink

Baak: J.T.W. van Langen-Sessink
E.G.T.Th.J. van Langen

Niek, Nadine

Vorden, 26 oktober 1997
Almenseweg 26
7251 H R Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

De Avondwake zal worden gehouden woensdag
29 oktober om 19.30 uur in de parochiekerk
"Christus Koning", Het Jebbink 8 te Vorden,
waarna aansluitend tot 20.30 uur gelegenheid is
tot condoleren en afscheidnemen in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De plechtig gezongen uitvaartmis zal worden
opgedragen donderdag 30 oktober om 11.30 uur
in bovengenoemde parochiekerk.

Op wens van de overledene zal de crematie-
plechtigheid in besloten kring plaatsvinden.

Rectificatie

Boven de sterren, daar zal het eens dagen.
Daar wordt uw hoop, uw verlangen gestild.

Wat gij moest lijden en wat gij moest dragen.
Wordt u vergolden daar liefd'rijk en mild.

Na een moedige strrPris in haar eigen vertrouwde
omgeving waardig heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

HERMINA HENDRIKA
KETTKUpU-WOLSINK

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden:

Vorden:

Deventer:

Warnsveld:

Jaap Kettelerij

Riet en Tonny
Annemieke
llona
Paulien

Henri en Dinie

Jaap en Géa
Mayke
Anouk

16 oktober 1997

Het Hoge 37
7251 XV Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 21 oktober plaatsge-
had op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van

MEVROUW H.H. KETTELERIJ-
WOLSINK

Zij was geruime tijd lid van ons koor.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Het Vordens Dameskoor

Tijdens de ziekte en na het overlijden van onze
lieve

HENK BAKKER

hebben we uw medeleven als hartverwarmend en
troostrijk ervaren.
Onze hartelijke dank.

Gre Bakker-Scholtens
Marjan en Han, Johan en Yvette

Vorden, oktober 1997

3 Gouden Bekroningen op rij
voor de Gelderse Rookworst
van Keurslagerij Vlogman!
De gouden successen werden behaald op de volgende wedstrijden:
- Vereniging voor keurslagers
- Arnhem Rookworststad
- Internationale vakwedstrijd op de Slavakto

Hiervan willen wij u graag mee laten profiteren:

3 Gouden Gelderse
Rookworsten

(geldig t/m l november '97)

Ook hebben wij Goud behaald voor het
ambachtelijke "Nagelholt" en een Zilveren
bekroning voor onze Gelderse Gekookte Worst

4 magere,
runderlapjes 995 demarragerol

100 gr.

pekelvlees,
100 gr. 179 préparé du chef,

100 gr. VLEESWAREN
SPECIAL

runderlever,
100 gr. 129

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Daar het niet n^Mijk is u allen persoonlijk te be-
danken, betuig iRen de kinderen van mijn levens-
partner, langs deze weg onze oprechte erkente-
lijkheid voor de blijken van belangstelling na het
onverwachte overlijden van mijn levenspartner

JOHANNES RIGARDUS
(JAN) MANDERS

Het heeft mij en de kinderen van mijn levenspart-
ner bijzonder gesterkt en getroost dat u zich allen
zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Moge hij
lang in ons aller herinnering blijven voortleven.

Rie Wilson
Tonnie en Erik, Maykel, Susanne Boes
Willy Manders
Ria en Remco, Jason van Polen

Vorden, oktober 1997

AFSCHEID
VAN HET KLOOSTER
Sinds 1902 is het klooster van de franciscanen
tesamen met de kerk ernaast de trots geweest van
Kranenburg. Vele paters en broeders hebben er
gewoond. Op kerkelijk en sociaal gebied hebben
zij een grote betekenis gehad voor de gemeen-
schap eromheen. Na 95 jaar wordt het klooster nu
gesloten. Wij willen dit feit gedenken op vrijdag 7
november in de zaal van Schoenaker tegenover
het klooster. Tijdens de bijeenkomst die duurt van
16.00 uur tot 19.00 uur worden enkele toepasse-
lijke woorden gezegd, een boekje over de geschie-
denis van het klooster zal worden gepresenteerd
en ieder krijgt een drankje met een hapje aange-
boden.
Allen die zich bij de sluiting van het klooster
betrokken voelen worden hierbij van harte uitge-
nodigd.

Th. Koopman, gardiaan

• Denkt u aan de najaars-
bijeenkomst Tuinkeuringen
Vorden. 3 november. Aan-
vang 20.00 uur.

• Denkt u aan de revue van
Jong Gelre 31 okt., 7 en 8
nov. in het Dorpscentrum.

• Leidingwater in Linde?
Ja, ik de spoelbak!

• Te koop: Stalmest geschikt
voor bemesting van tuinen.
H. Brummelman, Deldense-
broekweg 1, Vorden. Tel. 55 15
76.

• Te koop: Diepvrieskist 225
liter. Tel. 55 14 07.

• Gezocht: iemand die mij
(jongen 16 jaar) de taal Pools
wil leren. Tel. (0575) 55 24 19.

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvende infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

• Te koop: 1 GM voerstation
+ 60 responders + bedie-
ningseenheid. Tel. (0575) 44
1637

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69
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Telefoon gemeente: (0575) ' i 55 74 74. We thouderM, ^artsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak

• Openingstijden Gemeentehuis:
fnaano'ag tot en met vrijdagvan

tot J2.0Ö uur
van 14,00 tot 1700

ajd. Bestuur
onderdeel b w r g e r z a i op de •dinsdag
avonden dat er raadsvergaderingen zijn
van 18.30-20.00 uur (zie publicaties in
Gemeentebul letin)

p Spreekuren
wethouders:
Burgemeester £ J. C, Kamerling:
maandagmorgen van 13.00 tol 12.00 uur
en volgens. a/spraak.

r £). Muldertje-Meulenbroek.'
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens af spraak

Afspraken kunt u tele/onisch maken
bij de recept ie van net gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
fvoor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20,30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 2030 uur,
iaterdagvan 10,00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan:

de heer H.J. Berenpas, voor het klein-
schalig kamperen op het perceel
Mosselseweg 3 te Vorden;

de gymnastiekvereniging Sparta, voor
het houden van een speculaasactie van
27 oktober tot en met l november
1997;

de sportvereniging Socii afdeling ten-
nis voor een kerststerrenactie op 29
november 1997 in Vierakker en
Wichmond;

het Zeister Zendingsgenootschap voor
de verkoop van kerstkaarsen van 11 tot
en met 15 november 1997;

de gymnastiekvereniging Wik voor het
houden van een oliebollenactie op 30
december 1997;

de Raad van Kerken Vorden / Kranen-
burg, voor het houden van een kerk-
kerstmarkt op het pleintje bij het per-
ceel Raadhuisstraat 6 te Vorden;

Las-, constructie- en montagebedrijf H.
te Velthuis voor het vergroten van een
bedrijfshal op het perceel Ambachts-
weg 14 te Vorden;

de heer G.P. Hoefnagels voor het bou-
wen van een kantoor- annex atelier-
ruimte op het perceel Lindeseweg 29a
te Vorden;

de heer M. Bouwmeester voor het ver-
groten van een kapschuur op het per-
ceel Schuttestraat 15 te Vorden;

de heer W. Schoo voor het veranderen
van een woning op het perceel het
Vaarwerk 15 te Vorden;

de heer G.P. Hoefnagels voor het geheel
slopen van diverse schuren op het per-
ceel Lindeseweg 29a te Vorden;

waterschap Rijn en IJssel voor het vel-
len van 23 are populier op het perceel
Polweg te Wichmond (kadastraal
bekend sectie S,

waterschap Rijn en IJssel voor het vel-
len en afzetten van 12 are populier met
vulhout op het perceel het Groene
Kanaal te Wichmond (kadastraal
bekend sectie R, nn«|96 en 423);

de heer G.H. Vreeman voor het vellen
van l ceder op het perceel Zutphense-
weg 10 te Vorden;

de heer H.F.J.M. Franken voor het vel-
len van l berk op het perceel het
Molenblick 6 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 (bouw- en kapvergunnin-
gen) en de sector Samenleving (overige
vergunningen).

/ƒ,NZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL OP WOENSDAG 5 NOVEM-
BER 1997

onderscheid bebouwde kom en buitengebied

In de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg wordt het grof snoei-
en tuinafval dat niet in de groene container pst huis-aan-huis opgehaald.
Inwoners van het buitengebied moeten, tot uiterlijk maandag 3 november telefo-
nisch een afspraak maken via de Regionale Afval Informatielijn, tel. 0570 637755,
bereikbaar van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur. Het buitengebied betreft wonin-
gen die buiten de 50 km snelheidszone liggen.

aanbiedingsregels

- het groenafval moet uiterlijk 7.30 uur aan de openbare weg staan;
- takken mogen niet dikker zijn dan 15 cm. en niet langer dan 1,5 meter;
- takken moet u gebundeld aanbieden;
- bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg;
- het totale volume mag maximaal 2 m3 zijn;
- bladafval mag u alleen aanbieden in de speciale papieren gft-zakken, die bij de

meeste supermarkten te koop zijn; het is niet toegestaan om bijvoorbeeld
bladafval in plastic zakken langs de weg te zetten, ook niet in zogenaamde
afbreekbare plastic zakken;

- u mag geen wortels of boomstobben aanbieden die dikker zijn dan 15 cm;

Houdt u zich niet aan deze regels, dan neemt de inzamelaar uw afval niet mee.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Afval
Informatielijn (zie boven).

zelf brengen van grof snoei- en tuinafval

Schoon snoei- en tuinafval kunt u gratis brengen naar:

- het afvalscheidingsdepot aan de Letlandsestraat 2 (industrieterrein "de Mars")
in Zutphen

- stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem,
beide geopend op werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zater-
dag van 9.00 - 13.00 uur.

ERMIJN VOOR INDIENEN AANVRAAG HUURSUBSIDIE VERLENGD TOT
l DECEMBER

Staatssecretaris Tommcl van VROM heeft besloten de indieningstermijn voor het
aanvragen van huursubsidie met twee maanden te verlengen tot l december van
dit jaar.
Het kabinet wil huishoudens die recht op huursubsidie hebben, zoveel mogelijk
aansporen dat ook aan te vragen. Dat is ook bij de recente Algemene
Beschouwingen in de Tweede Kamer uitvoerig aan de orde gekomen. De staatsse-
cretaris heeft besloten de voorlichtingscampagne om het niet-gebruik tegen te
gaan, verder uit te breiden.
Het minimabeleid van de gemeente Vorden is ook gericht op terugdringen van
niet-gebruik. Om te kijken of deze extra activiteiten effect hebben, is tot verlen-
ging van de indieningstermijn besloten.
Als u nog geen huursubsidie heeft aangevraagd, kunt u dat tot l december nog
via uw verhuurder doen. Als uw verhuurder geen aanvraagformulier huursubsi-
die heeft, kunt u een formulier krijgen bij de afdeling welzijn aan de
Horsterkamp 8.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

ABN-AMRO bank Raadhuismaat l
n. v. Vorden

21-10-97 vergroten van een
bankgebouw

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

ILIEUBEWUST VERVEN

Vroeger maakten schilders zelf hun verf volgens recepten die van vader op zoon
werden overgeleverd. Ze gebruikten natuurlijke grondstoffen. Tegenwoordig
bestaat de meeste verf uit aardolie en kunststof met chemische toevoegingen. Dat
maakt elke verf in meer of mindere mate schadelijk voor het milieu en uw
gezondheid. Dit betekent gelukkig niet dat u niets kunt doen. In dit artikel wordt
beschreven waarom verven schadelijk zijn en welke alternatieven er zijn.

Soorten verven
De belangrijkste oorzaak voor de milieubelasting van verf zijn de oplosmiddelen.
Deze worden gebruikt om de verf vloeibaar te maken. Synthetische oplosmidde-
len zijn gemaakt uit aardolie. Winning en productie van aardolie veroorzaken
veel milieuschade. Daarnaast verdampen (vluchtige) stoffen uit de oplosmiddelen
tijdens het verven die slecht zijn voor de gezondheid. Dit ruikt u ook. Zorg
daarom dat de ruimte, waarin u verft, goed geventileerd is. Verven met synthe-
tisch stoffen zijn alkydverven en worden met terpentine verdund.

Watergedragen verf bevat minder vluchtige stoffen en is daarom minder schade-
lijk voor uw gezondheid. Deze verf wordt met water verdund. Gebruikte kwasten
kunt u met water schoonmaken. In deze verf zitten echter ook schadelijk stoffen,
die niet in het riool terecht mogen komen. Spoel daarom kwasten niet onder de
kraan af, maar bij voorbeeld in een apart potje. Verfafval van watergedragen verf
hoort, net als de verfresten van alkydverf, bij het chemisch afval.

Natuurverven zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Ze zijn daarom nauwe-
lijks schadelijk voor het milieu. Merknamen van natuurverven zijn onder andere
Aquamarijn, Auro en Leinos. Een nadeel is dat deze verven vaak niet bij de gewone
doe-het-zelf zaak te krijgen zijn. Duller Verfwinkel in Zutphen (0575-542300) is
gespecialiseerd in natuurverven. Natuurverf is soms te koop in de natuurwinkel.

Meer informatie
Iedereen verft. Van kunstenaar tot klusser. Even een plintje of een heel huis. In
het algemeen geldt dat het afhankelijk is van de soort klus welke verf u het beste
kunt gebruiken. Bij sommige klussen kan een meer milieubelastende verfde voor-
keur hebben omdat deze duurzamer is. Laat u daarover informeren bij de doe-het-
zelf zaak. Daarnaast kunt u in het Dorpscentrum gratis een kluskaart over milieu-
vriendelijke verven ophalen.

ITBREIDING HORECA-ACTIVITEITEN (LOGIESACCOMMODATIE)
NABIJ 'T OLDE LETTINK

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 30
oktober 1997, gedurende vier weken, op de gemeentesecretarie, afdeling volks-
.huisve.süng .ejx ruimtelijke .ordejiing, Cwa.v.(to£ishuis). ter. inzage JigL het.YQoront-



werp van het bestemmingsplan "'t Olde Lettink". Dit bestemmingsplan omvat de
horecagelegenheid 't Olde Lettink met aangrenzende gronden, gelegen in de
punt van de Oude Zutphenseweg, de Almenseweg en de Mispelkampdijk. Het plan
biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van de horeca-activiteiten (logiesaccommo-
datie) in de voormalige boerderij en een schuur direct ten westen van café 't Olde
Lettink.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.
U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

Van Wijnen Eibergen BV bouwt nieuwe brandweerkazerne

Brandweerkazerne in Vorden
wordt 75.000 gulden duurder
De kosten van de nieuwbouw van de
brandweerkazerne vallen hoger uit
dan verwacht. Deze overschreiding
heeft te maken met de relatief hoge
aankoopkosten van het terrein aan
de Rondweg en het extra bedrag dat
de gemeente kwijt is voor de aanleg
van een uitrit voor de brandweerka-
zerne. In 1995 heeft de gemeente
Vorden voor beide onderdelen in to-
taal 25.000 gulden gereserveerd.
Uiteindelijk blijken deze twee on-
derdelen nu ongeveer 120.000 gul-
den te kosten. Door te bezuinigin-
gen op de bouw van de kazerne
heeft de gemeente Vorden dit be-
drag weten te beperken tot onge-
veer 60.000 gulden. Aangezien er
nog enkele onzekerheden in de
prijsaanbiedingen voorkomen, stelt
het college van B en W voor om een
post "onvoorzien" van 15.700 gul-
den op te nemen. Het voorstel van B
en W wordt besproken in de raads-
vergadering van deze week. Tijdens
de commissievergaderingen in au-
gustus reageerden de raadscommis-
sies al positief op het voorstel van B
en W.

