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Nieuwe predikante in
Wichmond geïnstalleerd

Het was voor de Wichmondse Gemeente een vreugdevolle dag
i.v.m. de bevestiging en intrede van drs. Annemarie Walpot-
Hagoort. De Wichmondse kerk was dan ook overvol.

Vele geestelijke en wereldse organi-
saties, o.m. vertegenwoordigers had-
den hun opwachting gemaakt om de
kersverse predikante in de gemeen-
schap van Wichmond te verwelko-
men.
De nieuwe predikante die de afgelo-
pen 8 jaar in Amsterdam woonde,
waar zij ook theologie studeerde aan
de Universiteit, had daarvoor ook al
eens een jaar stage gelopen bij het
Goodwill Centrum van het Leger des
Heils, waar zij veel te maken kreeg
met dak- en thuislozen waaronder
veel verslaafden en psychiatrische
patiënten waren.
Deze laatste groep mensen heeft zij in
het kader van haar pastoraat weer
meegemaakt toen zij als geestelijk
verzorgster werkte in een psychiatri-
sche kliniek in Amsterdam.

Haar leervicariaat heeft zij 4 maan-
den vervuld in de Bankras kerk te
Amstelveen. Dit is een Samen op
Wég-gemeente, waar zij alle voorko-
mende werkzaamheden verrichte,
waar een predikant mee te maken
krijgt.
Het was een goede en vooral plezieri-
ge voorbereiding op het predikant-
schap. En dat predikantschap begint
in Wichmond. Half oktober heeft zij
samen met haar man en dochtertje
hun intrek genomen op de pastorie te
Wichmond, per l november is zij
daar als predikant werkzaam.
Op zondag 29 november zal zij sa-
men met Fr. Broekman in de R.K.
Kerk te Vierakker een Oecumenische
dienst voorgaan. Zodat ook de katho-
lieke gemeenschap gelegenheid heeft
kennis met haar te maken.

Cursus
zelfverdediging
De Vrouwenraad organiseert gedu-
rende acht dinsdagmiddagen voor
vrouwen van alle leeftijden een cur-
sus zelfverdediging. Deze cursus
welke wordt gehouden op 19, 26 ja-

nuari 1993, 2, 9, 16 februari en op 9
en 16 maart staat onder leiding van
mevrouw A. Maljers (lerares licha-
melijke oefening).
Voor nadere inlichtingen c.q. opgave
kan men zich in verbinding stellen
met mevr. Kamerling, tel. 05752-
1600. Opgave dient te geschieden
voor 11 december aanstaande.

Algemene ledenvergadering
Rabobank
Op woensdag 28 oktober hield de Rabobank Vorden en Om-
streken haar jaarlijkse ledenvergadering in Hotel-Restaurant
Bakker.

In zijn openingswoord blikte de voor-
zitter, H. Tjoonk, terug op een even-
wichtig verlopen boekjaar 1991,
waarin samenwerking met Interpolis
en Robeco verder gestalte kreeg.
Ook de uitbreiding van het buiten-
landse netwerk werd aangestipt.
Vooruitblikkend kondigde hij de in-
gebruikneming in 1993,aan van een
geavanceerd elektronisch netwerk.
De Vordense bank loopt daarmee
vooraan in Oost-Gelderland.
De financiële gang van zaken werd
door de directeur, ing. J. Krooi, toe-
gelicht. De kredietverlening groeide
met 9% tot f 165.000.000,-. De provi-
sie-opbrengsten stegen met 14% tot
f 884.000 en het balanstotaal groei-
de tot f 214.000.000,-.
Mede als gevolg van een flinke kos-
tenstijging bleef de nettowinst van
f l .319.659,- vrijwel gelijk aan die in
1990. 'De ontwikkelingen in 1992
zijn zeer positief', aldus Krooi.
Samenhangend met een behoorlijke
stijging van het balanstotaal vindt er

een sterke stijging van de bedrijfsac-
tiviteiten plaats, resulterend in een op
alle gebieden behoorlijk hogere op-
brengst bij een gematigde kostenstij-
ging. Naar verwachting zal een en an-
der resulteren in een belangrijk ver-
beterd resultaat in 1992. Opvallend is
de sterke toename van het elektro-
nisch betalingsverkeer bedrijven:
30% van de opdrachten wordt thans
op deze wijze aangeleverd.

Aftredend en niet-herkiesbaar was de
heer J.J.M. Holtslag, die na 31 jaar
het bestuurscollege verliet. Eveneens
aftredend en niet-herkiesbaar was de
heer M. Harenberg, lid van de raad
van toezicht, die onderscheiden werd
met de zilveren organisatiespeld, om-
dat hij 25 jaar een functie in de colle-
ges vervulde. Beiden ontvingen een
cadeau onder couvert.
Herkozen werden respectievelijk
voor bestuur c.q. raad van toezicht, de
heren mr. drs. B.H.J. de Regt en B.T.
Rondeel.

Sursum Corda-aktiviteiten
Zaterdag 24 oktober jl. hebben bijna alle leden van de Chr.
Muziekvereniging Sursum Corda de handen uit de mouwen
gestoken om de jaarlijkse slaat jesaktie van de vereniging weer
tot een grandioos succes te maken. Ruim 3500 slaatjes werden
er verkocht in de gemeente Vorden. De slaatjes werden ge-
maakt door leden en bereidwillige supporters onder toezicht
van de Herberg.

Vanaf 's morgens vroeg hebben de
inwoners van Vorden en Wichmond
de kans gehad om te proeven van de
overheerlijke slaatjes. De muziekver-
eniging is tevreden over de opbrengst
dankzij de geweldige medewerking
van de Vordense bevolking. De slaat-
jesaktie is de laatste jaren immers uit-
gegroeid tot een evenement dat zowel
bij Sursum Corda, als bij de inwoners
van Vorden, niet meer weg te denken
is.
Sursum Corda had nog een andere ak-
tiviteit op haar programma staan de
afgelopen week. Op 30 oktober werd
er een concert gegeven, dat speciaal
bedoeld was voor de 'Club van Hon-
derd' van Sursum Corda en voor de
familie van de leden zelf. Het geheel
speelde zich af in de grote zaal van de
Herberg, en alle geledingen van de
vereniging presenteerden zich op
deze avond.
Jur Ooyman praatte de avond aan el-
kaar, hij vertelde niet alleen wat over
de te spelen stukken, maar informeer-

de de leden van de Club van Honderd
(fors uitgebreid) over waar hun geld
zoal voor wordt gebruikt.
Het programma was luchtig: De mal-
letband speelde exotisch getinte stuk-
ken zoals: 'Latin Mallets', 'Island in
the Sun' en 'Brasil', het muziekkorps
speelde o.a. de soundtrack van de
film 'Out of Africa' en bekende
deuntjes uit de musical 'Starlight Ex-
press'. Het muziekkorps besloot de
avond traditioneel met een mars:
'Checkpoint', geschreven door Ran-
dy Beek.

Dat de aanwezigen dit leuke initiatief
van Sursum Corda waardeerden,
bleek uit de enthousiaste geluiden die
na afloop van de avond te horen wa-
ren. Jur Ooyman opperde het idee van
Sursum Corda om een dergelijke
avond tenminste één maal per jaar te
organiseren, omdat de mensen die
Sursum Corda een warm hart toedra-
gen, wel een extra pluim verdienen in
de vorm van een concert.

V.L.O. in de ether Jong Gelre
De V.L.O. ft de programmering
rond voor 24 uur per dag, 7 dagen in
de week. De Vordense inbreng is als
volgt: dinsdagavond drie uur lang
'Vol Vuur' met Gerrit Arendsen.
WoensdagaJfcd drie uur lang 'Klare
Taal' met LmBce Visscher.
Vrijdagavond twee uur muziek van
Hollandse bodem met Herbert Brum-
melman.
Zaterdagmiddag drie uur 'Hits van
toen' met Dinant Brummelman.
Zondagmorgen een Rondje Vorden
met Peter en Anneke. Zondagavond
vier uur lang 'De Glimlach van de
Zondagavond' met Roberto en José.
Contactpersoon voor alle vereni-
gingen is H. Geerlings, B. v. Hack-
fortweg 2, Vorden. Voor meer info
over V.L.O.: D. Brummelman,
Wierssebroekweg 5, Vorden. Tele-
foon studio: 05752-6560.

'Knupduukskes'
brengen kleding
naar Hongarije
De Vordense folkloristische dans-
groep 'De Knupduukskes' is het af-
gelopen voorjaar op bezoek geweest
bij een dansgroep in Hongarije. Tij-
dens het verblijf in dat land zijn 'De
Knupduukskes' uitermate gastvrij
ontvangen. Soms kreeg men zelfs de
indruk dat de Hongaren zichzelf din-
gen ontzegden om toch maar vooral
het de gasten uit Nederland toch maar
vooral naar de zin te maken.
Op de terugreis naar Nederland werd
het plan opgevat om wat terug te
doen, temeer daar de bevolking op
kledinggebied best wat kon gebrui-
ken.
De afgelopen maanden heeft men on-
der leden, familieleden en andere
sympathisanten kleding en bedde-
goed ingezameld. Alles bij elkaar een
'busje' vol. Dit weekend vertrokken
Wim Dolphijn en John Schuppers
met bus en aanhanger naar het Hon-
gaarse Graböc om daar de spullen af
te leveren. Eind van de week hoopt
men weer in Vorden terug te keren.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad organiseert dins-
dagmiddag 10 november in het
Dorpscentrum een themamiddag. De
dames krijgen deze middag bezoek
van kandidaat-notaris R. Das die uit-
leg zal geven welke maatregelen men
kan nemen bij opname in een verzor-
gingshuis zoals b.v. 'De Wehme'. De
toegang tot deze thema-middag is
gratis.

Op vrijdagavond 6 novembflBt.s. zal
de regio West-Achterhoek van Jong
Gelre haar jaarlijkse ledenvergade-
ring houden. Dit zal plaatsvinden in
het Dorpshuis te Drempt.
Na afloop van de vergade r j^ volgt
een feestavond, waarbij 'TrWBlack
Out Road Show' voor de muziek zal
zorgen. Leden van Jong Gelre Vorden
kunnen zich verzamelen bij het
Dorpscentrum waar men gezamenlijk
zal vertrekken.

250 Jaar
'Messiah'
Messiah-uitvoeringen te Zutphen
en Deventer
Met de 'Mattheus-passion' van J.S.
Bach behoort de 'Messiah' van G.F.
Handel tot de meest geliefde oratoria
van het Nederlandse publiek.
Dit altijd weer indrukwekkende mu-
zikale monument werd in de nazomer
van 1741 in drie weken gecompo-
neerd en beleefde zijn wereldpremiè-
re op 12 april 1742 te Dublin.
In het kader van dit 250-jarig jubi-
luem geven het Toonkunstkoor Zut-
phen e.o. en het Toonkunstkoor 'Eu-
terpe'-Deventer op 21 en 22 novem-
ber a.s. een gezamenlijke uitvoering
van dit oratorium in respectievelijk
Zutphen en Deventer.

KERKNIEUWS
The Ballad Singers bij
Jongerendienst

In het Achterhuis (achter de Geref.
Kerk) te Vorden wordt zondagavond
8 november een Jongerendienst ge-
houden met als thema: 'Als God geen
antwoord geeft'.
Naar aanleiding van een rollenspel
over Job zal door middel van stellin-
gen en discussie samen met de aan-
wezigen over dit thema worden nage-
dacht.
Aan deze dienst zal medewerking
worden verleend door ds. Klaassens
en de gospelgroep 'The Ballad Sin-
gers' uit Lochem.
De dienst wordt georganiseerd door
de hervormd/geref. jeugdwerkgroep.

Weldienst in de Wildenborch

A.s. zondagmorgen is er wel dienst in
de Kapel in de Wildenborch. Voor-
ganger is ds. Westerink. Dit is anders
dan als in het Kerkblad is vernie ld .

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 8 november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk;
19.00 uur Jongerendienst In het Achterhuus.
Voorganger is ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. de
jeugddienstcommissie en de muziekgroep 'The
Ballad Singers'. Thema: Als God geen antwoord
geeft... - rollenspel, stellingen, discussie, ge-
bed.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 8 november 10.00 uur ds. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 8 november 10.00 uur ds. G.A. Wester-
veld; 19.00 uur Gez. Jongerendienst in Geref.
Kerk, ds. K.H.W. Klaassens.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 7 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring, H. Willibrord.