Architectenbureau Boerman heeft op l
juli het eerste ontwerp van de brand-
weerkazerne gepresenteerd. Het tekort
bij de aankoop- en ontshiitingskosten
bleken niet volledig op de bouwkosten
te bezuinigen. Er bleef dus nog een
overschrijding van het beschikbare
krediet bestaan. Op 14 oktober heeft de
gemeente Vorden de aanbesteding van
het bouwkundige gedeelte gehouden.
Van Wijnen Eibergen BV bleek de laag-
ste inschrijver te zijn. De bouwkosten
blijven binnen de ramingen van de ar-
chitect en B en W stelt daarom ook
voor om in zee te gaan met Van Wij-
nen.

Deze week zal er in de gemeenteraad
tevens worden gesproken over de be-
groting. Vorige week nam het CDA al
een voorproefje daarop. Gesproken
werd over de molen van Kluvers. Het
gaat hier om een rijksmonument. De
gemeente Vorden verleent uit principe
geen subsidies aan rijksmonumenten.
Het college van B en W heeft beloofd
om binnenkort met een notitie te ko-
men en wil hiermee het bestaande be-
leid ter discussie stellen. Het CDA liep
vorige week al op deze discussie voor-
uit en stelde voor om in 1998 al een
kleine gemeentelijke subsidie te verle-
nen aan rijksmonumenten. Op die ma-
nier zou het mogelijk zijn om volgend
jaar een bedrag uit te trekken voor de
restauratie van de molen aan de
Zutphenseweg. Fractievoorzitter A.H.
Boers wees in zijn betoog op het toeris-
tisch en recreatief karakter van Vorden
en vond dat de gemeente best wel wat
kan doen om het dorp aantrekkelijk te
houden voor toeristen. Wat Boers pre-
cies bedoelde met een "kleine gemeen-
telijke bijdrage" werd niet precies dui-
delijk. Wel maakte de fractievoorzitter
van het CDA duidelijk hoe de gemeen-
telijke subsidie voor Rijksmonumenten
gefman^^rd moet worden. Het CDA
wil ditfjen door de toeristenbelasting
per l januari met twee kwartjes per
nacht te verhogen. Boers betreurde dat
het college nog niet met de beloofde
notitie was gekomen.
De PvdA en de WD voelden weinig
voor h<^É)orstel van het CDA en zullen
waarschijnlijk dan ook niet aansturen
op een gemeentelijke koerswijziging.
Volgens fractievoorzitter W.M. Voort-
man van de PvdA kan zo'n beleidswij-
ziging flinke financiële consequenties
hebben. D66 was minder afwijzend. De
heer R. Nobel zei dat de molen een ho-
ge prioriteit heeft voor D66.

Winterseizoen theater Onder de Molen in Linde van start:

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Hé, hé, dat had e weer veur mekare". Toon van de Spitsmoes zetn zich de
rugge 's rech. 't Was altied een heel geaöste um den anhanger uut de schure
te kriegen en achter 'n auto te höökn.
"Toon", reep Riek vanuut 't kökkenraam, "Benny Boomkamp hef opebeld,
iej zoln *n anhanger maor in huus laotn, den had e neet ncudig".
"Hoe kump dat dan, was e ziek of zo?"
"Hef e niks van ezeg, allene da'j 'n anhanger neet met hoeven te brengen."
Toon snap'n d'r niks van. Hee zol Benny Boomkamp vandage helpen met
sierbestraoting maakn. Met Toon zien anhanger zoln ze eers de stene haaln
en dan wieter mekare 'n dag deur helpen. Benny had Toon ok al wel zo now
en dan 's voort eholpen. En Benny kon goedkope hulpe bes gebruukn. Hee
vedienen dan wel goed maor de rente en aflossing veur 't huus dat e veurig
jaor ekoch hadde, mos t'r wel op tied wean.

Toon koppeln 'n anhanger maor weer af en schoaf um in de schurc. "Dan
gao'k maor, 'k zie wel wat t'r an de hand is. At 't zo uutkump et ik daor wel
met. Dat wil Dineken (Benny's vrouw) toch hemmen." Riek von 't wel bes.
Zee had nog wel een posjen stamppot in 'n diepvries wao'j met zien tweeën
toch net neet genog an hadn. Dan was zee vandage ok 's gauw klaor met 't
etten.

Benny Boomkamp was al in 'n hof te gange.
"Iej hadn opebeld da'j den anhanger neet neudig hadn?", vroog Toon nao 't
gebruukelijke praötjen oaver 't weer.
"Jao, die sierstene en den viever in 'n hof he'k mien maor uut de kop ezet.
'k Bunne bange dat dat weggegooid geld is. Maor loop met nao binnen,
Dineken zal al wel 'n traöntjen koffie hemmen, 't is al half tiene."

"Ik zal ow precies uutleggen hoe of't zit", begon Benny. "Nao'k vanwekke
eheurd hebjAis t'r een grote kans dat mien baas met zien hele bedrief,
de Mevo, naVReurle of een andere plaatse in de buurte geet. Hee hef zo
schone genog van dat gemelkte met de grond hier dat e wil verkassen. Iej
wod maor an 't lientjen eholn of iej d'r ene van de bewaarschole bunt, zo
zeg ze wel 's. Hee hef gewoon een stuk grond neudig um uut te breiden.
Dat een bedrief mot greujen um te blieven bestaon schient ze op 't
gemeentehiu^nauwelijks te beseffen."

Daorumme geet 't met Mevo meschien dezelfde kante op as de Sorbo: weg
uut Vodd'n, inbegrepn de werkgeleagenheid.
En dan gao'k met. Argens anders zal ok wel wat te koop wean. Dat op en
neer trekken liekt mien niks. Vandaor da'k die viever en die sierstene maor
achterweage laote. A'k 't hier verkope kriegt 't geld t'r neet weer uut. 'n
Ander wil 't toch neet zo holn, den bedech zich wel weer wat nie'js."

En zo blif Vodd'n een mooie landelijke gemeente die meschien nog wel een
keer de pries krig veur 't slaöperigste darp, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Van Ulsen brengt hommage aan Ida Gerhardt
Op zondag 9 november gaat het
winterseizoen van theater Onder de
Molen in Linde van start. Acteur
Henk van Ulsen zal deze middag
een hommage brengen aan de afge-
lopen zomer overleden dichteres
Ida Gerhardt. De voordracht van
Henk van Ulsen wordt afgewisseld
met muziek. Gitarist Jan Guichelaar
heeft zes liederen geschreven die
zijn gebaseerd op gedichten van Ida
Gerhardt. Aan deze bijzondere poë-
ziemiddag zullen verder de sopraan
Regine Smeets en de pianist Hans-
Erik Dijkstra hun medewerking ver-
lenen.

Het theater in Linde heeft de komende
maanden nog diverse andere voorstel-
lingen op het programma staan. Zo is
het de bedoeling dat in november het
uit Frankrijk afkomstige jazzkwartet
Coco Briaval haar opwachting maakt
in de molen. Volgens Peter Hoefnagels
van theater Onder de Molen gaat het
hier om een kwartet dat het beste te
vergelijken is met het Rosenberg Trio.
"Die jongens van Coco Briaval zijn echt
ontzettend goed", zegt hij. "Ik ben dan
ook blij dat ze hebben toegezegd om in
november naar ons theater te komen".

Wanneer Coco Briaval in de molen zal
spelen is op dit moment nog niet be-
kend. "Waarschijnlijk zaterdag 15 of za-
terdag 22 november", aldus Hoefnag-
els. "Maar daar zullen we de komende
maand op terug komen in Weekblad
Contact". Het is de bedoeling om de ko-
mende tijd meer jazzorkesten in de
molen te laten optreden. "Wij hebben
het gevoel dat daar behoefte aan is in
deze regio. Met name als het gaat om
gekwalificeerde goede jazzorkesten",
aldus Peter Hoefnagels.

Ook de Vordense troubadour Gery
Groot Zwaaftink heeft weer iets bijzon-
ders in petto. Hij zal op zondagmiddag
21 december de bezoekers van het
theater alvast in kerstsfeer brengen
met het overbekende "scrooge" van de
Engelse schrijver Dickens.

Tevreden
Theater Onder de Molen kan tevreden
terug kijken op het afgelopen zomer-
seizoen. Peter Hoefnagels: "Steeds meer
mensen weten ons theater in Linde te
vinden. Met name de woensdagavond-
voorstellingen liepen deze zomer erg
goed. Soms zaten er zelfs meer dan
honderd mensen in het theater. En dan

is het dus echt helemaal vol". Aan deze
zomervoorstellingen op woensdag-
avond doet een vast gezelschap mee
van tien regionale artiesten zoals het
grote komische talent Dinie Hiddink
uit Lochem en de Vordense troubadour
Gery Groot Zwaaftink. "Je merkt dat de-
ze zomervoorstellingen na een aantal
seizoenen steeds meer bekendheid krij-
gen", zegt Peter Hoefnagels. "De men-
sen vertellen het aan elkaar door. Met
name de bijzondere sfeer die dit
theater met zich meebrengt, werkt wat
dat betreft natuurlijk in ons voordeel.
Dit is gewoon een heel klein intiem
theater. We hebben zelfs mensen die
gedurende de zomersene alle acht
keer komen. Zo leuk vinden ze die
voorstellingen".
Het mag duidelijk zijn dat er ook vol-
gend jaar weer acht voorstellingen in
het kader van "Verhalen en muziek"
worden gehouden op de woensdag-
avonden in de maanden juli en augus-
tus.

Onderhoud
Wie denkt dat Peter en Nelleke
Hoefnagels veel geld verdienen met de
voorstellingen in het theater heeft het
mis. Al het geld dat binnen komt heeft

het tweetal hard nodig om de molen in
stand te houden. "Jaarlijks zijn wij zo'n
twaalfduizend gulden kwijt aan onder-
houd. De voorstellingen leveren echter
niet voldoende op om dit te bekosti-
gen. Daarom hopen we nog steeds op
een subsidie van de gemeente Vorden",
zegt Peter Hoefnagels. De kans op een
bijdrage van de gemeente Vorden was
tot voorkort erg klein, aangezien het
gemeentebestuur geen subsidies geeftv
aan rijksmonumenten. Maar daar kan
verandering in komen. Het college van
B en W komt namelijk nog dit jaar met
een notitie waarin het bestaande sub-
sidiebeleid ten aanzien van rijksmonu-
menten ter discussie wordt gesteld.

Tot slot wil Peter Hoefnagels nog graag
even kwijt dat het theater staat en valt
bij de vele vrijwilligers die zich elk jaar
weer belangeloos inzetten voor Onder
de Molen. "Naast de artiesten die in de
zomer op de woensdagavond pro deo
op de planken staan, werken er hier
tien vrijwilligers achter de schermen
die ons helpen met zaken als de kaart-
verkoop en het runnen van de bar.
Zonder deze artiesten en vrijwilligers
zouden Nelleke en ik dit allemaal niet
kunnen doen", aldus Hoefnagels.



Comité Gorssel-Vorden krijgt oefenpop van Hartstichting:

Reanimatiepop voor cursisten
Uit handen van de landelijke coör-
dinator Karin Kanij van de Neder-
landse Hartstichting heeft het co-
mité Gorssel-Vorden donderdag-
avond 16 oktober in de brandweer-
kazerne in Almen een reanimatie-
pop ontvangen. Menno Hardoiik en
Rommy te Vaarwerk, de coördinato-
ren van het comité Gorssel-Vorden,
waren erg blij met hun nieuwe pop.

Ruth Bruin uit Gorssel, als reanimatie-
instructeur verbonden aan het Comité
Gorssel-Vorden, nam de pop in ont-
vangst. In de gemeenten Gorssel en
Vorden is er een forse toeloop van nieu-
we cursisten. Ook de herhalingslessen
doen het zeer goed. "Het is erg doel-
treffend om eigen oefenmateriaal te
hebben", zo zegt Ruth Bruin. "Zo moes-

ten wij het afgelopen jaar voor onze
cursisten het materiaal lenen van het
comité Lochem-Laren-Barchem. In
Gorssel en in Vorden beseffen de men-
sen dat dankzij snelle doeltreffende
hulp door omstanders er jaarlijks hon-
derden levens gered kunnen worden.
Zij realiseren zich maar al te goed dat
in een levensbedreigende situatie elke
seconde telt", vult Rommy te Vaarwerk
aan.

Voor de toekomst verwachten de beide
coördinatoren een jaarlijkse toeloop
van honderd cursisten en zelfs uitbrei-
ding van het gebied met nog andere ge-
meenten. Verder onderhoud het co-
mité een nauw samenwerkingsver-
band met het com^É Lochem-Laren-
Barchem.

Diabetes Fonds
Nederland zoekt
collectanten
Het Diabetes Fonds Nederland is in
Vorden nog op zoek naar een aantal
collectanten. De collecte "Geef 's voor
diabetes, voor een toekomst zonder
complicaties" wordt gehouden van 2
tot en met 8 november. Collectanten
kunnen zich aanmelden bij de heer
GJ. Brummelman (55 17 01).

Met de opbrengst van de collecte wordt
wetenschappelijk onderzoek rond dia-
betes en de mogelijke complicaties die
kunnen ontstaan betaald. Dit jaar
speelt diabetes en nieraandoeningen
een centrale rol in de campagne.

Gezinsdienst
Babel 600 jaar voor Christus. Het volk
van Israël leeft in ballingschap in het
Babylonische rijk van koning Nebukad-
nesar. Een rijk waarin chaos, onder-
drukking en machtsmisbruik de bo-
ventoon voeren. Ook in onze tijid wor-
den volkeren onderdrukt en vervolgd.
Gods rijk echter kent geen chaos. Het
straalt juist rust uit. In de dienst van 2
november in de Dorpskerk gaat men
samen samen met Daniël op zoek naar
Gods koninkrijk om zo de chaos de we-
reld uit te helpen. Deze dienst is geza-
menlijk voorbereid door de Gezins-
dienstcommissie en de Hervormd-
Gereformeerde Jeugdwerk groep. Het
accent ligt dan ook bij de wat oudere
jeugd. Voorganger is dominee Maas
Beitier. Muzikale medewerking wordt
verleend door Interchrist.

Bridge
Uitslagen Groep A'Wridgeclub BZR
Vorden van woensdag 22 oktober: 1.
mv/hr Scholten 60.4%, 2. Hartman /
Van de Veen 60.0%, 3. Greidanus /
Kloosterman 58.3%. Groep B: 1. De
Vries / Lenderink 59.5%, 2. Brinkman /
Kamp 56.7%, 3. De Jonge / Mouwen
54.6%.
Uitslagen Bridgeclub Vorden Groep A:
1. van Burk / Hendriks 57.1%, 2. Van
Gastel / Voeten 56.7%, 3. Van Asselt /
Vruggink 52.5%. Groep B: l en 2 Den
Ambtman / Vruggink en Eijerkamp
Plas, 3. Den Ambtman / Thalen.

Boek 'Vorden tijdens de
bezetting' vanaf nu
te koop bij boekhandel
Vanaf deze week is het door Robert
Ellenkamp geschreven boek "Vorden
tijdens de bezetting" in de boekhandel
verkrijgbaar. Robert Ellenkanp, stu-
dent, zelf geboren en woonachtig in
Vorden heeft dit boek geschreven om-
dat zo zegt hij zelf in zijn voorwoord,
deze periode in de geschiedenis nooit
vergeten mag worden.
Het schrijven van het boek heeft onge-
veer 4 jaar in beslag genomen. Een aan-
tal jaren geleden is er een boek op de
markt verschenen "Vorden een histori-
sche verkenning". In dit boek werd een
bladzijde gewijd aan het Vorden in en
rondom de oorlogsjaren. Robert Ellen-
kamp werd zodanig door dit boek
geinspireerd dat hij op onderzoek uit-
ging om meer te weten te komen over
wat zich juist specifiek in die oorlogs-
tijd in Vorden heeft afgespeeld. Hij
heeft daarvoor vele gesprekken met
mensen gevoerd die "beetje voor beet-
je" wat wisten te vertellen. Ook heeft
Robert Ellenkamp veel archiefwerk ver-
richt en heeft hij allerhande paperas-
sen en nog niet bekende foto's onder
ogen gekregen.

Henny en Bert Ubels van Verzamelhuis De Brink in Warnsveld:

"De mensen gooien nog veel
te veel spullen zomaar weg"
Het komt nog regelmatig voor dat
Henny en Bert Ubels van Verzamel-
huis De Brink in Warnsveld weer te-
leurgesteld naar huis gaan nadat ze
ergens een bezoek hebben gebracht
om spullen in te kopen voor hun
winkel. "Laatst belde er nog een
man die zei dat ze bezig waren met
het opruimen van de spullen van
een overleden familielid. Hij dacht
dat er nog wel een aantal mooie
spulletjes voor ons tussen zaten.
Toen wij daar aan kwamen stond er
alleen nog een koelkast en een tafel
met een paar stoelen in het huis. Je
begrijpt dat ik teleurgesteld was en
ik vroeg hem dan ook waar de an-
dere spullen waren gebleven. De
man trok toen helemaal wit weg.
Bleek dat ze de hele inboedel had-
den weggegooid. Zes containers vol
met spullen. En daar kan ik dus zo
boos om worden, want daar zitten
juist dingen tussen waar wij naar
op zoek zijn", aldus Bert Ubels.

Het is inmiddels ruim drie jaar gele-
den dat Henny en Bert Ubels in
Warnsveld zijn gestart met verzamel-
huis De Brink. Een unieke plek waar ie-
dere verzamelaar zijn hart kan opha-
len. Wie bij een verzamelhuis denkt
aan een donker cuiïosawinkeltje, waar
alles door elkaar staat en je je nek
breekt over de spullen, is nog nooit bij
het verzamelhuis in Warnsveld ge-
weest. In een ruime lichte winkel staat
hier alles keurig gesorteerd. Van horlo-
ges tot aanstekers en van kerstversie-
ring tot vulpennen. "Wij verkopen uit-
sluitend spullen die door mc^fen ver-
zameld worden", legt Bert Uüels uit.
"Wij zijn dus geen kringloopwinkel
waar je alles zomaar naar toe kunt

brengen. Met koelkasten en bankstel-
len kunnen wij dus niets. Wannneer
mensen bezig zijn met het opruimen
van een inboedel hebben wij ook het
liefst dat ze ons ruim van te voren bel-
len zodat wij kunnen aangeven wat
wel en wat niet interessant voor ons is.
Het probleem is dat de meeste mensen
niet weten wat er precies allemaal ver-
zameld wordt in Nederland. Ze gooien
daarom spullen bij het grof vuil waar
andere mensen naar op zoek zijn. En
dat is natuurlijk harstikke jammer",
zegt Ubels.

Origineel cadeau
"Er wordt in Nederland echt van alles
gespaard", vervolgt Bert Ubels zijn ver-
haal. "Je kunt het zo gek niet bedenken
of er is wel iemand die het verzameld.
Van radio's tot modelauto's en van
barometers tot asbakken. Doordat de
ruimte in onze winkel beperkt is kun-
nen verzamelaars hier alleen niet te-
recht voor de zogenoemde platte zaken
zoals munten, sigarenbandjes, postze-
gels en suikerzakjes. Voor de rest ma-
ken we geen uitzondering. Ook voor de
mensen die geen spullen verzamelen,
heeft onze winkel het nodige te bie-
den. Daarbij moetje denken aan zaken
als glas- en aardewerk en leuke kleine
meubeltjes voor in huis. Ook voor een
origineel cadeautje voor een verjaar-
dag of een andere gelegenheid is ons
verzamelhuis een goed adres. Eigenlijk
moet iedereen die nog nooit bij ons
binnen geweest is, gewoon eens een
kijkje komen nemen", zegt hij.
Verzamelhuis De Brink is gevestigd aan
de Rijksstraatweg 35 in Warnsveld.
Voor meer informatie kan men bellen
met Henny en Bert Ubels: (0575) 52 29
19. Zie ook advertentie.

Martine "Hair & Beauty^jfendriksen start eigen zaak:

Open huis op zondag 2 november

Hengelo is weer een bedrijf rijker.
Deze maand startte Martine Hen-
driksen een schoonheidssalon met
zonnestudio aan de Dreef 11. Verder
kan men bij Martine Hair & Beauty
ook terecht voor een knipbeurt.
Martine Hendriksen houdt op zon-
dag 2 november open huis. Iedereen
kan op deze dag een kijkje komen
nemen.

Martine Hendriksen is 24 jaar oud en
werkt ruim drie jaar als schoonheids-
specialiste. Daarnaast zit ze sinds haar
16e al in het kappersvak. Ze volgde
daarvoor diverse cursussen en oplei-
dingen. Martine Hendriksen werkt uit-
sluitend op afspraak en de klanten
kunnen zowel bij haar in de zaak als

thuis worden geknipt. "De thuiskapper
is de laatste jaren steeds meer in op-
komst", vertelt Martine Hendriksen.
"Het voordeel van het knippen aan
huis is dat het de mensen niet zoveel
tijd kost, aangezien ze er niet eens de
deur voor uit hoeven. Maar het is na-
tuurlijk ook mogelijk om hier in de sa-
lon geknipt te worden. De prijzen zijn
overigens precies hetzelfde. Ik vraag
namelijk geen extra geld voor het heen
en weer rijden". Het werkgebied van
Martine Hendriksen is Ruurlo, Vorden
en Hengelo.
Martine Hair & Beauty is gevestigd aan
de Dreef 11 in Hengelo. Voor meer in-
formatie kan men bellen met Martine
Hendriksen, tel. (0575) 46 57 15. Zie
ook advertentie.



SPORTSHOP LOCHEM ORGANISEERT:

SKI-RUILBEURS
datum: zaterdag 8 november
tijd: 09.30 - 16.00 uur
locatie: Zalencentrum

Bousema

ir Inbreng goederen
t/m 7 november

Hrty^iftXr'lm»»:
\WIJ\J ' ' ™'l " l^>

O C H E M

Zutphenseweg 2,
Lochem
Tel. (0573) 25 41 89
F.S.N, erkend
wintersportspecialist

Straat-enmetscIstcnen

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys en café/restaurant/zaal "De Herberg'
nodigen u uit voor de

"Grote Kerstsurprise Show"
Maandagavond 3 november tussen 18.30 uur en 22.00 uur in zaal "De Herberg",
Dorpsstraat 10, Vorden.

Een keuze van: KBrStpflKKGttCII (ook door u zelf samen te stellen)

salades
fruitstukken
vleespakketten
kaaspakketten
gedistilleerde dranken

Tevens zijn er deze avond diverse wijnen en kaassoorten te proeven.
Een kopje koffie en een glaasje Glühwein staat voor u klaar.

Sttft*
Dorpsstraat 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 08

CAFÉ - REST. - OIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
^**^~^^
Tel. (0575) 55 22 43

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF •
Streekradio

Achterhoek FM
Yorden FM 105.4
Ruurlo FM 107.1

Postbus 115, 7250 AC Vorden

Zaterdag 8 november
Buffet-avond met Achterho^e gerechten

Neagelholt, wegge, mosterdsoep, stokvis, karnemelksause, droadjesvleis, griesmealpudding, viefschaft, enz. enz.

RESTAURANT Een avondvullend programma omlijst door:

de Timmerieë jan ottink
Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld • Telefoon/Fax (0575) 43 13 36

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen
Gecombineerd spouwanker met 45° Uni-golf
en waterhol Eenvoudig monteren van isolatie.
Buigen v/d haak niet
meer nodig. Verzinkt, j _.<s|| ""'
div. lengtes. 100 st.

Speciekuip 65

per doos

Drie Dolle Dagen
donderdag 30 oktober - vrijdag 31 oktober - zaterdag 1 november

in onze nieuwe

fietsspeciaalzaak
Actie:

bij elke nieuwe fiets onder de f 1.000,-

een kilometerteller kado
dit geldt ook voor kinderfietsen.

Bij elke nieuwe fiets boven de f 1.000,-

'Haantjes eten bij Hotel Bakker'
Verder zijn er natuurlijk nog vele leuke aanbiedingen

PA UFILi BLEUMINK
BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

Prijzen incl. BTW

BouwCenteiiHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7 30 17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Verzamelhuis E
in- en verkoop van alles wat verzameld wordt.
Tevens voor uw interieur, glas- en aardewerk,
fifties, sixties.

Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35, 7231 AB Warnsveld, tel. (0575) 52 29 19

Openingstijden:

Donderdag:
13.30 -18.00 uur

Vrijdag:
10.00 -18.00 uur

Zaterdag:
10.00- 17.00 uur

Als u spulletjes opruimt , . .
bij ons krijgt u er wél ge|d voor!

Vraag onze voorbeeldlijst van artikelen
die wij graag van u inkopen.
Géén postzegels, lucifermerken, suiker-
zakjes en sigarenbandjes



Voetbal

De Hoven l -Vorden l
Vanwege blessures waren de achter-
hoedespelers Erik Oldenhave en Rob
Enzerink niet van de partij.In de 3e mi-
nuut keek Vorden al tegen een 1-0 ach-
terstand aan. Een misverstand in de
Vordense achterhoede werd genade-
loos afgestraftdoor Alex Baars. Vorden
zocht de aanval op. De spelers van de
Hoven en Vorden gingen de duels niet
uit de weg. Scheidsrechter Wissink uit
Laren trad te laconiek op, op aanslagen
op de benen en enkels van zowel de
Hoven als Vorden spelers. Speler
Matlach van de Hoven kreeg in de 20e
minuut een gele prent na een zeer gro-
ve overtreding op Hugo van
Ditshuizen. Matlach mocht blij zijn dat
het bij geel bleef. Na een oplapbeurt
kon Hugo gelukkig verder spelen. Even
later werd Mark van der Linden na een
wilde charge ook het geel voor de neus
getoverd. Ook Jeroen Tijssen werd na
een overtreding in het boekje geno-
teerd.
Tussendoor werd er ook nog gevoet-
bald. Vorden ging op jacht naar de ge-
lijkmaker. Een kopbal van Mark van
der Linden ging nipt over. Vorden
drong nu aan. Vlak voor de theepauze
hield Dennis Wentink een doorgebro-
ken speler op de rand van het zestien
vast. Met een rode kaart kon Dennis
vertrekken. Met tien spelers dicteerde
Vorden na de rustpauze het spel. Mark
van der Linden was dicht bij een doel-
punt. Zijn kopbal werd op de lijn door
de doelman gekeerd. In de 60e minuut
veranderde Dick Smit een schot van
richting. Marinho Besselink was kans-
loos: 2-0. Even later trapte Mark van der
Linden een verdediger van de Hoven
na. Een tweede gele prent was het re
sultaat. Ook Mark kon het veld verla-
ten. De Hoven profiteerde niet van de-
ze meerderheid. Vorden zocht steeds
de aanval op en kreeg ook nog kansen.
Peter ter Horst zag zijn schot via de
muur van Vorden in het net verdwij-
nen: 3-0. Zondag speelt Vorden thuis te-
gen WWNA/HOZA uit Apeldoorn.

Uitslagen
AZSV- Vorden Al 0-3, Vorden A2- Grol
A2 1-3, Vorden BI- AZC B2 9-0, Eefde Cl-
Vorden Cl 15-0, Vorden Dl- Gazelle
Dieren 4-6, Oeken El- Vorden El 0-3,
Vorden E3- Almcn E2 0-6, Vorden F2-
Dierense BoysF2 6-1, AZC F3-Vorden F3
6-0, De Hoven 1-Vorden l 3-0, RKZVC 2-
Vorden 2 1-1, Diepenhcim 2-Vordcn 3 1-
3, Vorden 4-Be Quick 5 5-5, Vorden 5-
Voorst 3 1-0, Vorden 6-Gorssel 5 1-5.

Programma
De Hoven Dl-Vorden Dl, Be Ojiiick El-
Vorden El, WHCZ E5-Vorden E2,
Vorden E3-de Hoven E2, WHCZ E8-
Vorden E4, Vorden Fl-Gazelle Dieren
F2, Vorden F2-Erica F2, Oeken F2-
Vordcn F3, Vorden F4-WHCZ F2,
Vorden 1-WWNA l, Vorden 2-Varsseveld
3, Vorden 3-Lochem 4, Veldhoek 1-
Vorden 4, de Hoven 4-Vorden 5, Oeken
4-Vorden 6.

Badminton
Zaterdagmorgen om 10.00 uur in
Doesburg was voor Flash 2 toch wel erg
vroeg. Dit bleek uit de stand na de en-
kelpartijen: 3-1. Vervolgens wist Flash
nog wel de damesdubbel te winnen,
echter de hercndubbel was voor
Doesburg 8. De tussenstand halverwe-
ge de wedstrijd was dus 4-2. In theorie
was er dus nog kans op een gelijkspel,
maar aangezien Doesburg de beide
mix-partijen won wisten zij de wed-
strijd in hun voordeel af te sluiten. De
eindstand was dus 6-2 in het voordeel
van Doesburg. Nog met de vermoeid-
heid in de benen moest Flash 2 de vol-
gende dag alweer thuis spelen tegen
BC Euro. Ook deze wedstrijd werd ver-
leren: 1-7.