RK Kerk Vorden
Zondag 8 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Willibrord-zondag m.m.v. Jongerenkoor,
Steenderen.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 november Pas-
tor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 7 november-8 november dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 7 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 7 november-8 november J.H. Hagen-
doorn, Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

WV geopend: 10.00-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk, iedere morgen bereikbaar van
9.00-10.00 uur.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 november ds. A. van Leeuwen, em.
pred. te Twello.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 november 17.00 uur Gezinsvie-
ring.
Zondag 8 november 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 november
Pastor Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

St. Nicolaaskrant
In week 47 (16-20 november) verschijnt de Vordense St. Nicolaaskrant in
de plaatsen Vorden, Hengelo e.o., Warnsveld en Almen. Advertenties
kunnen nog worden ingeleverd tot en met vrijdag 6 november.

De Redactie



STUNTPRIJS
DOTTIES
MEISJES-
SCHOENEN

f made JocfileJ
Maten 31-39

Maten 31-39
zolang de voorraad strekt.

IE5EH
SCHOENMODE

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

2 bos BLOEMEN
naar keuze 8,95

MOOIE AZALEA 4,95

VOLOP
TUINPLANTEN!

DE VALEWEIDE bloemen

10 POTEN. .
WILD KONIJN

HAANTJES

. 1 05— 1 GRATIS!

, m 8,75 per kilo

. . 5,25 per kilo
GRATIS KRUIDEN!

,<- POELIER HOFFMAN

JAN VAN AART
VAN JAN DE BAKKER

10 KRENTEBOLLEN

3 GEEVUl D SPECULAAS

BROOD

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 5-6-7 NOVEMBER

Tomaten

1 kilo

2.50
Verse

Bamigroente

5.00 gram

2.50
MAANDAG

9 NOVEMBER:

PANKLARE

RODE KOOL

500 gram 125

Handappels
Grote Jonagold

2 kilo 2.50

Vordense
Notenmix

250 gram

2.50
DINSDAG

10 NOVEMBER:

PANKLARE

STOOFSCHOTEL
(bakschotel)

500 gram 250

WOENSDAG
11 NOVEMBER:

PANKLARE

KOOLRAAP

500 gram 125

Bijbelse
DAGKALENDER

Kruimkens van 's Heeren tafel 1993

(ook in boekvorm)

16,75

LOGA
Raadhuisstraat 22-VORDEN-Tel. 3100
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 6 van de Woningwet, medewerking te
verlenen aan het bouwplan van H. J. Bargeman, Stro j
dijk 4 alhier voor het bouwen van 3 tunnelkassen op
de percelen kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie M, nrs. 232 en 236, plaatselijk bekend Strodijk
4.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot 20 november 1992 voor
een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelij-
ke Ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijk-
heid om hiertegen gedurende die periode schriftelijk
bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 5 november 1992,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Hollands Lamsvlees
van Vordense bodem

Een Klasse Apart!!!

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Erwtensoep
1 liter 3,95

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

VAN DE KAASPLANK

IJSSELKAAS
40% minder zout dan toegestaan

1 kilo 14,90
UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Riblappen
1 küo 16,90

Boterhamworst 100 gram 1,15
Gebraden Gehakt

100 gram 1,15

500 gram 9,90

Lamsshoarma
500 gram 8,90

MAANDAG

Fijne verse worst 1 «HO 8,95
Grove verse worst 1 ̂  9,90
Schouderkarbonade 1 küo 8,45

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 &> 8,95

Rundergehakti küo 12,50

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

HALVE VARKENS VOOR- OF ACHTERBOUTEN

Bijna iedereen kent wel
iemand met diabetes
mellitus, suikerziekte.

Het zijn er dan ook zo'n
300.000 in Nederland.
Strakke leefregels en dieet
kunnen complicaties niet
altijd voorkomen.

Daarom blijft weten-
schappelijk onderzoek
hard nodig. U steunt dit
onderzoek door een gift
aan het Diabetes Fonds
Nederland te Amersfoort.

Dames- en Herenkapsalon

/ytonny

N
schuimpermanent

met kamille van

GOLDWELL
^•^CManny Gosselii

Nieuwstad 5 - Vorden
Telefoon 05752-1722

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 BOVAG

Vrouwenraad
Vorden

THEMAMIDDAG:

,,Wat kan de notaris
voor ons regelen."

Kandidaat notaris R. Das
komt spreken over welke

maatregelen kan men
nemen bij opname in een

verzorgingstehuis.

DORPSCENTRUM

DINSDAGMIDDAG
10 NOVEMBER'92.

AANVANG 13.30 UUR.

DE TOEGANG IS
GRATIS.

SPECIAAL AANBEVOLEN VOOR HET WEEKEND:

BOSVRUCHTEN
BAVAROISE-VLAAI
Gevuld met diverse bosvruchten en een

heerlijke bavaroise rand.
Dat is gewoon GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:
van 8,50 voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366



We zijn erg blij met onze doch-
ter

^BTBTBfBTB-B-BfBfBfBfB^^ :-

Jory

Zusje van Timm.
Geboren 28 oktober 1992.

Gerrit, Toos en Timm Denk

Enkweg 13, 7251 EVVorden

Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Cemke

André Bartels
Conneke Bartels-

Berendsen
Andrée

1 november 1992
Kostedeweg 8
7251 MZVorden

Ongelooflijk!

Don

Zoontje van

Gracia en Mare Rouwen

Datum:2nov. 1992
om 16.26 uur
Het Heyink 11
7251 VCVorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Anniek

Hans, Gerdien en
Cynthia Rouwenhorst

2 november 1992
Brinkerhof 7
7251 WZ Vorden

Hierbij willen wij U allen be-
danken voor de belangstelling
en vele felicitaties in de vorm
van kaarten, kado's en bloe-
men die wij op ons 50-jarig hu-
welijksfeest mochten ontvan-
gen. Het was overweldigend.

J.H. Oonk
(Henk)
J.H. Oonk-
Gosselink (Jo)

Pr. Clauslaan 1
7251 ASVorden

Voor Uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder,
groot- en overgrootmoeder

Johanna Gosselink-
Blikman

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. Gosselink

Vorden, november 1992

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE HUUR: kamer apparte-
ment. Tel. 05754-1285.

• Wie kan mij helpen aan
weidegrond (ca. 4 a 6 weken)
voor 2- of 3-jaarling merries.
Jurries, Vorden, tel. 05752-
6766.

Net nieuw binnen!

oACHTERHOEKSE

LOGA
Raadhuisstraat 22-VORDEN

Telefoon 3100

7V

*#
*

Aan een ieder die met ons meeleven
en of belangstellend zijn en die wij niet
hebben bereikt via trouwkaarten,
willen wij uitnodigen via deze
advertentie.

Op 12 november 1992 trouwen

Machiel Driesse
£

6n *Tjitske van der Schaar

in de Nederlands Hervormde Kerk om
18.30 uur.
Tijdens deze dienst willen we de Here
om Zijn zegen vragen over ons
huwelijk.

Wij zouden het fijn vinden als U hierbij
aanwezig kunt zijn.

«•o7B* :̂Bfc^^^
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Op zaterdag 14 november a.s. hopen
wij met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

D. Vruggink
H. W. Vruggink-Groot Enzerink

7251 GA Vorden, oktober 1992
de Eendracht 9

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.
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Op donderdag 12 november D.V. a.s.
wordt onze vader en opa

Willem Steenblik

95 jaar.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.45
tot 16.30 uur in de zaal 'De Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Kinderen en kleinkinderen

november 1 992
Nieuwenhuisweg 4
7251 PR Vorden

ĤiHiBiHiBiBiĤ HiĤ
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In plaats van kaarten

13 November hoop ik met kinderen,
klein- en achterkleinkinderen mijn
80ste verjaardag te vieren.

DJ. Sigger

Gelegenheid tot feliciteren op
maandag 16 november van 19.30 tot
22.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

't Hamolt
Galgengoorweg 4,7251 JH Vorden

B̂TBTBTBïBïBrBTBtB̂

Niemand leen voor zich zelf.
Niemand sterft voor zich zelf.

Dankbaar voor het vele dat wij van God door haar
mochten ontvangen en waarvan wij zo lang hebben
mogen genieten, geven wij u met droefheid te kennen,
dat heden gesterkt door het H. Sacrament der Zieken,
na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons
is heengegaan onze geliefde moeder en oma

ARANKA HOEBINK-TÓRÖK
WEDUWE VAN A.M. HOEBINK

24 oktober 1908
Budapest

De Bilt:

Eefde:

Vorden'

Zelhem:

12 november 1992
Zwolle

llonaHoebink

Aranka Boevenbrink-Hoebink
Theo Boevenbrink

Sandor Hoebink
Rikie Hoebink-Gerrits
Eric

Irene Berentsen-Hoebink
Theo Berentsen

Vorden.
De Delle 19.

Correspondentieadres: Pr. Bernhardweg 7
7251 EG Vorden

De Avondwake wordt gehouden donderdag 5 novem-
ber om 19.00 uur in de Christus Koning kerk, Het Jeb-
bink 8 te Vorden. Daarna is er van 19.45-20.15 uur
gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden.

De Eucharistieviering vindt plaats vrijdag 6 november
om 10.30 uur in genoemde kerk. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden om ca. 11.45 uur op het RK-
gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in genoemd uitvaartcentrum.

We hadden je zo graag in ons midden gehad om je
alles te geven, ons lieve dochtertje en zusje

LOTTE Birgit Cornelia

Het mocht niet zo zijn...

Bram en Corrie Lammers
Akkemay

28 oktober 1992.
De Boonk 15, 7251 BS Vorden.

We hebben samen afscheid van Lotte genomen.

Diep geschokt zijn wij door het overlijden van

LOTTE

Wij wensen Bram, Corrie en Akkemay veel sterkte toe
bij het dragen van dit grote verlies. •

De vrienden

Vorden, 28 oktober 1992.

Na een kortstondige ziekte is tot onze droefheid uit
ons midden weggenomen onze lieve broer, zwager en
oom

HENDRIK WILLEM TEERINK
ECHTGENOOT VAN E.A. DE WAARD

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden:

Deventer:

Den Haag:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

J. Vrieze-Bannink

J. Oplaat-Teerink

A.J. Teerink
LA. Teerink-Bakker

E.J. Hekkelman-Teerink

J. Teerink
W.C. Wuestenenk

neven en nichten

Rozendaal, 1 november 1992.

„ Van het concert des levens
krijgt niemand een program "

•^Bedroefd delen wij u mede dat heden, geheel onver-
IWwachts, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze

zorgzame vader en fijne opa

P
JOHANNES NICOLAAS (NICO)

LICHTENBERG

op de leeftijd van 54 jaar.

Diny Lichtenberg-Garritsen
Brigitte
Annelies
Bert en Angela
Gerard en Anja

Lars
Nico en Astrid
Diane en Alex
Raymond en Berna

2 november 1992.
DeStroetG, 7251 CR Vorden.

De Avondwake wordt gehouden vrijdag 6 november
a.s. om 19.00 uur in de Parochiekerk 'Christus Ko-
ning', Het Jebbink 8 te Vorden.
Aansluitend is er van 19.45 tot 20.15 uur gelegenheid
tot condoleren in de aula, Het Jebbink 4 te Vorden.

De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 7 november
om 10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna om
12.30 uur de crematieplechtigheid plaatsheeft in het
crematorium 'Slangenburg', De Nutselaer 5 te Doetin-
chem.

Bedankt
lieve opa Kiko

Lars

GRIEP
VACCINATIE

De 3 plaatselijke huisartsen geven wederom
gelegenheid tot griepvaccinatie op:

maandag 9 november
en maandag 16 november
Beide avonden van 18.30-19.30 uur.

Kosten f 42,- per persoon contant te voldoen.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of longziekte
of suikerziekte kunnen, op vertoon van hun

ziekenfondskaart, GRATIS gevaccineerd worden.

De Nederlandse huisartsen adviseren mensen, die
niet tot de risicogroep behoren, maar wel ouder zijn
dan 65 jaar, zich te laten vaccineren. De verzekering

vergoedt dit dan echter niet.

PROEF DE KERSTSFEER

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldori - Essen - Munster

l i t y~ p.p (excl. kaarten)
op

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

23 december
donderdag 3-10 en 17 december

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

Vertrek:
Eerbeek 7.15 uur

Brummen 7.30 uur
Voorst 7.45 uur
Wilp 7.50 uur

Deventer 8.00 uur
Gorssel 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Warnsveld 8.40 uur
Vorden 9.00 uur
Ruurlo 9.15 uur

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

KWALITEITS
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

haalt U bij

a/d Zutphenseweg

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Denkt U aan de

TUINKEURINGS-
AYOND

OP WOENSDAG
II NOVEMBER A.S.

in het Dorpscentrum

Aanvang 8 uur.