Voetbal

Verlies Ratti
Afgelopen zondag was het een belang-
rijke wedstrijd voor Ratti. Ratti stond
met l punt onderaan in de zesde klas,
Klein Dochteren stond met 4 punten
boven Ratti. Het was dus een wedstrijd
om de rode lantaarn. Toch leek Ratti de
eerste helft niet bij de les. Klein
Dochteren had het beste van het spel.
Ratti werd steeds verder de verdediging
ingedrukt. Men kon er niet meer uit-
komen. Het was eigenlijk wachten op
de eerste doelpunten. Na een goede
voorzet kopte de linksbuiten van Klein
Dochteren binnen. De tweede goal
kwam tot stand nadat de buitenspel bij
Ratti niet goed werkte. De rust werd be-
reikt met een 2-0 achterstand.
In de tweede helft kwam er een ander
Ratti uit de kleedkamer. In het begin
van de tweede helft was het spel niet
geweldig, doch werd er tenminste voor
gevochten. In plaats van 2-1 werd het
door een ongelukkige eigen goal 3-0.
Klein Dochteren kwam zelfs op 4-0.
Daarna leek Ratti het licht alsnog te
zien. Er deden zich een aantal kleine
kansjes voor. Uiteindelijk maakte in-
valler Patrick van Londen 4-1. Het was
een mooie rentree na een maanden-
lange afwezigheid wegens een bles-
sure. Daarna bleef Ratti drukken.
Erwin Weenk scoorde uiteindelijk de
eindstand. 4-2. Het offensief van ratti
werd te laat ingezet.

Uitslagen jeugd
Klein Dochteren Al- Ratti Al 4-1, Ratti
Cl- RKZVC C10-0, Ratti Dl-Ruurlo Dl 1-
1, Witkampers E2-Ratti E16-1,
Rietmolen Fl-Ratti Fl 1-6, Erica '76-
Ratti 5 (zat) 6-0.

Programma
DEO Dl-Ratti Dl, Neede E2-Ratti El,
Ruurlo F2-Ratti Fl^atti F2-Reunie F5,
Ratti 5 (zat)-DV\^i Sociil-Ratti l,
WHCZ 3-Ratti 2, Stjoris 5-Ratti 3, Ratti
l (dames)-Vios B2.

Voe+bal
Socii
Uitslagen: Socii F-De Hoven F5-0, SCS E-
Socii E 0-9, Socii C-De Hoven C 14-0,
Ruurlo A-Socii A 2-7, Marienvelde 1-
Socii l 2-2, Kotten 2-Scoii 2 3-3, Socii 4-
WHCZ 3 3-0, Socii 5-Erica 9 1-2, Socii 6-
Erix 7 1-2.
Programma: Socii E-Brummen E,
Zutphania F-Socii F, Socii 1-Ratti l,
Socii 2-Longa 5, Socii 3-Epse 3, Baakse
Boys 4-Socii 4, Brummen 5-Socii 5.

Waterpolo
Dames LaVo l - Lavo 2
Deze wedstrijd werd afgelopen zater-
dag gespeeld in Lochem in de Beemd.
Ie part. Tegen alle verwachtingen in
scoorde dames l het Ie doelpunt: 1-0.
Maar nadat Debbie Hebbink van ach-
teruit passt, wist Karin Rouwenhorst al
heel snel de gelijkmaker te scoren 1-1.
Ondanks dat Karin Rouwenhorst ook
de 1-2 scoorde, bleek het spel aan de
kant van dames 2 te rammelen. Het
liep niet lekker. Dames l daarentegen
ging als een trein en al gauw stond het
dan ook 2-2. De eerste periode werd af-
gesloten met een 3-3 tussenstand.
Na een minuut spelen in het tweede
partje kreeg dames l een 4 meter,
maar keepster Sabine Wilgenhof van
dames 2 hield deze bal probleemloos.
Via Simone Heuvelink kwam vervol-
gens de bal bij Karin Rouwenhorst.
Deze tekende de 3-4 aan. Nog geen
twintig seconden later maakte
Dinanka Hietbrink er vervolgens 3-5
van. In de derde periode leek het erop
dat geen van beide ploegen nog enige
fut had om te scoren, totdat Henriet
Heuvelink de bal zomaar in het net leg-
de: 3-6. Dit was tevens de eindstand,
want in het laatste partje zag niemand
kans om iets anders te raken dan de lat
of de paal. Dames 2 mag de wedstrijd
dan wel gewonnen hebben, maar het
was geen wedstrijd om over naar huis
te schrijven.

Volleybal

Zaterdag speelden het eerste en tweede
damesteam van Dash een bekerduel
om de Nationale volleybalbeker tegen
een eerste divisieteam. Wat op papier
dus eenzijdige ontmoetingen behoor-
den te worden, ontpopte zich in werke-
lijkheid tot een heerlijke volleybalmid-
dag in de sporthal 't Jebbink. Beide
teams verloren weliswaar hun wed-
strijd, maar de manier waarop dit ge-
beurde werd door het talrijke publiek
hogelijk gewaardeerd. Vooral bij dames
2 was het een dubbeltje op zijn kant
(zie hiervoor verslag elders in deze
krant). Om 15.30 begon het eerste duel;
Dash dames l tegen SUdosa uit assen,
ook deze week schitterde er weer een
scheidsrechter door afwezigheid;be-
trof het vorige week de eerste keer, dit
keer liet de tweede het afweten. Echter
met assistentie van lijnrechters Miriam
Heuvelink en Herman van Houte werd
het karwei door de eerste tot een goed
einde gebracht.
Dash starte voortvarend en nam maar
liefst een 6-0 voorsprong. Sudosa kwam
via 7-2 langszij ( 7-7) en loopt uit tot 7-
12 en 11-4. Dash knokt terug tot 13-14.
Zou dit jonge team, dat haar beste wed-
strijd van het seizoen speelde toch tot
een kleine stunt in staat zijn? Enkele
persoonlijke fiouten maakte een einde
aan deze illusie (13-15). De tweede set
gaf een gelijksoortig beeld. Een hard
knokkend Dash met een risicovolle
service en zeer goed spelende jonkies
Gracia Rouwen en HannekeMaljers, op
hun wenken bediend door de ervaren
spelverdeelster Nicole Scharrenberg,
weet een 5-11 achterstand goed te ma-
ken tot 11-11. een eindsprint van de gas-
ten bracht echter de 11-15 op het bord.
De derde set bleek Dash in de eerste en
tweede set, waarin zeer veel mooie ral-
ly's waren te bewonderen geweest,
meer energie had verbruik^dan de te-
genstander.De Vordense d^^fes bleven
korte tijd overeind, maar Dr] een 4-3
voorsprong bracht de vermoeidheid
met zich mee dat de technische uitoe-
ring van met name de pass minder
werd. Sudosa bleek obver een langere
adem te beschikken en zetdfca 5-15 en
62 minuten een 0-3 uitslag^^ het sco-
rebord. Al met al een mooie wedstrijd,
waarvoor de bal beschikbaar werd ge-
steld door subsponsor Makelaardij O.G.
en Verzekeringen Van Zeeburg.
Eenstaande ovatie van het publiek viel
beide teams ten deel Dash ging moe ,
maar met een voldaan gevoel naar de
kleedkamer en vertrekt a.s. zaterdag
vol zelfvertrouwen naar Lichtenvoorde
om de eerste competitiepunten bij
Longa'59 weg te slepen.

Dames Dash 2
De dames van Dash 2 speelden voor de
beker tegen formidoh uit Hoogezand.
Aangezien formidoh/DAK uitkomt in
de eerste divisie dachten de dames van
Dash dat ze binnen het uur weer in de
kantine zouden zitten, maar het tegen-
deel was waar. Met de setstanden 13-
15/14-16/17-15 en 12-15 was het een zeer
spannende pot. Mede door het enthou-
siasme van het publiek dat in zeer gro-
ten getale naar de sporthal was geko-
men, hadden de Dash dames zeker nog
kans om te stunten, maar net op de be-
slissende momenten maakten de da-
mes teveel fouten, zodat de dames uit
Hoogezand met de winst naar huis gin-
gen. Aanstaand zaterdag spelen de
Dash dames een thuiswedstrijd tege
SMASH.

Uitslagen
Dames promotieklasse SV Voorwaarts-
Dash 1-3, Meisjes B SV Harfsen-Dash 1-
2, Dames 4 e klas SV Harfsen-Dash 7 3-
0, Dames Nat. beker Dash 1-Sudosa 0-3
(13-15/11-15/5-15), Dash 2/Formidoh
Hoogezand 1-3 (14-16/13-15/17-15/12-15)

Programma
Dames 3e Klasse A Keizersprong 3-Dash
6, Dames 3e Klasse B SV Socii-Dash 5,
Heren 3e Klasse ASV Socii-Dash 4,
meisjes C2 Boemerang l-Dash l, meis-
jes B3 Dash 1-Overa l, Dames 3e div G
Longa'59-Dash l, Dames 3e divisie B

Dash 2-Smash, Dames prom DVO1-
Dash 3, Dames 2e klasse B SvS 5 -Dash
4, Heren promDVO 2-Dash 2, Heren 3e
Klasse B Dash 3-Keizersprong 6.

Dammen

Afgelopen zaterdag werd de vierde ron-
de van de landelijke bondscompetitie
gespeeld. Voor het eerste tiental stond
een onvervalste streekderby op het pro-
gramma. Volgens het rooster moesten
zij aantreden in Doetinchem, maar de
Doetinchemmers gaven de voorkeur
aan het speellokaal van Dostal Vorden.
Op zich een begrijpelijk keuze en bo-
vendien verhoogd dit het spannings-
element. Is iedereen aanwezig en voor-
al op de juiste plaats? Gelukkig bleek
dit geen probleem. Wel een probleem
was de opstelling. Zouden de thuisspe-
lende gasten kiezen voor de 4-4-2 op-
stelling? Of toch liever de 2-3-3-2?
Dankzij de inbreng van Merins werd
gekozen voor de laatste revolutionaire
opstelling. Tenslotte kan de trainer van
een wereldkampioen het weten. En het
bleek een zeer succesvolle keuze. De
uit Letland afkomstige Emmanuel
Merins woont tegenwoordig in Berlijn.
Voor deze wedstrijd was hij speciaal
een weekend overgekomen. Want de
streekderby tegen Doetinchem wou hij
voor geen goud missen. En uitgerekend
hij moest aantreden tegen de buiten-
lander in het gezelschap van de tegen-
stander. Sinds kort beschikt Doetin-
chem over een Afrikaanse speler
Sekongo, die zij helemaal uit Ivoorkust
hebben gehaald onder het motto"Wat
vanver komt, moet goed zijn" In ieder
geval voelden deze heren zich niet op
hun plaats in deze streekderby en be-
sloten al gauw tot remise.
Voor beide ploegen was het deze wed-
strijd buigen of barsten. Vorden had
nog maar l punt en de tegenstander
nul. Beiden wilden dus winnen. Dat
was ook te merken aan de inzet van de
spelers. Op de meeste borden was het
een strijd van leven en dood. Achteraf
is het dan ook een wonder dat de arbi-
ter maar liefst acht paaltjes kon note-
ren. Zoals in de partij tussen Henk
Ruesink en Marcel Knipper , waar bei-
den met open vizier speelden. Het re-
sultaat was een bij zonde onderhou-
dende partij waarin beide speler elkaar
in evenwicht hielden, ook zeer span-
nend was de partij tussen Henk
Grotenhuis en Dinant Spieker. Een par-
tij met wisselende kansen. Eerst leek
Spieker aan de winnende hand, maar
in tijdnood werden de bordjes dras-
tisch verhangen. Na het optrekken van
de kruitdampen bleek er net geen
winst in te zitten voor Henk. Hij had
trouwens toch een drukke middag.
Naast teamleide en secretaris is hij nu
ook gebombardeerd tot materiaal-
meester. Van evenwicht was er geen
sprake in de partij van Jan Dallinga te-
gen Gep Leeflang. Vanuit de opening
kwam Jan onder grote druk te staan.
Ondanks de ontspannen pose van Jan
achter het bord deed dit toch het erg-
ste vrezen. Hij werd finaal onder de
voet gelopen en niemand rekende nog
op een ontsnapping, behalve Jan zelf.
En warempel, waar zijn tegenstander
in l zet kan winnen, laat deze zijn
prooi ontsnappen.
Op dat moment wasde wedstrijd al be-
slist door zeges van Hendrik van der
Zee en Eddy Bude. Hendrik had aan het
eerste bord weinig te stellen met
Fennema. Regelmatig bouwde hij zijn
stand op en vergrootte zienderogen
zijn voordeel door alle strategische vel-
den onder controle te brengen. Als een
echte speler van Dostal Wegenbouw,
plette hij zijn arme opponent met een
vernietingende stoomwals. Aan het
laatste bord kende Eddy ook weinig
problemen. Ondanks een wankele ge-
moedsrust behaald hij een afgetekende
overwinning. Na drie nederlagen op rij
koos Eddy voor een rustige positionel
aanpak. Zij sympathieke tegenstander
liet zich hierdoor volledig inpakken.
Door deze overwinning met 12-8 stijgt
Dostal naar de 7e plaats op de ranglijst.
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Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax(0575) 551086

PERSIVAL
kinder-
sweater

norm. v.a. 35,00
tuunteprijs v.a.

ib lycra
norm. v.a. 15,00
tuunteprijs nu v.a

kinder-
sweaters
norm. 35,00
tuunteprijs nu:

YONKEY
corduroy
broek
norm. v.a. 25,00
tuunteprijs v.a.

PERSIVAL
stretch-
broek
norm. v.a. 37,50
tuunteprijs nu:

mode voor
het héle gezin
fashion

advertentie geldig 22 okt. t/m 1 nov. 1997

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-
^bHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

U loopt zeker warm voor onze
haarden en schouwen...

-

xv;

\ '

In vuur en vlam

zult u staan

voor onze collectie

haarden en

schouwen. Sfeerverhogende

bronnen van behaaglijkheid,

stijlvol vormgegeven. Passend in

uw ideeën over huiselijkheid en

kleurend bij uw interieur.

Weldadig, net als de prijzen.

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

BADKAMERS,

KEUKENS, BOUW-

MATERIALEN,

DAKPANNEN EN

STENEN, WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

...zonder u aan de
prijzen te branden!

BoüwCenterïHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (OS75) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C l
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Ledenvergadering
te houden op dinsdag 4 november 1997
om 20.30 uur in het Dorpscentrum te Vorden.

Agendapunten

- Opening door N.J. Edens, voorzitter.
- Notulen vergadering woensdag 30 oktober 1996.
- Jaarverslag.
- Verslag penningmeester J.LH.M. Romeijnders.
- Verslag kascommissie.
- Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:
H.G. Harmsen en H.M. Visschers.
Aftredend en niet herkiesbaar:
N.J. Edens en J.LH.M. Romeijnders.

- Kandidaat penningmeester.
- Contributie 1997/1998.

Rondvraag.
- Sluiting.