Vrouwenraad
Vorden

CURSUS ZELF-
VERDEDIGING

De Vrouwenraad Vorden
organiseert voor vrouwen

van alle leeftijden een
cursus zelfverdediging

o.l.v. Mw. A. Maljers.
8 Dinsdagmiddagen van

13.45-15.15 uur voor
f 40,- in het Dorpscentrum

Vorden.

Aanvang:
dinsdag 19 januari 1993.

Inl. en opgave:
vóór 11 december 1992,

Mw. Kamerling,
tel. 05752-1600.

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

KEURSLAGER

Keusgenoeg
bij de Keurslager

Het antwoord op de vraag 'Wat eten we van-
daag?', vindt u in de toonbank van de

Keurslager. Voor iedereen die van lekker
eten houdt is er keus genoeg. Van vlug-
klaar-vlees tot rollades, van alledaagse

kost tot culinaire creaties... de Keurslager
weet er meer van!

HAMLAPPEN

10.00
750 gram

OSSEWORST
-l es

100 gram

CREOOLSE
TARTAAR-
BOLLEN

100 gram 225

donderdag

HAMBURGERS
495

5 stuks

Volgende week:
Hachee of goulashvlees

vleeswarenspecial

RUNDVLEES oen
CAKE lOOgramZDU

Zie ook de dagreclames in de winkel.

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

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

9245

DEWINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

Ruurloscwcg 35
Behangplaktafel L-n 7251 LA Vorden
stoomapparaat aanwezig. Tel. 05752-3999

Dé spijkerbroek
die jou past

It's your brand BIG - JOHN

l:][«|M!i:r

J E A N S

Alleen bij:

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381



Luxe roomboter vruchtenbrood
...een feest voor uw broodmaaltijd

Er zijn momenten dat u extra

aandach't besteedt aan de maaltijd.

Natuurlijk krijgt het luxe roomboter

vruchtenbrood, als niet alledaagse

delicatesse, ccn ereplaats op uw

feestelijk gedekte tafel.

Veel vulling, een fris aroma

en de heerlijke malsheid geven dit

feestbrood een fraai uiterlijk en

een heerlijke smaak. Hiervoor wor-

den de beste grondstoffen gebruikt.

Rozijnen en krenten maar ook veel

geconfijte vruchten, noten en

Amarena-kersen. En natuurlijk is

de amandelspijs niet vergeten.

Kortom, een feestelijk vruch-

tenbrood wat uw maaltijd verrijkt!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

T.
in het v van Ruurlo

WILDKAART1992/93
Voorgerechten

Soepen

Hoofdgerechten

Dessert

Wildpaté met monogask
Gerookte eendenborst met
geconfijte grapefruit
Wildbouillon met diverse
paddestoelen
Duivenbouillon
Tournedos van haas en
konijn met rodebessensaus
Haasfilet met een wildsaus
Hertebiefstuk met
paddestoelensaus
Reepeper
Fazanteborst met calvados-
appelsaus
Zie onze dessertkaart
Granddessert

Alle gerechten worden geserveerd met bijbehorende garnituur.

Tevens serveren wij diverse stampotten, erwtensoep, linzensoep en humpkessoep.

I.v.m. het 5-jarig bestaan van
mijn salon:

een leuke
attentie

bij elke salonbehandeling
v.a. maandag 26 oktober

t/rh zaterdag 28 november

Maak tijdig uw afspraak!

Huidver/.orging/visagie

Guusta Bruggert
Het Jebbink 36, Vorden

Tel. 05752-3025

CAFE-RESTAURANT V

De Cuifd
Dorpsstraat 11 - 7261 AT Ruurlo
Tel. 05735-1312

Je kunt zien
datje huid

het lekker vindt.

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

ondergoed.

Verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Voor uw diepvries hele
of halve varkens, runder
voor of achter voeten,

hele of halve lammeren.

Het adres voor

HUIS-
SLACHTINGEN

Gebraden vlees in blik
voor uw

wintersportvakantie.

Slagerij
KLEIN

LEBBINK
Dorpsstraat IO-ALMEN

Tel.0575l-I2l9

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

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

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

SPECIAAL VOORDEEL
DAMES PULLOVER
ZUIVER SCHEERWOL DIV. KLEUREN

POLO-MODEL MT. 38-42 139.-

NU:

DAMES BLAZERS
O.A. SANDY EN TAIFUN

VELE MODELLEN 295.- 349.-

DAMES JAPONNEN
EN PAKJES
DIVERSE MERKEN 198.- 329.-

NU:

modecentrum

SPECIAAL
VOOR-
DEEL

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 'AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

FLORIDA PALERMO
Volledig M.D.F slaapkamer op comfort-hoogte

Leverbaar m: 90x200,140x200,160x200 en 180x200 cm
Te verkrijgen in de kleuren: Alpme-wit, Nairobi-beige.
Havanna-bruin en Bourgogne-rood LIKKIK

UAPfH

Eenproduktvan GaStbom

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL 05752 1514
ZUTPHENSÈW1 <
EIBERGEN / TEL 05454 74 l 90
J W HAGEMANSTRAAT 3 '

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

Ü8VMI
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

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

voorheen H. DONDERWINKEL

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

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 -Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-5P924065

Wie eenmaal

Waldkom heeft gekend,
eet niet anders, is verwend!

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

en zonnebloempitten.

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

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
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Hans Bruggeman erelid
P. V. Vorden

Voorzitter Cor Bruinsma feliciteert Hans Bruggeman met zijn ere-lidmaat-
schap.

Vanwege zijn vertrek naar Eist heeft Hans Bruggeman tijdens
de jaarvergadering van de P.V. Vorden afscheid genomen als
bestuurslid.

Voor de P.V. Vorden aanleiding om
hem tot ere-lid van de vereniging te
benoemen. In zijn toespraak ging
voorzitter Cor Bruinsma in op de ak-
tieve rol die Bruggeman heeft ge-
speeld bij de oprichting van de vere-
niging. Een rol die hij tot zijn vertrek
als sekretaris van de P.V. Vorden is

blijven vervullen. Bruggeman kreeg
vervolgens de speld met inscriptie
door voorzitter Bruinsma overhan-
digd.
In zijn reaktie op het erelidmaatschap
gaf Hans Bruggeman te kennen dat
hij op deze wijze direkt betrokken
blijft bij de P. V. Vorden.

Floralia
bloemschikcursus
ledere maand ietsfleurigs op
tafel!

Deze wens kwam van enkele najaars-
cursisten. Daarom start Floralia bij
voldoende deelname een maandelijk-
se cursus onder leiding van José Brin-
kerhof. De eerste cursusavond wordt
gehouden op donderdag 10 december
a.s. Vervolgens iedere tweede don-
derdag van de maand, zodat de laatste
cursusavond op 11 juni valt. In totaal
dus 7 lesavonden van twee uur elk.

Veel mensen vinden het leuk om eens
iets met bloemen te doen. (B.v. met
bloemen of takjes uit eigen tuin).
Maar men gunt zich er de tijd niet
voor of ziet op tegen de rommel.
Daarom is bovengenoemde cursus
het proberen waard.

Ter verduidelijking: deze cursus
komt niet in de plaats van, maar naast
andere cursussen. Men kan zich
opgeven bij M. Jansen, tel. 2296, J.
Bargeman, tel. 3442 en J. Ouwinga,
tel. 2090.

Voor meer informatie zie advertentie
elders in dit blad.

V N D W K

S L A G E R IJ

Basisbcrciding bakken:
Laat in oen passonde pan boter uitbruison en
licht bruinen. Het
formaa t van de pan
afstemmen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid. In een te
grote pan verbrandt de
boter, in een te kleine pan
wordt bet vlees niet
ge l i jkmat ig gebakken.
Sebroei.het v U-es aan
weerszijden d ich t en
temper het vuur . Bl i j f met het vlees over de
bodem van de pan schuiven en keer het
regelmatig. Vervolgens verder bakken tot het
vereiste gaartepunt. Het vlees uit de pan
nemen en de braadboter eventueel afblussen
met water of ander vocht.

U heeft nodig voor 4 personen:

500 gram magere hamlappen
4 eetlepels droge sherry
2 eetlepels sojasaus
1 theclepcl maïzena
2 eetlepels olie
l eetlepel fijngchakte verse gcinberwortol
of l theclepcl djahé (geinberpoeder)
l ui, gepeld en in halve ringen gesneden
175 gram kleine maïskolfjes ( u i t pot of b l ik )
l rode paprika, zaad en zaadlijsten
verwijderd, in dunne reepjes gesneden
l kleine komkommer, overlangs
gehalveerd, van zaad ontdaan en in
schijfjes gesneden
175 gram kleine, schoongemaakte peultjes
gcblancheerd = even de kook erover laten
gaan

Roergebakken
reepjes-

vlees met
groenten

v L o G M A N

Bereiding:
Meng in een kom de sherry en de soja met de

maïzena en zet het
mengsel weg.
Verhit de olie in een wok
of wadjan. Voeg de
gember en de ui toe en
roerbak ze in l minuut op
hoog vuur. Voeg daarna
onder voortdurend
omscheppen het vlees in
porties toe en doe er als
dit voldoende is

dichtgeschroeid de reepjes paprika en
komkommer bij. Roerbak dit alles vervolgens
nog l minuut. Laat tenslotte de peultjes en de
maïskolfjes nog l minuut meebakken. Giet de
aangemaakte maïzena over alle ingrediënten
en bli jf roeren tot de saus is gebonden. Dien
het gerecht meteen op.
Lekker met mihoen of r i j s t . »

• Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1345 kj (320 kcal)
Eiwit: 24 gram
Vet: 14 gram
Koolhydraten: 17 gram

graag gelezen

daeboefd
^—^ Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Een nieuw Boekhuis

Deze week is de bibliotheek weer
geopend. Tien dagen lang is-ie geslo-
ten geweest omdat er verbouwd
moest worden. Er is achter die geslo-
ten deur hard gewerkt. Door de mede-
werksters die duizenden boeken heb-
ben moeten afdekken en verslepen.
Schilder Boerstoel en zijn mannen
hebben in die week kleurige wonde-
ren verricht. Aannemer Ruiterkamp
gaf de nieuwe balie zijn definitieve
plaats en installeerde een toegangs-
deur die automatisch opengaat. Een
grote verbetering ten opzichte van de
oude deur met draaiknop, die veel
mensen vaak met moeite open kon-
den krijgen. Er is een nieuwe verwar-
mingsketel geplaatst door de vak-
mensen van de firma Emsbroek. En
woonspecialist Wim Polman advi-
seerde over de kleur van de nieuwe
vloerbedekking en zorgde voor het
leggen ervan.
Dit alles was nodig omdat in de ne-
gentien jaar dat de bibliotheek in dit
pand is gevestigd er niets was gedaan
aan de inrichting. Nog zijn niet alle
nodige voorzieningen getroffen,
maar de bijdrage van de gemeente
voor (in het verleden niet uitgevoerd)
onderhoud stelde het bestuur in staat
ons beekhuis een nieuw en meer ei-
gentijds gezicht te geven. Daar is
door alle betrokkenen en in het bij-
zonder de directrice en de mede-
werksters van de bibliotheek erg hard

'en enthousiast aan gewerkt, zodat
vanaf deze week de uitleen weer kan
beginnen.

Er is nog m^PI'eranderd, want er zijn
ook wat de indeling betreft verschil-
lende verbeteringen aangebracht. De
uitleenbalie is ruimer van opzet (tus-
sen twee haakjes: de balie is afkom-
stig uit eennadere bibliotheek en is
opgeknapt ^pkit aangepast aan onze,
wensen). De boekenstellingen zijn
speelser ingedeeld. In de romanafde-
ling is nu ook een zitje voor wie rustig
een boek wil inkijken. En ook in de
Seniorenhoek komt een nieuwe set
gemakkelijke stoelen waar je dan
makkelijk uit kunt opstaan (dat was
mogelijk mede dank zij een donatie
van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen (afd. Vorden). In de infor-
matiehoek staan twee beeldschermen
voor ieder die een schrijver, titel of
onderwerp wil opzoeken. En er ko-
men nog nieuwe stoelen voor de lees-
zaal die na bijna twintig jaar ook hard
aan vervanging toe zijn.
U bent dus weer van harte welkom in
onze vernieuwde bibliotheek. En
voor wie nog geen lid is: is dit nu niet
een goede gelegenheid eens kennis te
maken met ons boekhuis dat in het
dagelijkse leven van veel ook jeugdi-
ge plaatsgenoten gelukkig een erg be-
langrijke plaats inneemt?

Boekanier

KPO-avond
Vierakker
27 Oktober had men samen met de
HVG de avond. Kapper Reintjes en
schoonheidsspecialiste Gonnie Aal-
dering uit Toldijk verzorgden deze
avond. Na het openingsgedicht van
de voorzitster en een woord van wel-
kom aan de HVG werd het woord ge-
geven aan kapper Reintjes. Hij begon
met het voorstellen van zijn mede-
werksters uit de kapsalon, en Gonnie
Aaldering.
Ze werken uitsluitend met produk-
ten op natuurlijke basis. Iemand uit
de zaal werd geknipt en gekapt en
kreeg een schoonheidsbehandeling.
Ook hadden ze dames en een paar he-
ren bij zich die als model geknipt en
gekapt werden, 's Middags hadden
enkele dames al een kleurtje in hun
haar gekregen.
Een leverancier van pruiken die ook
aanwezig was, liet enkele modellen
van pruiken zien. Tegenwoordig wor-
den ze niet alleen meer voor kaal-
hoofdigen gebruikt, maar ook als mo-
depruik. In een ommezien kun je er
toch verzorgd uit zien. Tijdens de
knip- en kapbehandelingcn vertelde
de heer Reintjes heel veel over de
verschillende kapsels.

Ook vertelde hij veel over de schoon-
heidsbehandelingen. Een schoon-
heidsspecialiste begint met het vast-
stellen van de huidtype, hetzij een
droge, vette of normale huid. Ze be-
gint met het reinigen van de huid.
Ontharen geschiedt door middel van
hars, b.v. bij neus, bovenlip. Ook
worden de wenkbrauwen geëpileerd.
Als hoogtepunt van deze avond wer-
den 2 bruidjes gekapt.
De presidente van de HVG bedankte
kapper Reintjes en de schoonheids-
specialiste voor alles wat ze ons deze
avond hadden laten zien en bood hen
een envelop met inhoud en een bloe-
metje aan.
Ook de dames en heren die model
hadden gestaan werden niet vergeten.
Hen werd ook een bloemetje aange-
boden. Tot slot bedankte ze de KPO
voor de gastvrijheid en wenste ze hen
alleneen wel thuis.

Kontaktavond
Vordens
Dameskoor
Met de beide plaatselijke wethouders
mevr. Aartsen en de heer Voortman in
de zaal, organiseerde het Vordens Da-
meskoor in een goed bezet Dorpscen-
trum een kontaktavond, waaraan be-
halve het Vordens Dameskoor door
een vijftal koren werd meegewerkt,
die na afloop door voorzitster mevr.
Bargeman bedankt werden voor het
gebodene.
Het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert
Nijhof zong o.m. het prachtige num-
mer 'You never walk alone'. Ludo
Eykelkamp was de solist bij het koor.
Het Vordens Dameskoor zong onder
leiding van Peter Rouwen o.m. 'Ons
Gelderland' en 'Lentemars', terwijl
het Chr. Gemengd Koor Excelsior uit
Vorden, eveneens onder leiding van
Peter Rouwen o.m. 'Agnus Dei' en
'Herr deine Gut' vertolkte. ^»
Vanuit Wichmond werd de^ptvond
medewerking verleend door het Her-
vormd Kerkkoor o.l.v. mevr. J. Brou-
wer en het R.K. Kerkkoor o.l.v. mevr.
W. Harmsen.

schildersbedrijf
Peters gebruikt
voor snijoefening
Leerzaam maar moeilijk
Voor zijn tentamen wandafwerking
voor de specialistenopleiding heeft
Patrick Nijenhuis na het aanbrengen
van behang en textielwandbekleding
met rugcoating ook nog een snijoefe-
ning gemaakt. Voor de snijoefening
heeft hij het logo van zijn werkgever,
schildersbedrijf Peters, in verschil-
lende wandbekledingsmaterialen uit-
gevoerd.
Het maandblad van de Stichting Vak-
opleiding Schilders- en Stukadoors-
bedrijf berichtte er in het oktober-
nummer uitvoerig over. Voor Patrick
en schildersbedrijf Peters toch een
leuke manier om te werken aan een
dergelijk werkstuk. Het was geen
eenvoudige opgave, maar wel een
perfecte examenoefening. Allicht zal
het werkstuk in het bedrijf een mooi
plaatsje krijgen.

MISTER X
We zijn de ontknoping van de Nieuwe Prins nabij.
Wie zwaait de scepter over het Deurdreajersdarp.
Wie oh wie, mag zich Prins Carnaval noemen?!
Wie wordt de nieuwe Prins van het Deurdreajersdarp voor het komende
carnavalsseizoen 1992/1993.
Hier volgen de derde aanwijzingen:
- Zouden ze dit jaar een prins of een prinses gevonden hebben;
- De naam is al eerder genoemd;
- Met de naam is plagiaat gepleegd;

-r— Zou het Suderas hier meer van weten;
- Alle deuren gaan voor mij open;
- Mijn bezoek brengt steeds vreugde aan, is het niet bij het komen, dan

wel bij het gaan;
- Spoelen is mij niet onbekend;
- Kom de 7e maar kijken.

De bekendmaking van de Nieuwe Prins vindt plaats op 7 november 1992
bij 'de Herberg'.
Volgende week de ontknoping.

Inleiding
varkenshouderij-
kern
Op maandag 26 oktober jl. kwamen
de leden van de varkenshouderijkern
Eibergen-Groenlo-Ruurlo-Vorden
bijeen. Na de opening door de voor-
zitter werd het woord gegeven aan de
heer Kutten van dierenkliniek 'De
Hondevoort' uit Eibergen, die een in-
leiding hield over onder meer de
blaasjesziekte en de gevolgen. Blaas-
jesziekte is een virusziekte, de symp-
tomen zijn hetzelfde als bij mond- en
klauwzeer en daarom is het heel be-
langrijk dat er snel maatregelen wor-
den genomen. Er werden dia's ge-
toond hoe je het kunt zien en herken-
nen, bij biggen blaasjes onder de
poot, ook de hak kan aangetast zijn,
evenals blaren op de mond en langs
de tongrand, l a 2 dagen hoge koorts
een snelle verspreiding en bijna geen
uitval. Incubatietijd is 2 a 7 dagen.
Varkenspest komt nog steeds voor
hierbij werd ingegaan op de kortings-

regeling die wordt toegepast m.b.t.
schadeloosstelling.

Medicijnen kunnen helend en voor-
komend werken. Koppelbehandelin-
gen bij voorkeur door het water, om-
dat een ziek varken wel drinkt maar
niet vreet.

Smeerpokken is een virusinfectie,
door smeerwrang of natte eczeem
ontstaan huidbeschadigingen en daar-
om is het heel belangrijk de hele kop-
pel te behandelen. Na de inleiding
was er gelegenheid om vragen te stel-
len waar goed gebruik van werd ge-
maakt.

Kappers succes
Op de dag van het oosten te Hengelo
(Ov.) behaalde Wilma Zweverink,
werkzaam bij kapsalon Wiekart een
tweede prijs met het onderdeel knip-
pen-föhnen modern dagkapsel. De fe-
licitaties zijn voor haar met dit be-
haalde succes.

Monte Carlo & Quattro-band in
de Woage, Halle
Zaterdag 7 november a.s. wordt het weer een grandioze mu-
ziekspektakel in dancing discotheek de Woage.

Grote zaal
In de grote zaal staat deze avond de
toch niet onbekende topformatie
Monte Carlo. Zij hebben de afgelo-
pen jaren een vaste binding gekregen
met het publiek, die speciaal van alle
windstreken hen achterna reizen.
Monte Carlo brengt behalve goede
muziek ook een perfecte lichtshow,
en weet het podium goed te benutten.
Nummers van Tina Turner, Bryan
Adams, Dire Straits, enz. komen deze
avond aan de orde. Monte Carlo staat
deze avond garant voor veel gezellig-
heid en goede muziek.

Ken Ie Die Zaal
In de Ken Ie Die zaal speelt deze
week de Quattro-Band garant voor

veel humor en muziek. Deze formatie
bestaat uit: Rene Maas, goed voor
basgitaar en trompet; de drumstokken
vliegen heen en weer met een aan-
drijfkracht van drummer Bennie Gie-
zen; de toetsenist is de man van het
ritme, Hans Liebrand, en als de laat-
ste Heiny Haverdil die de snaren van
de gitaar weet te spannen.
De Quattro-Band speelt reeds drie
jaar in deze opstelling, met name in
het oosten des lands.

Disco vervoer
ledere zaterdag rijden er discobussen
vanuit alle windrichtingen van en
naarde Woage.
Voor verdere informatie kunt u bel-
len: 08343-1232.

De Deurdreajers fQ\l tie Vu r ld
Zaterdagavond 7 november organi-
seert de Vordense karnavalsvereni-
ging 'De Deurdreajers' in residentie
'De Herberg' het jaarlijkse Prinsen-
bal. Medewerking wordt verleend
door de band 'Select'. Tijdens deze
karnavalsavond wordt bekend ge-
maakt welke Prins (Prinses) het ko-
mend seizoen de scepter zal gaan
zwaaien in het 'Deurdreajersdarp'.

'Een rondje
Twents in de
Achterhoek9

Zaterdagavond 28 november a.s.
wordt deze avond gehouden in 'de
Groene Jager' te Barchem. Er zal op-
getreden worden door Gait oet 't
Klooster, Mans en Graads, Fons Pla-
tenkamp en Alwie Kroeze, de muzi-
kale begeleiding berust bij Ans Lo-
huis. Kaarten kan men bestellen op
telefoonnr. 05737-1232 of 05734-
1201.

GROEP

In de afgelopen week is op verschil-
lende plaatsen in Vorden en Wich-
mond verkeersmeubilair vernield. Op
de kruising Vierakkersestraatweg/
Leestenseweg is een verkeersbord to-
taal afgebroken, op de Almenseweg
zijn op verschillende plaatsen ver-
keers- en aanduidingsborden vernield
en op de Horsterkamp is een ver-
keerszuil omvergereden. Er zijn tot
op heden geen daders bekend. Even-
tuele getuigen worden verzocht zich
te melden.

Op 27 oktober werd aangifte gedaan
van diefstal van een aanhangwagen.
Deze aanhangwagen, een tandemas-
ter met open laadbak, stond gepar-
keerd op de Overweg. Van de da-
der(s) geen spoor. Op dezelfde dag
werd ook aangifte gedaan van diefstal
van een fiets. Deze werd ontvreemd
bij een perceel aan de Reeoordweg.

Naar aanleiding van een tip werd bij
een inwoner van Vorden een dubbel-
loops jachtgeweer in beslag geno-

men. De eigenaar had geen jachtakte
of een verlof. De man verklaarde dat
hij het wapen van iemand in bewa-
ring had gekregenen dat hij dacht dat
het om een luchtbuks ging. Een pro-
ces-verbaal volgt.

Op zaterdag 31 oktober zijn snel-
heidskontroles gehouden op de Zut-
phenseweg, binnen de bebouwde
kom, en op de Horsterkamp. Op de
Zutphenseweg zijn 's morgens 381
automobilisten gekontroleerd waar-
van er 15 zijn bekeurd. De hoogst ge-
meten snelheid was hier 78 km.
's Middags zijn op de Horsterkamp
164 automobilisten gekontroleerd
waarvan er 45 bekeurd zijn. De hoog-
ste snelheid bedroeg hier 109 km (50
km is toegestaan).

Op de Ruurloseweg, t.h.v. de Wiersse
is een dode ree aangetroffen.
Kennelijk is het dier doodgereden,
echter er heeft zich geen automobilist
gemeld. De ree is naar een poelier ge-
bracht.



Een school is een school...
En daar heb je dan als Nederlander zo bepaalde ideeën bij.
Hoe een school er uit ziet, van binnen en van buiten. Maar als
je met de 'Werkgroep Partnergemeenten' van de Gerefor-
meerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Vorden meege-
reisd was naar Roemenië dan werden die ideeën wel door
elkaar gerammeld. Het is geen reis om de wereld of een we-
reldreis — daar ligt Roemenië te dichtbij voor — maar het is
wel een reis naar een andere wereld.