Bij Edah vindt u deze week

knallende herfstaanbiedingen

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Nieuw in ons assortiment

stofzuiger
zakken
Zaterdag 1 november

demonstratie
3 d-knippen

11.00- 16.00 uur

HUISHOUD- EN
^^ i j ̂ ?^Pg? ̂ ^ ̂ %o U c l c K o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566 Raadhuisstraat 53, 7255 BL Hengelo (GId.) • Tel. (0575) 46 40 42
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GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
FLORIJN

Jenever
liter 20.95
NU 19.75

Vieux
liter 21.95
NU 20.95

FLORYN
l 'l(N(l1 nHNEVER

Findlater,s
Whisky

70cl 21.75
NU 19.95

Dupont
Conac VS
70 cl 31.95
NU 28.95

4

Pisang
Ambon
70 cl 20.45
NU 17.95

liter 30.95
NU 26.95

V.S.O.P
70 cl 43.95
NU 38.95

Slijterij
g||4*p Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Delaforce
Port 75 cl
15.75
NU 13.95

De echte Jtatikenspecialist... het begin m alle gezelligheid.



lekkor en w
WITLOF!

vol met sap

MANDARIJNEN
„iet zomaar een
groente winkel. . .

Exoot gepromoot

CARAMBOLA
niet mokko, gowoon lokker wokko

cen exotische vrucht
ccn echte ster

Euporsappiga en smakclijtra

met lof

CUM LAUDE
SALADE

vers gesneden

RODE KOOL
lekker met appelen

Aanbiedingen geldig van 27-10 t/m 1-11

R A U W K O S T - - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

De Rabobank wijzigt haar openingstijden.
Met ingang van 3 november a.s. zijn onze kantoren als volgt geopend:

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

kantoor:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur

13.15 - 17.00 uur
13.15 - 17.00 uur
13.15 - 17.00 uur
13.15 - 17.00 uur
13.15 - 18.00 uur

Keijenborg, S t. Janstraat 44
Baak, Wkhmondseweg 13a

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur

13.15 - 17.00 uur
13.15 - 17.00 uur
woensdagmiddag gesloten
13.15 - 17.00 uur
13.15 - 18.00 uur

Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3

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

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

Rabobank
Graafschap- West

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

461308

MELLOW
iiii

Muziekcafé: Discpyery Karqoke

NOVEMBER

<RYSTAL
DREAM
$0<IAL
HEAT

VOLÜMIA!

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

r»u Twu^i"

3
Wij zijn

drie jaar!!!

Wij vieren onze verjaard
slechts 1 dag, maar

1 te
oktober kunt u met ons

, want op

msdag kost
elke schotel maar f2,50

f2,50
Deze actie is geldig in de maand oktober 1997
Tip: bel uw bestelling even van tevoren door, dan hoeft u niet te
wachten

en op
donderdag kost
elke pizza maar



Feestavond W Vorden
Tijdens de feestavond van de voetbal-
vereniging "Vorden" welke zaterdag-
avond in het Pantoffeltje werd gehou-
den, toonde voorzitter Jan Rouwen-
horst zich verheugd dat 't Pantoffeltje
als subsponsor bij de vereniging be-
trokken blijft. De firma Barendsen fun-
geert de komende drie seizoenen als
hoofdsponsor.
Momenteel is het weer mogelijk om
onder uitstekende omstandigheden op
het trainingsveld te trainen. De man-
kementen aan de verlichting ( oorzaak
breuken in de bekabeling en defekten
aan de masten en lichtbakken) zijn
door de inzet van een aantal vrijwilli-
gers verholpen).
Jan Rouwenhorst toonde zich wel be-
zorgd over de bezetting van de kanti-
ne. "In het begin van het seizoen waren
er te weinig krachten om de kantine te
bemannen. Intussen zijn er wel enkele
personen aan de kantineploeg toege-
voegd maar medewerking blijft nodig",
zo sprak hij.
Alvoren de feestavond met medewer-
king van het orkest "Assortie" er volop
"tegenaan" ging liet Rouwenhorst nog
even de resultaten van de verschillen-
de elftallen de revue passeren. De eer-
ste vier elftallen draaien in de bovenste
regionen mee. "Promotie zou fantas-
tisch zijn", aldus een optimistische
voorzitter. De "nieuwe" pupillen van
"Vorden" zijn door slagerij Vlogman en
makelaardij Pelgrim in het nieuw ge-
stoken.

Nieuw dieetbrood te
koop bij 't Winkeltje
Vanaf deze week is er bij 't Winkeltje
aan de Burgemeester Galleestraat een
nieuw dieetbrood te koop welke kan
worden gebruikt voor het volgen van
de Montignac Afslank Methode. Het
gaat hier om Fijn Lijntje. Dit brood is
samengesteld uit natuurlijke grond-
stoffen. Fijn Lijntje bevat geen reuk-,
smaak of bewaarstoffen. Dit vezelrij k
brood met vele voedingsstoffen zoals
eiwitten, enzymen en vitamines is een
gezonde aanvulling op de Montignac
Afslank Methode om gezond gezond,
snel en aangenaam af te slanken.
De Fijn Lijntje theorie laat u toe om
voldoende en lekker te eten. Alleen het
teveel aan suikers wordt geweerd.
Hierdoor worden de opgeslagen vetten
naar bruikbare suikers omgezet en ver-
brand. Om dit omzettingsproces vlot te
laten verlopen is het eten van koolhy-
draten zoals suikers en zetmeel verbo-
den. Fijn Lijntje houdt uw gewicht op
maat. Folders over deze methode zijn
verkrijgbaar bij 't Winkeltje Schurink.
Zie ook advertentie.

Demonstratie Sueters
Op l november is er bij Speelgoed-
Huishoud- en Kadozaak Sueters op-
nieuw een demonstratie. Deze keer is
het een demonstratie 3d-knippen. Dit
is een kniptechniek waarbij je onder-
delen van eenzelfde afbeelding enkele
malen op een ondergrond plakt met
behulp van siliconenkit of tape.
Hierdoor kun je je eigen kaarten en
schilderijen maken. Ook zal er veel
aandacht worden besteed aan de knip-
schema's. Zie ook advertentie.

Feestelijke opening op
29 oktober van
Bleumink Tweewielers
Op woensdagavond 29 oktober wordt
op feestelijke wijze het nieuwe pand
van Bleumink Tweewielers aan de
Dorpsstraat 12 geopend. Iedereen kan
's avonds een kijkje komen nemen in
het nieuwe pand van Frans en Joke
Bleumink. Vervolgens houdt Bleumink
Tweewielers drie dolle dagen voor het
publiek met diverse leuke aanbiedin-
gen. Zie ook advertentie.

Bloembinderij Kettelerij geopend

Afgelopen donderdagavond werd het nieuwe pand van Bloembinderij Kettelerij aan de Zutphenseweg geopend. Ruim 500 mensen kwamen
een kijkje nemen. "De be^ngstelling was echt overweldigend", zegt Gerard A r e n d E n de reacties waren ook heel positief. Ik denk dat de
mensen zich hier snel tr^^gaan voelen", vult Harry Kettelerij aan.

Verzamelwinkel aan
Kerkstraat geiend
Afgelopen weekend is verzamelwinkel
"De Verzamelronde" aan de Kerkstraat
7 in vorden geopend. De winkel wordt
gerund door Emiel Besselink, Werner
Bosch en Jolanda van Eldik. Het drietal
houdt zich bezig met de inkoop en ver-
koop van diverse verzamelobjecten, cu-
riosa en artikelen uit grootmoeders-
tijd. 'De Verzamelronde" is met name
gespecialiseerd in modelauto's en Ne-
derlands glas- en aardewerk. De winkel
is iedere vrijdagavond en zaterdag geo-
pend. Op andere dagen kan men op af-
spraak de winkel bezoeken.

Bazar
Woensdag 5 november wordt er in het
verzorgingstehuis "De Wehme" een ba-
zar gehouden. Door de vrijwilligsters
van de Welfare worden deze middag di-
verse handwerken te koop aangebo-
den. Deze zijn door de deelneemsters
uit het dorp en door de bewoners van
"De Wehme" gemaakt. De handwerken
bestaan onder andere uit tafellakens,
gehaakte kleedjes, truien, knuffelbeer-
tjes en poppekleertjes. Voor de klein-
tjes is er een grabbelton. Verder is er
een speciale koffiehoek waar men on-
der het genot van een kopje koffie of
thee met cake even gezellig kan "bij-
praten". De mogelijkheid bestaat ook
om, indien de gezochte artikelen niet
aanwezig zijn, deze te bestellen. Voor
verdere informatie kan men terecht bij
mevrouw Van Est (55 26 16). Zij is coör-
dinatrice van de Welfare.

Huisvrouwenorkest
Het Vordens Huisvrouwenorkest is
door T.V. Produkties Joop van de Ende
benaderd om mee te werken aan het
programma "Wie ben ik". De opnames
zijn op zondag 16 november aanstaan-
de. Het is nog niet bekend wanneer het
wordt uigezonden.

Van ziekenfonds naar particulier?
De overstap maken van ziekenfonds
naar particulier. Dat kan het gevolg
zijn van de wijziging van de loon-
grens. Ieder jaar stelt de overheid
een nieuwe loongrens vast. Het
voorstel voor het komende jaar is f
62.200,-. Dat bedrag is overigens
nog niet officieel vastgesteld.

Op l november van ieder jaar toetst de
werkgever of uitkerende instantie uw
inkomen aan de loongrens. Is dit inko-
men op l november 1997 hoger dan
dat bedrag, dan moet u uit het zieken-
fonds en heeft u tot l januari de tijd
om een geschikte particuliere verzeke-
ring te vinden.
Waar moet u bij de keuze voor een par-
ticuliere verzekering op letten? Aller-
eerst kijkt u natuurlijk naar de premie
en de daarbij behorende dekking tegen
ziektekosten. Daarnaast let u op het ei-
gen risico dat u eventueel zelf wilt dra-
gen. Hoe hoger het eigen risico, hoe la-
ger de premie. Bij een particuliere ver-
zekering tellen de samenstelling van
het gezin en de leeftijden van uw even-
tuele gezinsleden ook mee.
"Kijken en vergelijken" dus, tot u een
ziektekostenverzekering vindt die pre-
cies bij u past. Die u als het ware 'op
het lijf geschreven' is.
Zo'n particuliere verzekering vindt u
bij Oostnederland Zorgverzekeraar.
Daar stapt u probleemloos over van zie

kenfonds naar particulier. Zonder ad-
ministratieve rompslomp.
De medewerkers van het Oostneder-
land-kantoor op Infopunt bij u in de
buurt adviseren u graag. U kunt na-
tuurlijk ook telefonisch contact opne-
men: 0800-0053. Dan ontvangt u vrij-
blijvend een op het lijf geschreven
offerte.

Infopunt Bibliotheek Vorden,
Dorpsstraat 3, Vorden
Openingstijden: dinsdag 18.30-20.30 uur;
woensdag 13.30-17.30 uur; vrijdag
13.30-17.30 uur.

Anbo
Vrijdagmiddag 31 oktober is het zover.
Dan komt de heer J. de Korte uit
Amsterdam in 't Stampertje om de le-
den van de Anbo en hun introducés
deelgenoot te maken van zijn unieke
ervaringen tijdens zijn reis met een
zeilprauw door de Bandazee. De heer
De Korte is zeevogelbioloog en maakte
veel onderzoeksreizen naar onder an-
dere de Poolgebieden en de Tropen.

Geslaagd
Marian Groot Wassink is vorige week
geslaagd voor de opleiding "Grafisch
ontwerper". Zij volgde deze opleiding
bij de LOI in Leiderdorp. De cursus
duurde in totaal anderhalf jaar.
Marian Groot Wassink is werkzaam als
DTP-specialist bij Drukkerij Weevers in
Vorden.



KAASSPECIAALHUIS

VOGELZANG
Zutphenseweg 1a • 7251 DG Vorden

Delicateur kaas
Jong
Jong Belegen
Belegen

Actie:
Extra Belegen

per kg

10?8

11.98

12?8

13298

Ruime sortering noten, dieet-
boeren- en buitenlandse kazen.
Uw adres voor delicatessen en

geschenkartikelen.

POELIER N. VAN HUNEN
Dreiumme 53, Warnsveld
Tel. (0575) 52 25 94

Verse
hertenbiefstuk

per kilo van 55,- voor

49,50

Verse hazen-
achterbout

per kilo nu voor

18,95

Wild
konijn

per kilo van 11,50 voor

9,95

KNALLER

Kipfilet
per kilo

10,95
Ook voorradig tamme konijnenbouten

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een gra-
tis totale verandering.

De wens van Saskia.
Saskia heeft het haar al een tijdje
wat langer en wil het eigenlijk
niet echt veel korter, maar is on-
dertussen wel toe aan wat anders
zolang als het maar lekker non-
chalant valt en 's morgens niet
teveel tijd kost.

Het advies van Karin.
Karin adviseert achter langere
lengtes, dus niet echt korter
knippen en het haar lekker vol te
houden. Aan de voorkant juist
wel wat korter en piekeriger om
een leuk, speels effect te krijgen
waardoor ze het haar naar keuze
ook in het gezicht kan dragen.
Kleur.
De kleur is heel wat anders ge-
worden. Ze wilde het blonde er
nu wel 'ns uit. Het haar is nu vrij
donker gemaakt en voor het
sprankelende effect zijn er met
name bovenop een aantal High-
Lights verwerkt, hierdoor wordt
het gezicht sprekender.
Saskia kan het kapsel zelf mak-
kelijk in model brengen en ze is
dan ook bijzonder tevreden over
het eindresultaat.

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

•S (0575) 55 12 15

Ervoor

Erna
foto 's: Cover Image
Visagie: Guusta Bruggert

kapster: Karin ttbrink

'Altijd in voor verandering!'

Mister X
Op zaterdag 15 november houdt car-
navalsvereniging De Deurdreajers
haar jaarlijkse Prinsenbal. Tijdens
deze avond in De Herberg zal de
nieuwe prins van De Deurdreajers
bekend worden gemaakt. De komen-
de drie weken zal Weekblad Contact
telkens drie cryptische omschrijvin-
gen publiceren zodat u alvast kunt
raden wie de nieuwe prins of prinses
wordt. Hier volgen de aanwijzingen:
-Jong geleerd is oud gedaan
-Hij is een ex-collega van de Prins
-Snelheid is hem niet vreemd

Voor uw totale zonwering

In de regio Vorden - Ruurto - Zutphen p
Telefoon 0654-953911 —

n De
Snzlk kvtring mogei

* Rolgordijnen
* Lamellen
* Plissegordijnen
* Houten jalouzie
* Horizontale jalouzie

Buitenzonwering *
Rolluiken

Markiezen
Ook bedrijfszonwering *

kompleet met logo *

Goede service • Gratis Huis bezoek • Snelle levering

Vluchtelingenwerk Vorden zoekt vrijwilligers
De werkgroep VluchtenlingenWerk
in Vorden is op zoek naar vrijwilli-
gers die willen helpen bij de opvang
en persoonlijke begeleiding van
asielzoekers en vluchtelingen in
ons dorp. Op dit moment bestaat de
Vordense werkgroep uit zeven vrij-
willigers. "En dat is te weinig", zegt
coördinator Gidie Ritzelveld. "Het
liefst zouden we ons team uitbrei-
den met twee a drie vrijwilligers.
Gezien de samenstelling van de
werkgroep gaat onze voorkeur uit
naar dames. Maar heren zijn na-
tuurlijk ook van harte welkom",
vult Jan van Hurk aan.