In het noorden van Roemenië tegen
de grens met de Oekraïne ligt een
stadje dat officieel Sighetu Marmetei
heet, maar iedereen noemt het daar
Sighet. Men heeft daar als kerken
contact met de Reformatus-kerk,
maar had ook te horen gekregen over
de school daar.
Meteen de eerste middag dat men
aankwam heeft men de school van
binnen en van buiten gezien. Men
ging er heen om o.a. wat oude school-
banken en stoeltjes van de Openbare
School van Vorden af te leveren. Wat
men hier dan oud noemt.
Zouden degenen die de oorlog van
'4ü-'45 meegemaakt zich hebben
kunnen voorstellen, dat het na die 5
jaren nóg eens 45 jaren had moeten
duren. Er was aan het eind van de
oorlog al veel minder van alles te krij-
gen. Daar is het nu nog minder.
Het is een grote school. Maar voor de
1200 leerlingen (er zijn er zoveel om-
dat de school zo'n goede naam heeft)
veel te klein. Er is daarom een verde-
ling gemaakt: 600 leerlingen 's mor-
gens en 600 leerlingen 's middags.
Dat klinkt redelijk. Maar als men
weet dat er bijvoorbeeld maar 8 toi-
letten zijn, en dat er pas vanaf l uur
's middags water is voor een open-
baar gebouw in die stad. Dat maakt
het misschien al iets viezer in de ge-
dachten.
En als er geen schoonmaakmiddelen
zijn voor de gangen en de lokalen en
de kinderen; als water alles is. Als
veel lokalen maar één 1.1.buis hebben
omdat er geen geld beschikbaar is
voor meer verlichting. Als er maar
één gymlokaal is van 5 bij 5, met één
lekke volleybal om mee te basketbal-
len.
Als... zo zou je nog een tijdje door
kunnen gaan met dingen opnoemen,
zodat men op den duur gaat zeggen:
dit is geen school meer, maar een on-
beschrijfelijke ellende.

En toch is het lerarenteam enthousiast
om de kinderen te geven en mee te
geven wat ze kunnen. De werkgroep
heeft hen gevraagd of zij ook priori-
teiten hadden voor de verbetering van
de school. Waar zij zouden beginnen.
En zonder aarzelen kwam eruit: een
schoolplein. Het schoolplein, achter
de school, is een groot terrein braa-
kliggende grond. Aarde met losse ste-
nen. En als je daar speelt, met niet
meer zulke sterke nieuwe kleren aan,
en als waspoeder een luxe artikel
thuis is, dan kunnen veel moeders
zich vast wel indenken hoe die kinde-
ren er na een paar dagen uitzien.
De bedoeling is dat er van dat terrein
een stuk verhard wordt, zodat het te-
gelijk als sportplaats gebruikt kan

worden; en dat er een stuk met gras-
zaad wordt ingezaaid.
Men wil als 'Werkgroep Partnerge-
meenten' aan heel Vorden vragen of
men wil meehelpen die plannen te
realiseren. Er is in eerste instantie
f 9.000,- nodig om het grondwerk te
laten doen. Daar heeft men in Sighet
van de gemeente wel de machines
voor, maar de school heeft het geld
niet.
Daarna wil men er volgend jaar zo-
mer met een aantal Vordenaren weer
heen om ook daadwerkelijk mee te
helpen. Er moet dan graszaad mee.
En om de kolenopslag heen moet een
schutting neergezet worden. De plan-
nen zijn zo kort na de reis nog niet
helemaal rond. En ook in Sighet staat
alles nog niet definitief op papier.
Men kan van hieruit dus nog advie-
zen geven.
De werkgroep beseft dat het om een
groot plan gaat. En daarom moet het
goed voorbereid worden. Men wordt
daarom allemaal uitgenodigd voor
een vergadering hierover op 17 no-
vember 's avonds in de Voorde bij de
Herv. Kerk. Ook alle bedrijven en in-
stellingen en de gemeente zullen een
brief ontvangen waarin een en ander
zal worden uitgelegd en gevraagd.

Men hoopt dat iedereen mee wil doen
om de school van Sighet op een
school te laten lijken, waar kinderen
voelen dat er in deze wereld een toe-
komst voor hen is.

Namens de werkgroep: fam. A.
Menkveld, tel. 1712; fam. M. Hof,
tel. 2014, dhr. W. Pennings, tel. 1221,
drs. P.W. Dekker, tel. 1290.
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CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Nederlands populairste
verjaarsliedje op cd
In een oplage van 360.000 stuks is het oerhollandse verj aars-
liedje 'Lang zullen ze leven' op compact disc uitgebracht. Te-
gen betaling kunnen consumenten va^p' begin november tot
de tweede week van december in het bezit komen van de cd,
die is toegevoegd aan de actie-verpakkingen van Duracell.

In totaal plaatst de batterij-fabrikant
in genoemde periode 7.000 speciale
displays, waarin zowel gewone als
actie-verpakkingen worden aangebo-
den. Op deze manier bepalen consu-
menten zelf of zij al dan niet aan de
actie willen deelnemen.
Op de cd zijn verschillende versies
van het nummer 'Lang zullen ze le-
ven' te horen. Er is onder meer een
house-, jazz-, instrumentale en kin-
derkooruitvoering. De house-versie

heeft een lengteduur van 3 minuten
en 14 seconden en voldoet daarmee
aan de normen die de samenstellers
van de hitlijsten aan een single stel-
len. De bewerkingen zijn afkomstig
van Maurice Luttikhuis, die als or-
kestleider verbonden is geweest aan
de populaire musical Les Miserables.

Het is voor het eerst dat het nummer
'Lang zullen ze leven' op compact
disc beschikbaar komt.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Î "̂ ««̂ ™BI

B Voor al uw

electra-
werkzaamheden

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

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Sauna
Beatrixlaan 20 7251 AN Vorden Tel. 05752-1807

biedt u voor de maand

NOVEMBER
gezonde warmte van de

SAUNA
prijs per uur voor 2 personen f 50,-

3 personen f 60,-
4 personen f 70,-

TER INTRODUCTIE
Abonnement voor een l O-baden Sauna

per uur voor 2 personen f 440,-
3 personen f 510,—
4 personen f 660,-

W//t u er warmpjes bijzitten en een gezonde kisur
houden, maak dan tevens gebruik van de moderne

ZONNEBANK-TECHNOLOGIE!

Tot ziens bij Jan ter Beek

MAAK ZELF UW
KERSTKAARTEN EN
KERSTDECORATIE!
Wij verkopen alle materialen voor:

- PERGAMANO
- ZANDSCHILDEREN
- SCHILDEREN MET WAS
- Fl LIG R AAN
- ORIGAMI
- ZIJDESCHILDEREN

Ook hebben wij nieuw in ons assortiment tempex
ballen, kransen en klokken.

LOGA
Raadhuisstraat22-VORDEN-Tel. 3100

FOR
STUDENTS

ONLY
GRATIS STEPS MODECHEQUE

T.W.V. ƒ 15,- BIJ JE PASFOTO!

«H

BEKIJK
VRIJBLIJVEND
ONZE MOOIE
CAMERA-
COLLECTIE

Studio Ha
Express i'v';

Polaroid

Maak nu alvast een mooie foto voor uw
Kerst-Nieuwjaarskaarten

* * * * * * * * * * * * * * * * * *BINNENKORT
SPECIALE AANBIEDING!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Met vriendelijke groeten

Vakfotografie

tfv&
Dorpsstraat 20 Vorden. Telefoon 05752 - 2812

Spuistraat 10 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 2386
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Vrijdag 6 november door
omstandigheden
géén KLAVERJASAVOND

Café-Restaurant

't Wapen
van'tMedler
Ruurloseweg 114
Vorden
Tel. (05752) 6634

en :ijk op die premie

per man per dag'
De premie geldt bij minimaal 3 mandagen
werk en is voor niet-particulieren f 35,- per
man

«Frons Jberentsen

Schildersbedrijf

Vorden o 05752-6767

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

J (Rl©¥..

KALIBER
& KARAOKE SHOW

BALANCE
VOOR BUS INFORMATIE BEL:

05440 - 64145

GEVRAAGD:
Glazenophalers min. leeftijd 1 8 Ir

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Floralia

BLOEMSCHIK-
CURSUS

o.l. v. José Brinkerhof

Donderdag 10 december
en vervolgens elke tweede donderdag van de maand
t/m 11 juni 1993. Van 20.00 tot 22.00 uur in het
DORPSCENTRUM
Kosten f 52,50 (f 7,50 per avond excl. materiaal), te
voldoen bij aanvang van de cursus.

Meenemen voor de eerste les:
bloemschikmateriaal, zoals scherp
mes, tangetje, een bakje en
eventueel groen uit eigen tuin.

OPGAVE EN INFORMATIE:
M. Jansen-tel. 2996
J. Ouwinga - tel. 2090
l. Bargeman - tel. 3442

NIEUW NIEUW NIEUW
In ons assortiment

S*E(j2l Spdcomputers

o.a. de 16 bit Mega-drive
de Master System II (8 bit)

de game gear
en vele, vele spelletjes.

NATUURLIJK BIJ:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

WILINK l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

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

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

Ook voor: - overhemden
- hoeden en petten
- knickerhockers en pantalons
- Meindl schoenen

kunt u bij ons terecht.

WAPEN- EN
SPORT-
HANDEL
Zutphenscwcg 9 VORDEN

steeds doellnffenil!

Tel. 05752-1272



Zij wonnen de GRATIS HELICOPTERVLUCHTEN van ALBERT HEIJN Hengelo.
Uit Hengelo (Gld.):
AJ. Memelink
J.A. Norde
C. Regtop
Jeroen Harmsen
G.A. Gerritsen
Fam. Oosterhuis
Fam. Van Haarlem
J.U. Lentferink
Fam. Leidelmeijer
F.J. Dijkstra
Els Korten
N. Rietbergen
A. van Leijden
J. Mijnen
M. Regelink
G. te Brake
A.A. Meulenbrugge
B. Maalderink-Engbers
G.J. Olthof
F. Peters
J.A. Norde
H. Verstege

DJ. Berendsen
Fam. Ellenkamp
Gerrit Hulstijn
W. Hulstijn
H.C. Harmsen
B. Hissink
Fam. Horstink
A. Lebbink
C. Kuipers
R. Menkveld-Flamma
W. Hilferink-Lammers
Fam. A. Zilvold
D. Bonenberg
Jolie Piek
G. Straatman
A. Bomer
Miriam Veenhuis
Fam. Van Rappard
H. Langwerden
B. Dijkman
Fam. Groot Roessink
Hanny Meulenbrugge
G. Scholten

E. v.d. Brink
R. Veerink
Fam. Leidelmeijer
P. Noordzij
Ria Teunissen
Ina Burghardt
G.H. Firing
B. Enzerink
D. Hendriksen
Jolande Wesselink
A.C. Cornelissen
H.J. Seesink
Fam. Groot Roessink
B. Versteege
Femmy Kohier
Jan Notten
H. Groot Roessink
Fam. Bosman
Fam. Oosterhuis
Joke Rossel
y. Schotanus
Fam. J. Meulenbrugge

D.J. Menkveld
DJ. Menkveld
Fam. Fukkink
Jolanda Wissels-Lassche
H.J. Seesink
H. Lohschelder
R. Nijland
D.J. Berendsen
D. Berendsen
J. Kreunen
Brigitte Schooltink
G. Scholten
G. Franken-Langwerden
Maria Melgers
F. Jansen
B. Schuurman
Margreet Willemsen
J.A. Norde.
HJ.G. Lubbers
B. Maalderink-Engbers
G. ten Broeke
R. ten Onna
N.G. Wessels

Uit Keijenborg:
J. Sessink
Maarten van Setten
Fam. Boers
FJ. van Beek-Norde
Fam. Lurvink

Uit Vorden:
RJ. Jansen van den Berg
G.J. Brandenbarg
RJ. Jansen v.d. Berg
Uit Drempt:
M.O. Witteveen-Snoeken
Uit Baak:
Annet Mokkink

De nieuwe ALBERT HEIJN

MOLENHOEK-

m

„de Molenhoek",

„de Winkelshoek"

van

HENGELO

ZWEM- EN
RECREATIEBAD

P A P E N D I J K
te Groenlo

Elke zaterdag en zondag

10.00-16.00 uur.

Woensdag

13.30-16.00 uur.

Voor andere tijden:

tel. 05440-62310.

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Ze zijn er weer:

Rozen,
Hagebeuk en
Fruitbomen

WORDEN
Ruurlosewog G5a, Vorden

Tel. 05752-3671

(SPOED) CURSUSSEN:
(2 zaterdagen 10.00-15.30 uur)

Tekstverwerking WP 5.1
BEGINNERS of ALG. COMPUTER-
CURSUS BEGINNERS

TYPECURSUS (geen spoed, 22 lessen)

ENGELS BEGINNERS (geen spoed,
22 lessen)

Spoedcursus Tekstverwerking WP 5. 1 Beginners:
Gaanderen, lokatie volgt za 14 nov. en 21 nov.
Lichtenvoorde, Pillen 't Zwaantje za 21 nov. en 28 nov.
Eibergen, Hotel 'De Klok' za 28 nov. en 12 dec.
Vorden, 'Dorpscentrum' za 14 nov. en 21 nov.

Spoedcursus Alg. Computercursus Beginners:
Vorden, 'Dorpscentrum' za 28 nov, en 12 dec.

Typecursus, eerste vrijblijvende informatieles:
Lichtenvoorde, Pillen 't Zwaantje za 28 nov. 10,00-1 1 .30 uur
Vorden, 'Dorpscentrum' ma 30 nov. 19.00-20.30 uur

Conversatie Engels Beginners:
Eerste vrijblijvende informatieles:
Hengelo Gld., Hotel Leemreis di l dec. van 19.00-20.30 uur

Examentraining Tekstverwerking WP 5. 1 (6 lessen) voor wie
al kan tekstverwerken, maar nu ook examen wil doen,
eerste vrijbl. informatieles:
Lichtenvoorde, Pillen 't Zwaantje di 1 7 nov. 9. 30/19. 00 uur
Eibergen, Hotel 'De Klok' ma 16 nov. 20.15 uur

Gratis oefenen in onze comp. lokalen, huur comp. of
typemach. mog.

Voor alle cursussen graag
telefonische opgave.

Vrijblijvende inlichtingen
en informatie-
folder:

05443-75140

Instituut
WALLERBOS

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

OVERIGENS NOG TE KOOP:
MECHANISCHE TYPEMACHINES F 98-

Tonny Jurrtërfs
AUTOSCHADE
iSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

l

Als installatiebedrijf beperken we ons niet alleen tot het
leveren en plaatsen van diverse installaties. Storingen aan
een gas- en CV installatie of electrische installatie, water
aan- en afvoeren, besturingssystemen e.d. kunnen gevaar-
lijk zijn en moeten snel verholpen worden. Onze storings-
dienst staat 24 uur per dag paraat om problemen snel en
vakkundig op te lossen. Zowel thuis als in het bedrijf.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. 5!uyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

NAJAARSAANBIEDING
KERAMISCHE WAND- EN VLOERTEGELS

ALLES
e SOORT

•< ^
>^ vloertegel

f 30x30 cm

V ^ van 53,50 voor 45,'

^^

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Kwekerij Westendorp
Vellerdwarsdijk 3 - 7261 KJ Ruurlo
Telefoon (05736) 12 14

Wegens ontruiming perceel
grond:

GOEDKOOP
aangeboden partij:

Haagconiferen
Plantgoed coniferen
Haaglaurier

TE HUUR GEVRAAGD in Ruurlo
(omgeving):
ca. l/2 ha goede cultuurgrond
voor de teelt van coniferen.

DAMES BLOUSES
Er hangt een ruime sortering blouses voor U klaar
in uni of ruitdessins.
Onze normale prijs is
vanaf 35.-
ZE ZIJN ER NU
REEDS VANAF

UNISEXKOL PULU'S
Met een rits in de kol en gemaakt in
een zware jersey kwaliteit.
Ze zijn er in 10 verschillende kleuren.
Maten S t/m EL.
Onze normale prijs is ƒ 17.50
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

mi mimi m mi mmr mmm mi mi

SWEATERS
In verschillende unikleuren.

Maten 128 t/m 176.
Onze normale prijs is 19.95
ALLEEN DEZE WEEK

SLECHTS

KINDER
JOGGING
BROEKEN

In zware sweaterstof.
Maten 128 t/m 176.

ZE ZIJN ER NU REEDS
VOOR SLECHTS



WendyBarnstijn: 'We bieden veel meer dan alleen rijlessen'

Nieuw Paardesportcentrum
'Baak' compleet bedrij f

Paarden en ponies is haar grootste liefhebberij. Het begon in
1990 met een buitenmanege. De stallen op de deel van de
boerderij aan de Langendijk 3 in Baak verschaften de vier-
voeters onderdak. In de beginjaren bleef het bij het trainen
van paarden en manegelessen met de Welsh pony merries. De
vraag naar meer ponylessen zou een uitbreiding van de mane-
ge betekenen. 'En dan moetje beslissen en zorgen dat er ac-
commodatie is', zegt Wendy Barnstijn.

Samen met haar vriend Rolf Ooste-
rink werden de schouders eronder ge-
zet. Na een jaar hard werken en door
veel zelfwerkzaamheid is hun wens,
een overdekte manege, gerealiseerd.
'Het is achteraf allemaal heel snel ge-
gaan. De vergunning van de gemeen-
te Steenderen werd vlot afgewerkt.
Toen konden we beginnen', aldus
Wendy Barnstijn.
Samen met Rolf Oosterink en Jan en
Joke Willemsen vormen ze een maat-
schap. Wendy en Rolf hebben de ver-
antwoordelijkheid voor de nieuwe
manege die de naam meekrijgt 'Paar-
desportcentrum Baak'.
De nieuwe manege is niet alleen voor
rijlessen. Het is een compleet paar-
denbedrijf.
'We doen er eigenlijk van alles. Be-
halve draf- en rensport. Het is dus ei-
genlijk veel meer dan alleen een ma-
nege', vindt Wendy Barnstijn die als
gediplomeerd instructrice en be-
drijfsleidster de scepter zwaait over
de manege.
Vele aktiviteiten vinden plaats in de
manege. Dressuur, aangespannen,

springen, africhten, corrigeren, keu-
rings- en wedstrijdklaar maken beho-
ren tot Wendy's werkterrein.
De lessen nemen een belangrijke
plaats in. Zowel in de manege als pri-
vé en bij verenigingslessen. Ook kun-
nen er ponykampen worden gehou-
den. Een pensionstalling eventueel
met weidegang, is ook mogelijk.
Overdag worden paarden getraind
voor particulieren.
Wendy steekt veel tijd in manegeles-
sen. Kinderen vanaf zo'n 7 jaar wor-
den de eerste beginselen van het po-
nyrijden bijgebracht.
Volwassenen krijgen onderricht in
paardrijden. Privélessen geeft de ij-
verige instruktrice aan eigenaren van
paarden die aan wedstrijden mee-
doen.
In haar volle agenda blijkt ze ook nog
tijd te hebben om les te geven aan de
ponyclubs in Steenderen, Toldijk,
Keijenborg en Vorden.
Trots laat Rolf Oosterink het nieuwe
paardesportcentrum zien. 'Ik zorg
voor het onderhoud, meer de techni-
sche kant. Er is altijd wel wat te

doen', zegt Rolf die volledig achter
het werk staat van zijn vriendin Wen-
dy. Zelf werkt Rolf nog enkele dagen
in de week bij een andere baas.
De voorgevel van de manege is opge-
trokken uit stenen. De achterkant en
de zijgevels zijn van damwandpro-
fiel. De dakbedekking bestaat uit as-
bestvrije platen en glasheldere licht-
platen. Het nieuwe paardesportcen-
trum heeft een rijhal van 40 bij 20
m2. Aan de zijkant van de wedstrijd-
bak zijn 7 paardenboxen en 6 stands
voor de ponies gesitueerd. Er is een
wasplaats voor de viervoeters en in
de zadelkamer van zo'n 20 m2 kun-
nen de tuigen, hoofdstellen en zadels
worden opgeborgen.
Voor de gezelligheid zorgt de foyer
van 50 m2 die is voorzien van een
bar. De zijkant van glas biedt een
goed uitzicht op de wedstrijdbak. Bij
de ingang zijn de toiletgroepen en de
douche verwerkt. Extra aandacht is
besteed aan de verlichting boven de
wedstrijdbak. Door toepassing van
specialeflkmpen, boven de norm,
zorgt heWvoor een extra lichtop^
brengst.
Met het gereedkomen van het nieuwe
paardesportcentrum mikken Wendy
en Rolf op een regiofunktie. Paarde-
sportcen^brn Baak, zoals de nieuwe
manege ̂ rct, is zondag l november,
op de verjaardag van Wendy Barns-
tijn, geopend.
Paardesportcentrum Baak is te vin-
den aan de Langendijk 3 in Baak, te-
lefoon 05 754-1803.

Concert in Café Heezen
Zaterdag 7 november a.s. biedt Café Heezen in Steenderen de
muziekliefhebbers uit de Achterhoek een onvergetelijke
avond. Een concert van een Amerikaanse artiest in 'Heezen'
is op zich al bijzonder, maar de komst van de zeer talentvolle
zangeres D.F.S. is uniek!

Internationaal talent
Tijdens de Beach-Party in Vorden, af-
gelopen zomer, gaf zij de bezoekers
reeds een voorproefje. Vorige week
gaf zij haar visitekaartje af: De try-
out in café Pasman in Lochem was
'volle bak' en heeft zelden in Lochem
zoveel reacties losgemaakt. Reeds de
volgende avond verzorgde zij een in-
drukwekkend concert in Zieuwent,
tijdens de CD-presentatie van Nor-
maal, waarbij zij voor ruim 1000 ge-
nodigden definitief haar naam vestig-
de.
Het is ook geen wonder, want DFS is
een topzangeres van grote klasse, en
een persoonlijkheid die respect af-
dwingt. Het optreden in Steenderen is
dan ook bij voorbaat al succesvol.

Allround
Het repertoire van DFS is breed;
blues, jazz, soul, dance-music, zij be-
heerst elke stijl. Een uitgebreide
opleiding ging daaraan vooraf. Na de
'High school and college' in Detroit
bezocht zji de Universiteit van We-
nen (Oostenrijk).
Daarna studeerde zij af op de Kunsta :

cademie van Detroit. Ontving een
beurs in 'Music in the vocal arts' in
Marygrove. Vertrok daaina naar New

York en haalde het diploma van
AMDA (American Musical and Dra-
matic Arts) alwaar zij zich speciali-
seerde in musical, opera en jazz-stij-
len.

Start in Holland
In 1993 wil DFS drie CD's uitbren-
gen met elk hun eigen stijl respectie-
velijk blues-, jazz- en dance music.
Voor de promotie van die CD's is Ne-
derland als tijdelijke basis gekozen.
Van hieruit is het namelijk snel vlie-
gen naar Londen, Parijs, Berlijn of
Rome.
Haar verdere plannen zijn ambitieus,
maar doordacht. En met haar zangta-
lent, haar prestatievermogen en haar
persoonlijkheid zal zij er komen.

DFS in Steenderen
Voor het concert in café Heezen
wordt DFS begeleidt door twee ta-
lentvolle musici, gitarist Leon Ven-
derbosch (KGB) die door velen als de
beste achterhoekse gitarist wordt ge-
noemd en toetsenist Torn Ansink
(werkzaam in een Duits orkest).
Samen met DFS, deze snellevende
persoon met die geweldige stem zul-
len zij zorgen voor een buitengewone
avond.

P. T. T. geeft nieuwe zegel uit:

Het 121/2-jarige
Regerings-
jubileum
Op 30 oktober 1992 is het precies 12
V: jaar geleden dat Hare Majesteit
Koningin Beatrix werd ingehuldigd

als Koningin der Nederlanden. Deze
inhuldiging vond plaats op 30 april
1980, tijdens een vergadering van de
Staten-Generaal in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam.
Als hoofd van de regering is de Ko-
ningin «lirect betrokken bij de politie-
ke ontwikkelingen in ons land. Zo te-
kent zij alle wetten, nadat deze door
het parlement zijn goedgekeurd. Zij
draagt echter geen verantwoordelijk-

heid voor het beleid van de regering.
De grondwet zegt immers: 'De Ko-
ningin is onschendbaar, de ministers
zijn verantwoordelijk'.
Bij kabinetformaties heeft de Konin-
gin een belangrijke rol. Zij benoemt
de (in)formateurs die de opdracht
krijgen een nieuwe regering samen te
stellen. Tijdens haar regeerperiode
heeft Koningin Beatrix vijf kabinets-
formaties meegemaakt, beginnend
met het tweede kabinet-Van Agt in
1981, en als laatste het derde kabinet-
Lubbersinl989.
Uit hoofde van haar functie vervult de
Koningin daarnaast nog vele repre-
sentatieve taken: zij ontvangt buiten-
landse staatshoofden, regeringslei-
ders en ambassadeurs, ministers en
kamerleden, en legt zelf eveneens een
groot aantal bezoeken af in binnen-
en buitenland. Ook middels werkbe-
zoeken aan talloze instellingen, be-
drijven en organisaties in het land,
stelt zij zich op de hoogte van de ac-
tuele ontwikkelingen in onze samen-
leving.
Aan het koperen regeringsjubileum
van Hare Majesteit de Koningin is
aandacht besteed tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst op 30 oktober in de
Grote Kerk te Den Haag.
Voor de P.T.T. is e.e.a. aanleiding ge-
weest een nieuwe postzegel uit te ge-
ven. Voor meer informatie: Postkan-
toor Vorden.