Op dit moment wonen er in Vorden on-
geveer vijftig asielzoekers en vluchte-
lingen. Het werk van de vrijwilligers is
erop gericht om zo goed mogelijk de
belangen te behartigen van de asiel-
zoekers en te zorgen dat ze zich in
Vorden thuis gaan voelen. "In het begin
zal de vrijwilliger regelmatig contact
hebben met een asielzoeker. Op zich is
dat ook wel logisch want in die fase
moeten er allerlei praktische zaken
worden geregeld. Denk bijvoorbeeld
maar aan het inrichten van het huis.
Het werk van de vrijwilliger is er met
name op gericht om de asielzoeker
wegwijs te maken in onze samenle-
ving. En dat kan dus van alles beteke-
nen. Van het samen invullen van een
formulier tot het bezoeken van de so-
ciale dienst of het arbeidsbureau", legt
Jan van B u r k uit.

Ondersteuning
Volgens Gidie Ritzelveld hoeven de vrij-
willigers niet bang te zijn dat ze bij
VluchtenlingenWerk gelijk voor de
leeuwen worden gegooid. Ritzelveld:

"De vrijwilligers zullen na een eerste
gesprek eerst een week of zes mee-
draaien. Op die manier kunnen ze be-
kijken of het hen wat lijkt en van de
andere kant kunnen wij zien of ze wel
geschikt zijn voor dit werk. Verder is

het zo dat er de mogelijkheid bestaat
om allerlei cursussen te volgen". De
Vordense werkgroep van Vluchtelin-
genWerk valt sinds l februari van dit
jaar officieel onder de afdeling
Zutphen. Gidie Ritzelveld werkt hier

als coördinator en is voor de vrijwilli-
gers in Vorden het vaste aanspreek-
punt. Voor meer informatie kan men
bellen met Gidie Gitzelveld van de
stichting Vluchtelingenwerk Zutphen:
(0575) 54 31 37.



35 jaar mannenkoorzang
in Warnsveld
Gestart op 29 oktober 1962 viert
het Warnsvelds Mannenkoor dit
jaar zijn 35-jarig jubileum.
Een gebeurtenis die naar mijn
mening gevierd behoort te wor-
den. Als koor kun je dit niet beter
doen dan door het geven van een
concert en wel op 8 november a.s.
in de Buitensoos te Zutphen.

Aanvankelijk met een bescheiden
aantal zangers gestart, groeide
het koor uit tot ca. 70 zangers die
samen het gezicht en de klank-
kleur bepalen.
Reeds jaren blijft dit aantal nage-
noeg gelijk. Vijfendertig jaar be-
staan is op zich geen uitzonderlij-
ke prestatie, er zijn vele koren die
langer bestaan. Wil je als koor
echter uitstraling blijven behou-
den dan zul je voortdurend alert
moeten blijven op allerhande ont-
wikkelingen. Dit houdt het koor
levendig en jong, mogelijk niet in
leeftijd maar wel in attractief blij-
ven voor leden en luisteraars.
Dit geldt niet alleen de repertoire-
keuze, voor een belangrijk deel af-
hankelijk van de kunde en kennis
van de dirigent, zeker zo belang-
rijk is uitspraak, voordracht en
zangtechniek,alsmede het vermo-
gen je in te leven in de bedoeling
en visie van de componist. Het is
niet uitsluitend een kwestie van
noten leren zingen! Het mag best
gezegd worden dat dit soms moei-
lijk is maar de vreugde van het sa-
men iets moois brengen is er daar-
na des te groter om. Gelukkig
worden we daarbij ondersteund
door onze vaste begeleidster, te-
vens zangpedagoge, Linda van der
Mee.
Met de komst, een jaar geleden,
van onze huidige dirigent, Dick

van Heuvel, is het pad van veelal
opera-en operettegedeeltes verla-
ten en is de weg ingeslagen naar
een internationaal mannenkoor-
repertoir uit de periode van de
laatste 200 jaar. Ik kom daar later
op terug. Het is, gelukkig, niet
verwonderlijk dat je in 35 jaar.lief
en leed delend, als vriendenkring
naar elkaar toegroeit. Gelukkig
overheersen de blijde gebeurte-
nissen. Deze hechte onderlinge
vriendschap komt m.i. zeker de
zangprestatie ten goede. Ook de
zelfwerkzaamheid van de koorle-
den is groot. Wie kent onsJ^Lniet
als 'milieu-activisten'? Ml^ dan
30 jaar wordt met vaste regelmaat
Warnsveld van z'n oud papier
'verlost'! Mede hierdoor kunnen
de financiën op peil worden ge-
houden. Gelukkig mag ik^^stel-
len dat wij als leden i^P ons
Warnsvelds Mannenkoor op de-
zelfde golflengte zitten namelijk
de liefde voor en de vreugde in de
muziek! Geen verschillen in sta-
tus o.i.d. maar samen werken aan
het tot stand brengen van een mu-
zikale prestatie.
Het aantal optredens in Warns-
veld en daarbuiten, zelfs tot over
de landsgrenzen heen,is niet
meer te tellen. En al besta je dan
35 jaar, ieder concert blijft een
spannende gebeurtenis.
Iets waar je gezamenlijk vele
maanden naar toe leeft en waar-
bij je soms denkt 'zou het wel luk-
ken?' De dirigent, muzikaal ver-
antwoordelijk, voelt dit ook en is
niet zo gauw 'meer' tevreden. Bij
elk foutje slaat hij af en kun je
weer van voorafaan beginnen net
zo lang tot hij tevreden is, tot alle
stemmen samen een geheel vor-
men. Het programma wat wij op 8

november a.s. voor het voetlicht
brengen bestaat nagenoeg geheel
uit nieuwe werken. Het wordt een
internationale avond met compo-
sities in het Nederlands, Duits,
Tsjechisch, Frans, Engels, Latijn
en Italiaans. U kunt luisteren
naar diverse werken die op 8 no-
vember 1997 voor het eerst weer
in deze eeuw tot klinken worden
gebracht.
Sommige van deze premières heb-
ben meer dan 150 jaar in de kast
gelegen! Het wordt niet alleen een
internationale avond met diverse
eeuwpremières, maar ook één
met veel afwisseling in een zeer
gevarieerd scala voor mannen-
koor. Wij zingen van a capella tot
en met begeleiding door een
groot orkest in een bezetting van
42 muzikanten die samen het
Gelders Begeleidingsorkest vor-
men. Met en zonder solisten. Van
uiterst subtiele muziek tot grote
klankmassa's. Gecomponeerd tus-
sen 1791 en 1967. Over haat, lief-
de, de schepping, studenten, luci-
fers, de natuur, geld en nog veel
meer. Met piccolo en bastuba en
alles wat er tussen zit. Het belooft
een uiterst interessante avond te
worden met muziek die u zal
boeien en mogelijk zelfs kippen-
vel zal bezorgen.

Wij willen graag blijven zingen
en zullen voortdurend streven
naar verbetering van ieder uit te
voeren werk. Alleen dan is het
mogelijk ook in de toekomst een
goede kwaliteit van mannenkoor-
zang te behouden. Ik hoop dat ve-
len van u zullen worden geïnspi-
reerd om samen met ons te ko-
men zingen en dat er nog velen
meer naar ons komen luisteren. U
bent hiertoe, bij deze, van harte
uitgenodigd!

Cees van Wijk,
voorzitter
Warnsvelds Mannenkoor

Het Gelders
Begeleidingsorkest
Het Gelders Begeleidingsorkest
(GBO) is een ad hoc symfonieor-
kest dat in 1986 is opgericht door
de Stichting Samenwerkende Ko-
renorganisaties Gelderland (SAKO
Gelderland) en de Stichting voor
Kunst en Cultuur Gelderland
(SKCG).

Het GBO heeft als taak het verzor-
gen van koorbegeleidingen in de
provincie Gelderland, en bestaat
uit gevorderde amateurmusici
aangevuld met enkele conservato-
riumstudenten en professionele
musici. Het orkest wordt voor een
belangrijk deel gesubsidieerd
door de provincie Gelderland.
Chris Kok is de vaste repetitor van
het orkest, terwijl Annerie Hen-
driks voor een belangrijk deel de
organisatie in handen heeft.

Informatie over het GBO is te ver-
krijgen bij de Stichting voor
Kunst en Cultuur Gelderland

(SKCG), Steynstraat 12, 6814 AM
Arnhem. Telefoon tijdens kan-
tooruren 026 - 3519029.

Hoe steimt u het Warnsvelds Mannenkoor
Juist in deze tijd is het belangrijk voor een dorp of streek dat er
hechte verenigingen zijn die uitstraling hebben. Helaas worden er
opdé Subsidies steeds meer bezuinigd, waardoor de financiële po-
sttié '^erslet^tert, Zonder donaties is het voor het koor niet meer
Mogelijk goede prestaties te leveren.

Draagt u het Warnsvelds Mannenkoor een warm hart toe, en wijt u
ons financieel steunen dan zijn er hiervoor twee mogelijkheden nl.
il wordt donateur (min. f i 0,^ per j aar} of u wordt lid van de club van
i;jfif$^ . : ; ; : . ; : , : . i ; . . : ; ; ' ! ; . : ; :...; : .. : ; ;
Jj[$ donateur••kr^^'ü^köitièg'ioï) alle door ons georganiseerde con-
certen en als lid van de club van honderd heeft u zelfs gratis recht

• b£• <f ejt vatt de gereserveerde plaatsen, Teyeni krijgt u ons kwartaal
clubblad 'de Nootuitlaat'. •!•. •: J i? i|;;!; i;l:|:;|'|:ijï:::;:;;:|:fi:;|;-::;.;;':: " :

: ••
H«é«ft u ^elangsteHing om het Warnsvelds Mannenkoor financieel
:{£ stéi|i|̂ n, meldt u zich dan aan bij een van de leder» van het
Warnsyeids Mannenkoor of neem contact op met onze secretaris,

: Berkenlaan 12, 7231 liPWarnsveld, 0575*521421

M Ë& %Éfef */ **?*2F '̂̂ *fl>
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Programmatoelichting
concert op 8 november
in Buitensoos te Zutphen
Het wordt een internationale
avond. U hoort composities
gezongen in het Nederlands,
Duits, Tsjechisch, Frans, Engels,
latijn en Italiaans. Daarmee zijn
de belangrijkste talen waarin
mannenkoren zingen, misschien
met uitzondering van het
Russisch, wel genoemd.
Nederlands hoort daar zeker bij.

Nederlandse componisten hebben de
afgelopegj^ee eeuwen ware juwelen
en juwew^ls voor mannenkoren ge-
schreven. U hoort daar diverse voor-
beelden van: Johannes van Bree (twee
keer), Johannes Verhulst en Johan
Wagenaar (twee keer). Bovendien
kunt u o^cnog een gedeelte uit een
orkestw^^an de in Duitsland gebo-
ren Nederlander Johann Wilhelm
Wilms beluisteren.
Is het jammer dat vooral veel negen-
tiende-eeuwse Nederlandse compo-
nisten hun mannenkorenwerken op
Nederlandse teksten schreven? Neder-
lands klinkt ons zo bekend in de oren,
en negentiendeeeuw Nederlands is
bovendien een beetje 'vreemd'.
Wie zingt er nu nog, of misschien is
het beter te zeggen 'wie durft nu nog
te zingen' . . . Ovrigens was hij op zee
gewonnen /= verwekt] en geboren ...
(uit: De Schikbreuk van 'De School-
meester', op muziek gezet door Johan
Wagenaar)?
Het Warnsvelds Mannenkoor.

Het wordt een internationale
avond vol 'eeuwpremières'. U
hoort diverse werken die deze
eeuw, vanavond dus, voor het

eerst weer tot klinken worden ge-
bracht: Spuntar la sol d'Aprile van
E.TA. Hoffmann, Voici Ie jour uit
de opera Le Bandit van Johannes
van Bree, en - last but not least -
Choeur d'étudiants van Georges
Bizet.

Ook de versie die u te horen krijgt
van het eerste deel uit de vierde
symfonie van Johann Wilhelm
Wilms is deze eeuw voor het eerst
te beluisteren.
Sommige 'eeuwpremières' heb-
ben meer dan 150 jaar in de kast
gelegen. Il est charmant van Van
Bree en de Zweedsche-Lucifers-
Marsch van Johan Wagenaar in de
versie met symfonieorkest zullen
u bovendien ook niet zo bekend
in de oren klinken. Dat klopt,
want die zijn deze eeuw slechts
één keer eerder uitgevoerd, name-
lijk vorig jaar in Dieren door het
Warnsvelds Mannenkoor.
En wie durft deze 'eeuwpremières'
weer te zingen?
Het Warnsvelds Mannenkoor.

Kaaitvoorverkoopadressen zjjn:
In Warnsveld:
• Kantoorboekhandel Hulshoff,

Bonendaai 4
• The Readshop, Dremmmès. .5 5
In Zutphen:
» VW kantoor
• Hanzehof» Coehoprnsingel l

U kunt ook kaarten verkrijgen
bij de leden van het
Warnsvelds Mannenkoor.

Henriëtte van Lith
Henriëtte van Lith 'Jugendlich
dramatische sopraan' woonachtig
in Warnsveld. Een veel gevraagd

gastsoliste bij zowel amateur- als
beroepsgezelschappen waaron-
der: opera- en operettekoren, ge-
mengde- en mannenkoren.
Henriëtte heeft al een jarenlange
zangstudie achter de rug en om
haar stem te blijven ontwikkelen
volgt zij op dit moment zangstu-
die bij Erna Spoorenberg. Zij heeft
meegedaan aan diverse vocalisten
concoursen, waarbij zij vele ma-
len in de prijzen viel. Haar veelzij-
digheid blijkt uit wat zij op haar
repertoire heeft staan, namelijk:
musical, opera, operette en lied-
kunst.
Een aantal hoogtepunten uit haar
zangcarriere zijn: meerdere optre-
dens met Marco Bakker, optreden
met Ernst Daniël Smid en enkele
malen te gast geweest in radio
programma's van Omroep Gelder-
land.
Ook heeft zij haar medewerking
verleend aan diverse CD-opnames
waaronder: Theo Overgoor in
Concert, het Aaltens Mannenkoor
en Warnsveld Musiceert.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving voornemen tot wijziging
vergunning
(art. 8.24 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en:
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 31 oktober tot en met 27 november
1997 ter inzage het ontwerp-besluit tot wijziging van de
aan de firma J.W. van den Brink, Lankhorsterstraat 15,
7234 ST Wichmond, op 31 mei 1994, kenmerk GG-
5668, verleende milieuvergunning voor een mengvoe-
derbedrijf op de percelen Lankhorsterstraat 13, 15 en
17 te Wichmond.

Strekking van het ontwerp-besluit:
het betreft een aanvulling van de vergunningsvoor-
schriften met voorschriften voor de opslag van maxi-
maal 400 kilogram bestrijdingsmiddelen.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.

Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 28 november 1997.

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

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

Datum: 28 oktober 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax.

U I T N O D I G I N G
voor de najaarsbijeenkomst van de werkgroep

Tuinkeuringen Vorden op

maandag 3 november
in Zaal het Stampertje van het Dorpscentrum.

Aanvang: 20.00 uur.

Programma:
• Spreker zal zijn dhr. M. Niessink over het

Landschapsbeheer beleidsplan.
• Pauze met verloting.

• Prijsuitreiking: mooiste tuinen van Vorden.

Toegang gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

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.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat gedeputeerde staten van Gelderland bij
besluit van 15 oktober 1997, nr RE97.83024 goedkeu-
ring hebben verleend aan het wijzigingsplan ex. artikel
11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat voorziet
in het vervallen van het agrarisch bouwperceel aan de
Reeoordweg 1.

Tegen het goedkeuringsbesluit kan een belangheb-
bende tot en met 11 december 1997 beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn tenzij binnen die termijn
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is inge-
diend. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als
en verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Nadere inlichtingen daarover kunnen wor-
den ingewonnen bij hen (telefoon 0575-557474) of het
provinciaal bestuur van Gelderland te Arnhem (telefoon
026-3599111).

Vorden, 29 oktober 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

§)©&
HORSTMAN

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor + .

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. O65373O183

Voor sfeervolle cadeau's om uw interieur te verfraaien,
brengen wij een luxe collectie S l ERG L/VS,
o.a. karaffen, bonbonschalen (met of
zonder voet) en fraai gekleurd
ilaswerk.

LUXE COLLECaE
SIERGV

GLAZEN KARAFFEN
YI luxe uitvoering

met massief glazen
SG '|

WIJNKARAF

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Telefoon (0575) 52 61 32

S O

VORDEN

STICHTING
W E L Z I J N
O U D E R E N

Telefoon
(0575) 55 34 05
of
(0575) 55 16 88

HOUTBEWERKEN - construeren
- zagen
- draaien
- schilderen
- modelbouw

KOPER/ZINK

d raad werk

FIGUURZAGEN - electrisch SCHILDEREN

hout - eigen ontwerp
kunststof - tekenvoorbeeld

- schilderen

Er zijn nog wel meer mogelijkheden voor ouderen
boven de 55 jaar om een HOBBY uit te oefenen
of te leren.

Elke maandag- en woensdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur zijn in de kelder van het Dorpscentrum
de heren Bekman, Bruggert en Luichies aanwezig
om u te ontvangen en eventueel te ondersteunen.

Materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Gereed-
schappen/machines zijn aanwezig of worden in
overleg gekocht.

Heeft u thuis weinig ruimte
Heeft u niet het benodigde
Zoekt u sociaal contact?

- eigen ontwerp
- construeren
- knippen
- solderen
- bewerken

- tekenen
- op papier
- hout
- porcelein

of geen plaats?
gereedschap?

Kom eens kijken of bel voor eerste informatie met
ons kantoor.

Coördinator: mevr. Louise van Uden.
STICHTING WELZIJN OUDEREN VORDEN
TEL. 553405.



Internationale Dutch Open Trial in Zelhem
Op l en 2 november houdt de Zel-
hemse Auto en Motor Club in het
kader van haar 25-jarig bestaan de
International Dutch Open Trial
1997 c.q. de 19e Internationale
KNMV kampioenstrial. Deze wed-
strijd welke de afsluitende wed-
strijd van het seizoen 1997 om het
Nederlands kampioenschap is, be-
looft een waar spektakel te worden
voor zowel de rijders maar ook voor
het publiek.

Trial is een tak van motorsport welke
waarschijnlijk de moeilijkste maar ze-
ker de langzaamste tak van motorsport
is. Trial zouden we kunnen omschrij-
ven als het rijden met een daarvoor
speciaal ontworpen motorfiets over na-
tuurlijke en kunstmatig opgeworpen
hindernissen waarbij de behendigheid
in het vinden van de juiste balans de
graadmeter is om een minimaal aantal
strafpunten te krijgen.
Trial is een sport waarbij concentratie,
machine- en lichaamsbeheersing voor-
op staan. Om het prestatie element in
de trialsport tot uitdrukking te bren-
gen zijn een aantal hindernissen (zgn.
Non-Stops) in de route opgenomen.

De hindernissen worden met een num-
mer aangeduid en bordjes geven het
begin en eind aan. De trialrijder dient
binnen dit afgezette gebied de hinder-
nis te nemen. Zodra de as van het voor-
wiel het bordje begin is gepasseerd, is
de rijder aan de non-stop begonnen en
kan hij strafpunten oplopen.

Het blijft voor de rijder dus zaak zo
weinig mogelijk strafpunten te beha-
len, om in de eindrangschikking hoog
te kunnen eindigen. Spectaculair is de
manier waarop een hindernis dient te
worden genomen en het vinden van de
juiste balans tussen rijder en motor
moet worden gevonden om geen "voet-
je" te halen. Het zgn. omzetten van de
motor is dan ook niet voor iedereen

weggelegd. Het keren van de motor op
l m2 is zelfs voor een geoefende trial-
rijder niet altijd even gemakkelijk. Een
"voetje" wordt al snel gezet om een ba-
lans te vinden tussen motor en trialist.

De Zelhemse Auto en Motor Club mag
binnen trialend Nederland gezien wor-
den als de toonaangevende club. Deze
positie heeft de ZAMC zich afgedwon-
gen door een perfecte organisatie op
grond van jarenlange ervaring en me-
de door de aandacht welke de ZAMC
besteedt aan de non-stops. Ruime maar
moeilijke non-stops en spectaculair op-
gezet voor het publiek.

Ook aan de entourage rondom de wed-
strijd wordt door de vereniging veel
aandacht geschonken.

De trial op l en 2 november te Zelhem
zal bestaan uit 10 non-stops welke per
dag 4 keer verreden moeten worden.
Op beide dagen zullen deze non-stops
verschillend zijn hetgeen veel afwisse-
ling biedt aan rijders en publiek. Aan
hoogteverschil is op het trialterrein
geen gebrek. Opstappen van 2 meter
zijn geen uitzondering. Samen met o.a.
rioolbuizen, boomstammen, spoorbiel-
zen etc. leidt dit tot perfecte hindernis-
sen.

Naast de diverse Nederlandse toppers
uit de trial wereld zal ook een groep
prominente rijders uit de andere tak-
ken van de motorsport deelnemen aan
deze trial. Wat dacht u van namen als:
Erik Eggens (Ned. Kamp. 125 cc cross),
Erik Looman (Ned. Kamp 4-Takt cross),
Jurgen van de Goorbergh (deelnemer
WK 500 cc wegrace), Gebr. Willemsen
(zijspancrossjÉÉorleif Hartelman (weg-
race), Patricl^Rbrdink (enduro).

Verder is er nog een mogelijke deelna-
me van: Pedro Tragter (Ned. Kamp.
250/500 cc cross), Wilco Zeelenberg
(wegrace) ei^«rard Jimmink (Parij s-
Dakar rijder).

VAN REERUG TOT HAZENBOUT

Wild eten in de Achterhoek: drie
maanden lang culinair feest
Van half oktober tot eind december:
*Wild eten in de Achterhoek'. Dat
betekent een kennismaking met
één van de mooiste streken van
Nederland, in de gezelligste tijd van
het jaar. Al vele jaren komt men uit
alle delen van ons land juist in die
periode naar de Achterhoek. Omdat
dan de wildgerechten weer op de
menukaart staan.

En dat bekent genieten. Genieten bij
één van de dertig specialiteitenrestau-
rants in de Achterhoek. Veel restau-
rants zijn ondergebracht in uitsteken-
de hotels, zodat u uitgebreid kunt ta-
felen en na aflloop kunt blijven slapen.

Hertenrugfilet
Immer staat culinair genieten voorop.
Wat dacht u van hertenrugfilet met
bloedworst, wildzwijnsham met gecon-
fijt egrapefruit of fazant met zuur-
kool? Of pastrami van hertenfilet met
geport enoten en blauwe druiven? Kom
en ontdek de culinaire geneugten van
dit voor menigeen onbekende deel van
Nederland. Straak-WV Achterhoek en
de deelnemende restaurants heten u
van harte welkom!

Wild-wijn
Extra aanbevolen wordt de door alle

restaurants gezamenlijk gekozen wild-
wijn: Baron de Ley Reservga 1991 Rioja.
Die staat bij alle bedrijfen voor f 45,-
op de kaart. Een wijn die wordt gele-
verd door HANOS Apeldoorn. De com-
binatie van deze wijn met één van de
wildspecialiteiten uit dekeukens van
de aan de aktie deelnemende restau-
rants zal voor iedere liefhebber van
eten en drinken een waar genoegen
zijn. ,

Wijnreis naar Spanje
In samenwerking met het promotiebu-
reau voor Spaanse wijnen 'Vinos
d'Espana' maakt een ieder die een
wildmaaltijd bij één van de deelne-
mende restaurants heeft gegeten kans
op een wijnreis naar Spanje voor twee
personen.
Uiteraard wordt tijdens die reis een be-
zoek gebracht aan de Rioja, waar de
aanbevolen wild wij n van 1997 van-
daan komt.

Gratis brochure
Alle informatie over 'Wild eten in de
Achterhoek' en de wijnreis naar Spanje
is vermeld in de gratis wild-brochure.
Deze kunt u vanaf half september ha-
len bij uw VW of aanvragen bij Streek-
VW Achterhoek, Postbus 4106, 7200 BC
Zutphen, tel. (0575) 51 93 55.

OKTOBER
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme:
info bij de receptie

29 HVG Linde: voordrachten en verha-
len

29 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
29 BZR: bridgen in 't Stampertje
30 HVG: ringmiddag in Zutphen
30 HVG Linde: ringmiddag in Zutphen
30 HVG Wichmond: ringsamenkomst

Zutphen
31 N.B.v.P./GLTO/Jong Gelre: revue
31 ANBO: dialezing in 't Stampertje

'met 'n zeilprauw door de Banda-
zee' Indonesië

NOVEMBER
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme:
info bij de receptie

3 Najaarsbijeenkomst Tuinkeuringen
Vorden in het Dorpscentrum

3 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
4 KBO: soos Kranenburg-Vorden
5 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
5 De Wehme: welfare bazar
5 BZR: bridgen in 't Stampertje
6 Bejaardenkring: Dorpscentrum
7 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker
8 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker
8 In de Reep'n: slipjacht

10 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
10 Vrouwenclub Medler: excursie
12 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
12 BZR: bridgen in 't Stampertje
17 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum

Amnesty
De afdeling Vorden van Amnesty
International schrijft deze maand aan
de president van de Federatie van
Bosnië om hem te wijzen op de onveili-
ge situaties waarin moslims in hun
land verkeren. Tussen l en 3 augustus
hebben Kroatische inwoners in de om-
geving van Jajce honderden moslims
aangevallen die naar hun dorpen wa-
ren terug gekeerd. Huizen werden in
lichterlaaie gezet.
De Bosnische repatriant Hazim
Sahman werd dood aangetroffen in
zijn in brand gestoken huis. De politie
schoot niet alleen tekort in de bescher-
ming van de repatrianten, maar zou
ook aktief aan de overvallen hebben
deelgenomen. De vluchtelingen wer-
den na de ongeregeldheden verdreven
dan wel geëvacueerd.
De Vordense thuisschrijvers van
Amnesty International vragen in hun
brief om een onderzoek naar de dood
van Hazim Sahman en het gedwongen
vertrek van Bosnische moslims uit de
dorpen rond Jajce. Wanneer men ook
voor Amnesty wil schrijven kan men <•
contact opnemen met Ank Wallenburg
die de thuisschrijvers elke maand hun
voorbeeldbrieven bezorgd. Haar tele-
foonnummer is 55 23 37. Mensen in
Wichmond kunnen contact opnemen
met Leni Lamers: 44 13 41. Bovendien
start in deze periode weer de verkoop
van Amnesty produkten aan het
Jebbink 55 bij Martine Letterie. Haar te
lefoonnummer is 55 24 58.



JftfT- VOORDEE
Aktuele winterrokken van v&- m
Medische blouses van *&-
Warme truien met gratis sjaal, van

Alleen deze week op

nu v.a.

nu v.a.

nu

89,
89,
49,

= op

Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

mt eerst koopt"
„w/e het eerst komt... ee

SLAG

gratis.

(e hoort e-" steeds
meer van .. »

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

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Wij van

ECO-DRACHT
staan op de Beurs

van ondernemend Oost Gelderland

BEURS TOTAAL '97
te Zieuwent.

Op 3 1 oktober en 1 en 2 no
in het Sourcy Center.

Openingstijden:
vrijdag 13.00 - 23.00 uur,

zaterdag 14.00 - 20.00 uur,
zondag 1 2.00 - 1 7.00 uur. ̂

Wij hebben daar
leuke aanbiedingen.

Vandaar dat het de moeite waard is.

Maakt kennis met ons.

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

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voor/.ien
van ontspiegeld glas.

f eens langs itxir een goed advies.

JBHARMSEN

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

DRUKKERIJ
WEEVERS (.1

ISO 9002

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA J

Iedere zaterdag grote

POMPOENEN

SIERKALE-
B ASSEN-
VERKOOP

BOOMKIVEKI-RIJEN
MG. SPIEGELENBERG B. V.
Oude Zuiphensewep Sa, Vonden
Tel. (0575) 55 14 64/Autotel. 06-54323046

Streekradio
Achterhoek FM

Vorden FM 105.4
Ruurlo FM 107.1

Postbus 115, 7250 AC Vorden

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

Regionale woonruimteverdeling regio Achterhoek
De woningmarkt raakt in een ont-
spannen sfeer. Doordat er minder
en kritischer woningzoekenden
zijn, is het een landelijke tendens
dat een groot aantal corporaties
werken met een aanbodmodel. In
het afgelopen jaar heeft een aantal
corporaties in de regio Achterhoek
intensief samengewerkt om te ko-
men tot een regionale woonruimte-
verdeling, waarbij gebruik wordt
gemaakt van het aanbodmodel. De
zes corporaties willen u graag infor-
meren over het regionale aanbod-
model dat l januari 1998 van start
zal gaan.