Schrijfwedstrijd
Staring Instituut
Voor de tiende keer alweer organi-
seert het Staring Instituut een schrijf-
wedstrijd. Deze keer gaat het om het
schrijven van gedichten in het Neder-
lands of in één van de streektalen van
Achterhoek en Liemers. ledere deel-
nemer mag ten hoogste vijf gedichten
inzenden en wel in vijfvoud. De deel-
nemers aan de wedstrijd moeten
woonachtig zijn in Achterhoek of
Liemers ol daaruit afkomstig zijn.
Het thema is vrij, maar aansluiting bij
het thema van de Boekenweek 1993,

'Het leven geschreven', wordt na-
drukkelijk onder de aandacht ge-
bracht. Het verdient aanbeveling bij
de plaatselijke bibliotheek of bij het
Staring Instituut een wedstrijdregle-
ment aan te vragen.
Een deskundige jury zal de inzendin-
gen beoordelen. De tien beste inzen-
dingen worden tijdens de Boeken-
week geëxposeerd in de verschillen-
de bibliotheken en dingen mee naar
de publieksprijs, die tijdens het Boe-
kenweekfeest wordt bekendgemaakt.
Op een feestelijke bijeenkomst op 3
april 1993 in het stadhuis van Doetin-
chem worden de prijswinnaars be-
kend gemaakt. Er zijn drie prijzen be-
schikbaar, nl. een eerste prijs van
f 250,-, een tweede van f 150,- en een
derde van f 100,-.
De inzendingen moeten worden in-
gestuurd vóór 15 januari 1993 aan het
Staring Instituut, Postbus 686, 7000
AR Doetinchem.

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Regionale ledenvergadering
Deze vergadering wordt gehouden op
vrijdagavond 6 november in het
Dorpshuis te Drempt. Na de vergade-
ring zal er een discoteam aanwezig
zijn om er een gezellige avond van te
maken.

Cursus spreekvaardigheid
Deze cursus zal gehouden worden op
de volgende dinsdagen: 17, 24 no-
vember en l, 8, 15 december. Een
cursus waar men veel van opsteekt.
Het vindt plaats in 'De Pompe' te
Wilp. Opgave bij het secretariaat in
Arnhem, tel. 085-598540.

Videofilm revue
Op donderdagavond 12 november zal
de videofilm van de revue 'Nacht-
merrie van de roos' gedraaid worden
bij de Boggelaar. Tijdens deze avond
is ook opgave mogelijk voor de revue
van 1993. Deze wordt gehouden op
19 en 20 maart.

'Koersen op kansen'
dit is de titel van de nota, geschreven
door het Consulentschap voor de
landbouw. Men houdt geh^dsgerich-
te bijeenkomsten, waarJBn zal in-
gaan op de ontwikkelingen, perspec-
tieven en knelpunten van de Gelderse
landbouw en in het bijzonder op dat-
gene wat voor het gebied van groot
belang is. De bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 18^^ember te
Eefde. Voor opgave en verdere in-
lichtingen, tel. 05750-22459.

Gespreksavond met ex-gedetineer-
de
Op donderdagavond 19 november zal
een ex-gedetineerde ons het een en
ander komen vertellen over zijn leven
als gedetineerde en over de terugkeer
in de maatschappij. Bij de Boggelaar.

Proefboerdery 'De Marke'
Op woensdag 25 november is er de
mogelijkheid om deze proefboerderij
te bezichtigen in Hengelo. Dit geza-
menlijk met de fokstudieclub Vierak-
ker-Wichmond. Verzamelen bij de
HCI of rechtstreeks.

Dropping
Op vrijdag 27 november wordt er een
dropping gehouden. Verzamelen bij
de Boggelaar.

Management-programma's
Op maandagavond 30 november zal
er iemand van de Agron ons iets ko-
men vertellen over de verschillende
management-programma's zoals
Comru, Agros, Vekusoft en Rubis.
De avond is bij de Boggelaar.

AGENDA
NOVEMBER:

4 SWOV, Open Tafel in de Wehme
4 Welfare handwerken, de Wehme
5 ANBO, Kegelen bij de Boggelaar
5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Reg. ledenvergadering, Jong Gel-

re te Drempt
6 SWOV, Open Tafel in de Wehme
9 SWOV, Open Tafel in de Wehme
9 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg
11 HVG Wichmond, liedjes en

schetsjes
11 Plattelandsvrouwen
11 SWOV, Open Tafel in de Wehme
12 Videofilm revue bij de Boggelaar

van Jong Gelre Warnsveld
13 SWOV, Open Tafel in de Wehme
14 Najaarsconcert 'Jubal', Vierakker
14 Jubal, najaarsconcert
14 In de Reep'n, slipjacht
15 VAMC, wildrit
16-21 Verkoop verjaardagskalenders,

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

16 SWOV, Open Tafel in de Wehme
16 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg
17 KPO Vierakker, excursie breifa-

briek
17 NCVB Vorden, lezing mevr. v.d.

Ven
17 Soos Kranenburg in zaal Eykel-

kamp
18 HVG Dorp, mevr. Hiddink boek-

bespreking
18 Welfare handwerken, de Wehme
18 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 Gespreksavond Jong Gelre

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

KPO
19 HVG Wildenborch, mevr. van de

Laag
19 KPO Vorden-Kranenburg, ont-

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

nebloem

21 HVG Wichmond, Sinterklaasvie-
ring

23 ANBO, Klootschieten de Gold-
berg

23 SWOV, Open Tafel in de Wehme
25 Bejaardensoos Vierakker
25 Bezichtiging proefboerderij Jong

Gelre Warnsveld
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

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

wen, doemiddag Kerstkaarten
26 ANBO, Ledenbijeenkomst in 't

Stampertje met dialezing
27 Dropping Jong Gelre Warnsveld
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
28 Natuurmonumenten, excursie
28-29 De Vogelvriend, tentoonstel-

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

Kerk Vierakker
30 Management programma's, Jong

Gelre Warnsveld bij de Boggelaar
30 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme
30 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg

DECEMBER:
l Soos Kranenburg
1 Plattelandsvrouwen, Kerstmarkt

Intratuin
2 Welfare Handwerken, 'de Weh-

me'
2 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
7 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
9 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

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

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

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

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

met ouderen
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

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

takel
30 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

ÏMOOI MEEGENOMEN V?

l Tot en met 7 november 25ste nationale j eugdcollect e:

Nu geen speelplek, straks geen
toekomst
In Nederland wordt het steeds drukker en op straat gevaarlijker. Daarom zijn kinderen voor
hun spel meer en meer aangewezen op allerlei veilige speelvoorzieningen. Het Nationaal Jeugd
Fonds, het fonds van Jantje Beton, streeft naar uitbreiding van speelruimte voor de jeugd in
ons land. Gebrek aan voldoende speel mogelijkheden heeft immers ingrijpende gevolgen voor
de groei naar volwassenheid. Spelen is voor een kind van levensbelang. Daarom gaan de
collectanten van Jantje Beton dit najaar op pad onder het motto 'Nu geen speelplek, straks
geen toekomst'.

Duizenden vrijwilligers in het land
steken graag de handen uit de mou-
wen om kinderen hun broodnodige
speelruimte te geven. Het Nationaal
Jeugd Fonds helpt hen daarbij. Zo
worden ieder jaar vele honderden,
zinvolle projecten gerealiseerd voor
de jeugd tot ongeveer zestien jaar.
Het fonds van Jantje Beton stelt geld
beschikbaar voor de aanleg, verbete-
ring of uitbreiding van jeugdaccom-
modaties, kinderboerderijen, speelo-
theken,peuterspeelzalen,jeugdcircus-
sen en -theater, speeltuinen en andere
voorzieningen, die de leef- en speel-
ruimte van het kind bevorderen.
Bovendien stelt Jantje Beton jaarlijks
vele honderden kinderen, voor wie
een vakantie niet is weggelegd, in de
gelegenheid er een weekje tussenuit
te gaan.

Afhankelijk van uw bijdrage

Het Nationaal Jeugd Fonds is hier-
voor afhankelijk van uw bijdrage.
Daarom vindt in de week van l tot en
met 7 november 1992 opnieuw de na-
tionale jeugdcollecte plaats. Dit jaar
voor de 25ste maal. Vijftigdui/end
collectanten uit het jeugd- en jonge-

renwerk vragen u om geld voor de
jeugd. Voor de jeugdvereniging of
-club in uw woonplaats, die door de
aanhoudende bezuinigingen steeds
verder in de knel dreigt te komen en
voor het jeugdwerk in het hele land.
Gun de jeugd uw gulle gift. Immers:
nu geen speelplek, straks geen toe-
komst!
Komt u geen collectant tegen, maak
dan uw bijdrage over op giro 1247 ten
name van het Nationaal Jeugd Fonds
te Utrecht.

Woensdagmiddag 14.30 uur:

In zomaar een stad in Nederland,
kijkt een jongen mokkend voor zich
uit. De buurvrouw heeft net zijn voet-
bal afgepakt, die hij per ongeluk te-
gen haar raam heeft getrapt. 'Denk je
dat ik niets anders te doen heb, dan
de hele dag ramen lappen', galmt het
na in zijn hoofd.
Kan hij het helpen dat de straat zo
smal is. Woonhuis na woonhuis, veel
te dicht op elkaar en overal een auto
voor de deur. Van mama mag hij de
straat niet uit. Dat is veel te gevaar-
lijk, zegt ze. Wat moet hij nu doen?
Naar de speeltuin kan niet meer. Die

is gesloten. Hij heeft gehoord dat de
toestellen te oud zijn. Ja, hij bleef wel
eens hangen aan een spijker. Maar
gezellig was het er wel.
Hij weet niet of er nu een nieuwe
speeltuin komt. Dat wist de burge-
meester ook nog niet. 'Hangt van het
geld af, zei papa.

Woensdagmiddag, 14.45 uur:

Verkeer raast voorbij. Ze wordt er
verdrietig van. Nog geen jaar gele-
den stond hier 'haar' kinderboerde-
rij. De geitjes en konijnen moesten
plaats maken voor een verkeerstun-
nel. Zodat automobilisten een kwar-
tiertje eerder op hun werk kunnen
zijn. Ze wordt weer kwaad als ze er
aan denkt.
Wat moet ze nu op woensdagmiddag?
Eigenlijk zat ze er praktisch iedere
dag. Ze ging er de stal uitmesten op
zaterdag en na school ging ze even
'praten' met Snuf, haar lievelingsko-
nijn. Hem mist ze nog het meest.
Toen de boerderij dicht ging, vroeg
ze aan mama of ze Snuf mocht heb-
ben. In een hok in de tuin. Ze wist wel
dat mama allergisch is voor beesten.
Maar toch...
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Dag en nacht bereikbaar:

Informatie over eigen
bankrekening per telefoon
Rekeninghouders bij banken willen graag voortdurend op de
hoogte blijven van stortingen, overboekingen, rentebijschry-
vingen, etcetera. Toch zullen de klanten van banken in de
toekomst minder vaak ban kaf schriften toegestuurd krijgen.
Dat betekent dus minder informatie. De Rabobank stelt hier
iets tegenover: de Rabofoon.

De Rabofoon is een telefonische in-
formatielijn die door klanten, dag en
nacht, kan worden gebeld, om infor-
matie te krijgen over de eigen bankre-
kening. Het bijzondere is, dat de men-
sen naar een computer bellen, maar
toch een heel vriendelijke stem te ho-
ren krijgen.
Het werkt als volgt: een klant belt
06-9272. Dit nummer kost 40 cent
per minuut. De (op een band opgeno-
men) stem van Ellen Brusse van de
Tros heet de beller welkom. Vervol-
gens wordt de beller gevraagd zijn of
haar rekeningnummer in te toetsen of
te draaien. Ook moet er een eigen
strikt persoonlijke gebruikerscode
worden ingetoetst/gedraaid (dit is no-
dig om de informatie te beveiligen te-
gen onbevoegden). Als de telefoon-
code is ingevoerd kan het saldo of
kunnen de laatste veranderingen op
de rekening worden opgevraagd. Hoe
dat precies gaat wordt door de tele-
foonstem stap voor stap uitgelegd.