Deze corporaties zijn: Stichting
Woningbeheer Eibergen-Neede met
2935 woningen, Woonstichting Borcu-
lo met 1650 woningen, Stichting Volks-
huisvesting Doetinchem en Woning-
bouwstichting De Goede Woning met
7800 woningen, Stichting Woondien-
sten Lichtenvoorde en Hengelo Thuis-
best, die samen onder de nieuwe naam
Woonstichting De Stiepcl naar buiten
treden met 3937 woningen, Woning-
bouwvereniging Dinxperlo met 1070
woningen en De Woonplaats te Groen-

lo, Aalten en Winterswijk met 7000 wo-
ningen. Het betreft dus in totaal 24.392
woningen.
Het aanbodmodel is een nieuwe ma-
nier om woningen te verdelen. In een
krant die wekelijks al in de bus valt bij
inwoners in de regio worden alle vrij-
komende woningen van een woning-
corporatie aangeboden (regionaal on-
geveer 50 a 60 woningen per week).
Daarbij wordt vermeld aan welke voor-
waarden de woningzoekende moet vol-
doen om in aanmerking te komen voor
de woning (bijvoorbeeld een bepaalde
inkomensgrens). De keuze is vervol-
gens aan de woningzoekende om te re-
ageren door middel van het invullen
van één of meerdere waardebonnen.
De keuzevrijheid en het keuzemoment
van de woningzoekende worden daar-
door vergroot en de markt wordt in-
zichtelijker voor zowel de klant als de
corporatie.
Er wordt uitgegaan van een vrije
markt. Dat houdt in dat alle woning-
zoekenden die in de Achterhoek willen
wonen toegang krijgen tot de markt in
de regio. Daarnaast hoeft de woning-
zoekende zich nog maar op één lokatie
in te schrijven (dus minder kosten) en

ook wordt het systeem van urgenten
vereenvoudigd.
Bij urgenten (12 of 50 extra punten)
zijn de uitgangspunten: de wonings-
zoekende is wel of niet urgent; de ur-
gentie geldt voor de gehele regio; gega-
randeerd binnen een halfjaar woon-
ruimte; reageert de urgente woning-
zoekende niet binnen een half jaar,
dan vervallen punten.
De puntencriteria urgenten is als volgt:
afstand wonen en werk meer dan 50
km van de regio = 12 punten; wonen en
zorg (medische indicatie) = 50 punten;
sociaal-medische indicatie = 50 pun-
ten; brand/storm/onverwacht = direkt
helpen; echtscheiding (een volwassene
met kinderen) = 50 punten, statushou-
ders/WTV-ers (prestatie afspraken niet
lokale gemeente).

De werkwijze is als volgt: een woning-
zoekende schrijft zich in bij één corpo-
ratie; de inschrijving geldt voor de ge-
hele regio. De kosten bedragen (eenma-
lig) f. 25,- (dus geen kosten meer voor
verlengingen). De wonigzoekende
krijgt elke maand één punt (maximum
van 36 punten). Alle leegkomende wo-
ningen uit de gehele regio komen we-

kelijks in de krant. Woningzoekenden
buiten de regio kunnen een abonne-
ment nemen op deze krant. Zij kunnen
reageren door het invullen van een
woonbon. De woningzoekende met de
meeste punten krijgt de woning toege-
wezen. De verantwoording van de toe-
wijzingen komt een week later in de
krant.

De woningcorporatie kent ook een
overgangsregeling. Hierbij blijven oude
rechten twee jaar bestaan. Bestaande
maximaal urgenten krijgen 50 punten
en kunnen binnen een halfjaar reage-
ren op een woning met het label "ur-
gent". Bij niet maximaal urgenten wor-
den de urgentiepunten omgezet naar
wachttijdpunten.

Na één jaar zullen de deelnemende
corporaties evalueren en de werkwijze
indien nodig bijstellen. Voor meer in-
formatie kan men terecht bij PR &
Voorlichting-medewerkers van "De
Woonplaats" te Groenlo, Petra Bors-
boom, telefoon (0544) 47 61 61 of bij
Janine Verhoef van Stichting Volks-
huisvesting Doetinchem, telefoon
(0314) 37 57 00.



Voor uw
riool- en regen-

waterafvoer
zijn wij ruim

gesorteerd

Vraag eens vrijblijvend
prijsopgaaf.

Wordt thuis gebracht

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

RODE KRUIS
afdeling "WELFARE"

houdt haar

BAZAR
Woensdag 5 november
van 14.00 tot 16.30 uur

in "de WEHME",
Nieuwstad 32, Vorden

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

VORDEN - TEL |0575) 551010 - FM (0575) 551086
NIEUWSTW) 30. 72S1 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

Country Clothing Home-decoration
Hoofdstraat 39 GORSSEL Tel. 0575 491349

Open:
di t/m. zat

vanaf! 0. G O uur,
vrijdag tot 20*00 uur

U zoekt het
overal..,

w vindt het
in

GORSSEL

'ITTE EN
TARWE

BOLLETJES
EN PUNTJES

6 stuks

Hollatdse
APPELS

EN PEREN
alle soo A voor

halve
prijs

SMITH
SUPERCHIPS

4 smaken, 300 gram

Klinkhatner koek
5 soorten, per stuk van 2,69 voor

Hak Voordeel week
7 soorten groente, 3/4 liter, van 2,09 voor

Ch Pindakaas
dubbele pot, 700 gram

D.E. Grand Café
diverse soorten, van 5,79 voor

Carvan Cevitam
diverse smaken, 0,75 liter van 5,69 voor

ett ch
SLAGROOM

1/4 liter

49

Magere
SUCADE
LAPPEN

kg

98

en
GOUDSE

KAAS
oud - 48+ - kg

90

89

ch
DUBBELVLA

vanille-aardbei en
vanille-chocolade

liter

99
19

59

FANTA
of SPRITE

1,5 liter

40 ct
korting

EDET
TOILET-
PAPIER

8 rol

UNDURRAGAN

WIJNEN
4 soorten, fles

MOLENHOEK

ALBERT HEIJN HENGELO (GId.)
Molenhoek, de winkelhoék van Hengelo Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 25 oktober

Probeer-
pakken

WASMIDDEL
9 soorten, ± kg

98



GÖHAWENS

Officieel leverancier
paardenvoeders

Wij bezorgen ook
aan huis.

Openingstijden:
maandag t/m
vrijdag

8.00 - 12.00 uur
13.00- 17.00 uur

zaterdag
9.00 - 11.00 uur

Diervoeders • Fourages • Kunstmest • Land-
en tuinbouwartikelen • Zaai- en pootgoed.

Voor alle grote en kleine huisdieren hebben
wij voeders in groot- en kleinverpakking.

HONDEN- EN
KATTENVOEDERS
o.a. de volgende merken:
Doko, Noblesse, Royal canin, Bonzo, Reza,
Cavon, Denkavit, Pittah, Garvo, Kemper.

• Regiodealer Havens paarden-, duiven-
en konijnenvoeders

• Voeders voor pluimvee, sierpluimvee,
sierduiven, watervogels, volièrezaden

• Hooi, stro, houtvezel

HJ.C. WESSELINK
Spoorstraat 4, 7261 AE Ruurlo
Tel./fax (0573) 45 12 24 • Tel./fax (0575) 46 17 56

Kweker i j

De Heester hof

17.°

Verder een groot assörti-
mentipjanten en btoemeft.
Kom kijken naar de prijs

: !'. • m kwaliteit

We hebben een mooie haag voor u,
o.a.:
Taxus Baccata
60/80 cm 14.°°

80/100 cm

100/120 cm

Beuken
60/ 80 cm

80/100 cm

Buxus
15 cm

20/25 cm

Liguster 3/5 tak

l.25

2.°°

,50

2.°°
l?"

Bezorgen is aftijd mogelijk Coniferen prijs op aanvraag

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Telefoon (O575) 46 28 92
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische

t

25 OKTOBER - 1 NOVEMBER

Zie onze speciale aanbiedingen
in de winkel

M O D E H U I S
Zutphenseweg 29 • Vorden • Tel. (0575) 55 19 71

OPEN DAG
voor mensen die kansen zien in de

betonindustrie van de HCI.

Momenteel is er plaats voor personeel in de fabriek;

- timmerlieden

- stalen mallenmakers

- reparateurs

- productiemensen

- kwaliteitscontroleurs

- meewerkende voorlieden

- productieleider

En op kantoor;

- tekenaar

- werkvoorbereider

Meewegende factoren bij betreffende functies zijn;

- ervaring

- opleiding (L.T.S. t/m H.T.S. bouw)

- karaktereigenschappen

Wie geïnteresseerd is stellen wij in de gelegenheid nader kennis te maken met ons

bedrijf. Zaterdag 1 november 1997 tussen 9.00 en 15.00 uur kunt u ons bedrijf komen

bezichtigen en er is volop gelegenheid uw carrière-mogelijkheden door te spreken.

Om e.e.a. goed te laten verlopen verzoeken wij u vooraf telefonisch contact op te

nemen met de heer DJ. Groot Wassink, telefoon 0575-468181. ('s avonds na 18.00

uur, telefoon 0575-461349).

Vanzelfsprekend kunt u ook schriftelijk solliciteren. Uw schriftelijke sollicitatie kunt

u sturen aan:

Betonindustrie HCI, t.a.v. dhr. D.J. Groot Wassink

Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

HCI BETONINDUSTRIE

IS EEN DYNAMISCH EN

SNEL EXPANDEREND

BEDRIJF,

GESPECIALISEERD

IN DE PRODUCTIE VAN

BETONELEMENTEN

VOOR DE

WONINGBOUW,

UTILITEITSBOUW

EN VOOR DE

AGRARISCHE SECTOR.

HCI Betonindustrie BV, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81,

BOOM-
KWEKERIJEN

M. G. SPIEGE ENBERGB.V.

Hair & Beauty

Kapster aan huis
Zonnestndio

Schoonheidssalon

Dreef l l
7255 WV Hengelo C ld.
Telefoon (0575) 46 57 15

Open
huis

zondag
2 november
11.00-16.00

uur
ledereen is

van harte welkom
een kijkje te komen

nemen

HUIS GEKOCHT?
EVEN LANGS BIJ...

Levering van bijna het gehele
groengebeuren.

Specialiteit:

beukenhagen
Beukenpoorten en
bomen van dun tot dik.

Particuliere verkoop alleen op
zaterdag.

Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 0575-551464
Fax 0575-551105

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

U heeft net een huis gekocht. En nu inrichten!
Kom snel naar Electro World om uw huis voordelig
van electrovoordeel te voorzien. Wij bezorgen
gelijk bij uw nieuwe huis en sluiten de apparatuur
ook nog voor u aan. Is dat service of niet?

' Zo kunt u uw geld met een hoog rendement
besteden. Verhuizen is tenslotte al duur genoeg!

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-tmmerikMweg 46 te). 0575-441264

VORDEN* Dorpsstraat 8 tel. 0575-551000

ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. 0575-543202

•Bang & OMwn dealer

ELECTRO WORLD. EEN DUIDELIJKE ZAAK!



Oostnederland is altijd
op 't lijf geschreven.

Oostnederland heeft absoluut
de betere Ziektekostenverzekering voor u...

De Budget-Polis
l l r d t u normaal gesproken n a u w e l i j k s n i e k t e -
kos len , ( L u i is ren u i t gch re ide polls n ie l perse
nodii;. Paaroin is er dr Budget-Polis.

l .en u i l c r s t voorde l ige , "slanke ' polis die de
onverwachte en hofere kus ten zoals z i e k e n h u i s

' i a l i s t vergoedt.
Al dal soori risieo's z i j n p r ima gedekt,

legen de laagst m o g e l i j k e premie

21,»°*

De Pre^-Keuze-Polis De Kosten-Comfori^plis De Zorg-Zeker-Polis
De ideale polis als u a l leens taand lx-n t ol een
gezin met ol zonder k i n d e r e n h e e l t , en n i e t
zovee l medisehe kosten maakt

U bepaalt ze i l de hoogte van uw eigen r is ieo
( v a n / 0.- lot / 2.000.-) . Hoe hoger hel eigen
nsieo, hoe lager de premie , l 1 heeh (.lus a l le
v r i j h e i d , om ze l f uw premie ie i

IV Premie-Keuze-Polis is bovendien een
complete polis mei een i umie dekking .

p.p. per maand Al vanal 35,20*

l ".en gezinsvriendelijke, voorde l ige polis die al nvv
k inde ren tol 18 jaar graiis meeverzeker!. en waa i
mee u p i e l l i g eomlor l a l i e l gedekl benl legen a l l e

ziektekosten.
/onder eigen risieo maar mei een hcsi heiden

eigen b i jdrage , met een v e i l i g " p l a l o n . i
s l eeh t s / 4)0 . per j aa r . l en groot deel van uw
medische kosten w o r d t v a n a l de eerste nola l OOM,,
vergoed, t >ok tandarlskosten en or thodont ie voor
k i n d e r e n b i jvoorbee ld , worden r u i m vergoed.

Als u eelu hel i -maal n i e t s .ian hel l o e v a l
v v i l l o v e r l a t e n , dan b iedl de zeer u i l geb i e ide

/eke i Polis u a l l e m o g e l i j k e z e k e r h e i d .
\ \ e r k e l i j k alles wal er maar aan z i e k t e -

kos ten Ie bedenken v a l t . en dal is heel wal. is
lo l in he l k l e i n s t e d e t a i l o p t i m a a l gedekl Hus
als u absolute zekerheid bepaald mei o v c i h o d i g
v i n d l is d i l uw pol is .

p.p. per maand d e z i n s p i e i n i e a l v a n a l 185,20* per maand A l v a n a l p .p . per maand

ktekostenvera : ze

z i j n er in a l l e soorten en m a t e n . Maai'

waar moei je z i j n voor dekk ing , op

maal, compleet met 'n premie die daar

plezierig b i j past?

Gelukkig maakt Oostnederland

verzekeren weer overzichtelijk. Met

vier duideli jke polissen. Waarvan er

a l t i j d wel één op uw l i j f is geschreven.

Sterker nog: Oostnederland heelt

ma de hetere ziektekosten-

verzekering voor u. Dat ziet u meteen!

Uw keuze begint bij een uiterst

voordelige, slanke polis. En gaat door

tol een b i j zonder comple te ve rzek r ing

die werke l i j k a l l e p u n t j e s op de i zei .

Bovend ien garandeer t de grootste

erzekeraar van het oosten zorgvul-

dige afhandelingen snel le uitbetaling.

Kor tom, Oostnederland is u op

het l i j ! geschreven, l in dat s c h r i j v e n wc

niet alleen, we bewijzen het ook.

Met een scherpe, g r a t i s o l t e r t e op

maat . Vul daarom vandaag nog de bon

in en ga naar uw I n l o p u n l .

Of bel ons

gratis nummer.

0800 - 0053

Vul nu de bon in voor een gratis offerte en kom langs bij uw Infopunt.

.. .en dat gaan we bewijzen!
nsr i

Ik on!' ie mi | op l u - i

i i - wt

koortsthermometer eadeau
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Oostnederland Zorgvenekcnn',
Antwoordnummer 87, 7500 WB Fnsehcde of
lever de coupon in bij uw Oosinederland Infopunt.
U kun l Oostni :"'i\ o i i k v i m l e i i i 'p I n l e r n e l
http://www.oost nederland.nl
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