Wachttijd

De reden voor de introductie van deze
bijzondere 06-lijn is het feit, dat er
veel mensen aan de balie verschijnen

met vragen over hun saldo en stortin-
gen. Deze standaard-vragen veroor-
zaken bij de banken onnodig lange
wachttijden voor mensen die voor
geld of advies aan de balie verschij-
nen.
In Almere en Roermond is de Rabo-
foon een jaar met succes beproefd.
Gebleken is, dat het initiatief beant-
woordt aan de informatie-behoefte
die onder rekeninghouders leeft. In de
proefgebieden is veel gebeld.
Vanaf november is de Rabofoon door
alle klanten van de Rabobank te bel-
len. De bank zal iedereen per brief op
de hoogte brengen hoe het systeem
werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Vertrouwd

Als de klant vertrouwd raakt met dit
medium, wil de Rabobank nog meer
toepassingen van dit systeem presen-
teren. Gedacht wordt aan een leenad-
vieslijn, betaaltelefoon, en het telefo-
nisch bestellen van rekeningafschrif-
ten.

Voor meer informatie over de Rabo-
foon kunt u terecht bij de Rabobank
bij u in de buurt.

Realistische video over risico's alcoholgebruik:

Hoezo, teveel?
'Hoezo, teveel?' heet de allernieuwste uitleenvideo van Stich-
ting Iris. Deze geeft een realistisch beeld te zien van steeds
groter wordende problemen als gevolg van alcoholgebruik.
Kant-en-klare oplossingen liggen vaak niet voor de hand.
Daarom juist geeft deze nieuwe film informatie en praktische
tips voor hulp voor partners of vrienden.

De voorlichtingsfilm is vervaardigd
in opdracht van Stichting Iris in nau-
we samenwerking met Bureau Alco-
hol Voorlichtings Plan (bekend van
de campgagne DRANK, maakt meer
kapot dan je lief is) van het ministerie
van WVC.
Hij ligt .bij vrijwel elke apotheek: uit
eerder uitgebrachte videofilms van
Stichting Iris blijkt namelijk dat
steeds meer mensen gebruik maken
van deze voorlichtingsmogelijkheid
bij dé apotheek.
In 'Hoezo, teveel?' gaat het nu eens

niet alleen om de drinker zelf; ook
partners van alcoholgebruikers heb-
ben het vaak niet gemakkelijk. Want
problemen, veroorzaakt door alcohol,
beperken zich nooit to de gebruiker
alleen. Daarom kreeg naast de hoofd-
persoon ook zijn vrouw een centrale
rol in deze videofilm.
Bij de videoband (26 minuten) zit te-
vens een folder met aanvullende in-
formatie en verwijsadviezen. Meestal
is de videoband gratis voor een week
te leen, maar soms vraagt de apotheek
een borgsom.

Wedstrijd
toneelstukken
schrijven
In 1994 bestaat de Toneelvereniging
De Meene uit Zelhem 25 jaar. Elk
jaar wordt een toneelstuk opgevoerd.
De laatste jaren zowel 'binnen' als in
de openlucht. Al vijfentwintig jaar
geniet een steeds groter publiek van
de vaak spectaculaire uitvoeringen.
Drie keer per jaar (in de eerste helft
van juli) is de 'zaal' uitverkocht.
Om dit jubileum te vieren, heeft de
vereniging besloten in samenwerking
met het Staring Instituut een wed-
strijd uit te schrijven. Men wil ieder-
een de gelegenheid bieden een to-
neelstuk te schrijven. Het winnende
toneelstuk zal in het jubileumjaar
1994 worden opgevoerd. Gebruik is
dat dit in het dialect gebeurt, maar het
stuk mag in het Nederlands of in één
van de andere Oostnederlandse of
Westfaalse streektalen worden ge-
schreven.
Het wedstrijdreglement is op aan-
vraag verkrijgbaar bij het Staring In-
stituut, Postbus 686, 7000 AR Doe-
tinchem, tel. 08340-32831.

speeld. Hoewel Flash met twee inval-
lers speelde, gingen de partijen zeer
gelijk op. Vervelend was echter dat in
spannende partijen het voordeel net
voor thuisploeg Euro uitviel. Een 4-4
uitslag zou gezien het spelbeeld een
terechte uitslag zijn, maar Euro sleep-
te de twee punten met 6-2 onder de
neus van Flash weg.
Flash* 2 heeft de eerste punten einde-
lijk binnen. De tegenstander was
Lochem en deze stond mede onder-
aan de ranglijst. Flash was echter veel
beter en na de herendubbel was reeds
een ruime 4-1 voorsprong genomen.
De damesdubbel werd in de laatste
slagenwisselingen nog uit handen ge-
geven, maar met twee sterk gespeelde
mixed dubbels werd Lochem op een
6-2 eindstand gezet.
Ook Flash 3 bereikte deze eindstand
tegen Spees Sjuttle. Omdat Flash dui-
delijk sterker was verzwakte de con-
centratie enigzins. Na enkele onnodi-
ge, maar zeer leuke driesetters had
Spees Sjuttle de nederlaag van 6-2 te
pakken.
Flash 4 werd door Phido in Doetin-
chem verslagen. Phido staat hoog op
de ranglijst en dat verraadt ook de ge-
voelige nederlaag van 7-1.

SPORT-nieuws
S.V.Ratti

Badminton Flash
Flash l heeft tegen Euro in Dinxperlo
een wat ongelukkige wedstrijd ge-

Uitslagen 31-10: Markelo Dl — Rat-
ti Dl 5-1; Lochem E3 -- Ratti El
2-3; Lochem E5 -- Ratti E2 13-0;
RuurloFl—Ratt i Fl 10-0.
Ratti C l—SDWZ Cl 3-8.
Programma 7-11: Ratti Al — Rek-
ken Al; Mariënvelde Cl — Ratti Cl.

Vorden verslaat
koploper
Eibergen
Volgens de trainer van Eibergen zou
Vorden l voor zijn team een 'makkie'
zijn. Wat kwam hij bedrogen uit! Vor-
den won nl. met 2-1.

De Vordenaren startten goed. In de
13e minuut werd een pass van Reind-
jan Westerveld door Peter Hoevers
doorgekopt, waarna ook Eibergen-
speler Martin Penterman meende zijn
hoofd tegen de bal te moeten zetten.

Voor Vorden een prima zaak, want
Penterman kopte in eigen doel! 1-0.
Reindjan Westerveld moest hierna
geblesseerd het veld verlaten. Peter
Gombert ging toen laatste man spe-
len, wat hij voortreffelijk deed. Ook
Rob Enzerink kan op een goed ge-
speelde wedstrijd terugzien.

Vlak voor rust ontsnapte het Vorden-
doel tweemaal aan doorboring. Een-
maal vanwege een schot op de lat en
éénmaal moest Gombert op de doel-
lijn redding brengen.
Na de thee een pittig duel. Na een
kwartier spelen opnieuw een doel-
punt door een Vorden-speler. Helaas
voor doelman Ronald Hoevers was
het Jan Groot lebbink die hem pas-
seerde: 1-1! In blessuretijd scoorde
Marcel Boekholt de winnende treffer
2-1. Ondanks deze nederlaag werd
Eibergen toch periode kampioen.

Uitslagen

Vorden Dl — Witkampers Dl 0-8;
Warnsveld D2 - - Vorden D2 2-2;
Vorden E2 - Brummen E4 6-0; Vor-
den Fl — Be Quick Fl 0-9.
DVC 26 Al — Vorden Al 0-0; Vor-
den BI — Schalkhaar BI 1-7; H en K
B2 — VordjaB2 12-2.
Vorden l -^ibergen 12-1; KSH 2
- Vorden 2 2-3; Vorden 4 — Voorst

6 1-2; Vorden 6 — AZC 51-5; Vor-
den 7 — Lochem 5 3-5; SVBV 5 -
Vorden 8 0-6.

Progra

Wilh. SSS Dl — Vorden Dl; Vorden
D2 — Oeken D2; AZC E4 — Vorden
El; SHE E2 - Vorden E2; Sociï Fl —
Vorden Fl.
OBW Al — Vorden Al; Markelo BI
- Vorden BI; Vorden B2 — Pax B2;

Vorden Cl - Markelo Cl.
Turkse Kracht l — Vorden l; Vorden
2 — KS V 2; Be Quick 7 — Vorden 4;
Vorden 5 - Witkampers 7; Vorden 8
— Erica 6.

Waterpolo
Triton-dames verslaan Vorden
De dames van Vorden '64 hebben te-
gen een sterker spelend Triton II een
7-3 nederlaag te slikken gekregen. In
de eerste periode was Vorden nog ge-
lijkwaardig aan Triton. De stand was
toen 1-1. Voor Vorden scoorde He-
nriet Heuvelink.
In de tweede periode liep Triton uit
naar 4-1, terwijl de derde periode
werd afgesloten met de stand 6-3. Ka-
rin Rouwenhorst en Henriet Heuve-
link scoorden tegen. In de vierde pe-
riode kwam de 7-3 eindstand op het
scorebord.
De heren II verloren met 3-5 van
Brummen III. Arjan Mengerink (2x)
en Herwin Wilgenhof scoorden te-
gen.

Voetballers tegen dames uitgeput

In een sportieve doch lachwekkende
wedstrijd hebben spelers van de voet-
balvereniging 'Vorden' een waterpo-
lowedstrijd gespeeld tegen de dames
van Vorden '64. Het 'zwakke' ge-
slacht won overduidelijk met 5-1. De
heren waren volkomen uitgeput!
Na afloop werd unaniem toegegeven
dat een partijtje waterpolo heel wat
meer krachten vergt dan een partij
voetbal!

Programma
MC Voorw. 2 — Dash 1; H rekr. A
Welsum B — Dash A; D rekr. A Dash
A — Sociï B; H rekr. B Dash B -
WSV B; DP Dev. 3 — Dash 2; D2A
Boem. 2 — Dash 4; D5 Heeten 6 —
Dash 7; Hl Boem. 2 — Dash 2; H3B
Gorssel l — Dash 4; IB Gorssel l -
Dash l; D 3e div. B Dash/Sorbo — de
Zwaluwen; HP Dash l — SVS 1;

H2A Dash 3 - Heeten 1; D2B Dash 3
— Hansa 1; D4A Dash 6 — Heeten 4;

D4B Dash 5 — Terw. 3; IA Dash l -
Vios 1; MA Dash l — Wilh. 1; MB
Dash l — Dev. 1; D rekr. A WSV E -
Dash A; D rekr. B Harfsen B — Dash
B.

Sociï
Uitslagen
28-10: AZC E2 —Sociï El 2-2.
31-10: Gazelle Nw. Fl — Sociï Fl
0-4; Sociï El — Dierense Boys El
1-5; Sociï Cl — Mariënvelde C 7-3;
Rekken A — Sociï A 5-1.
1-11: KI. Dochteren — Sociï 2-3; So-
ciï 2 — SVBV 2 2-0; Brummen 3 -
Sociï 3 4-0; Sociï 4 — Warnsveldse
Boys 30-1; Witkampers 5 — Sociï 5
3-1.

Programma
7-11: Sociï Fl -- Vorden Fl; Zut-
phen E l — Sociï El; AZSV C2 -
Sociï C; Sociï Al — Diepenheim Al .
8-11: Wezepe — Sociï; Loenermark
5 — Sociï 2; Sociï 3 -- AZC 4;
Voorst 6 - Sociï 4; Sociï 5 — de Ho-
ven 6.

Rudi Peters beste
B-amateur
Rudi Peters, wielrenner bij de RTV
Vierakker-Wichmond, werd afgelo-
pen weekend .Nederlands beste
B-amateur van 1992. Hij werd 'de re-
gelmatigste renner' genoemd. De
winnaar van vorig jaar, Ton Griep,
werd 2e in het eindklassement. Pe-
ters, de 37-jarige renner uit Wich-
mond beschreef zijn titel als 'mijlpaal
van zijn wielercarrière'.

Wielercross in Vorden groot
succes

De GOW wedstrijd, afgeloren zater-
dag in Vorden, is een groot |B^es ge-
worden. Onder prachtige weersom-
standigheden werd er fanatiek ge-
crosst. Er stond een groot deelne-
mersveld aan de start, waaronder
twaalf renners van de RT]ÉÉfierak-
ker-Wichmond. Zij finishte in de
verschillende wedstrijden als volgt:
Amateurs A: Jan Weevers 2e; Peter
Makkink 9e; Wim Bosman 17e.
Amateurs B: Rudi Peters Ie; Ben Pe-
ters 2e; Martin Weyers 4e; Eddy Heu-
velink 5e.
Amateurs C: Harry Eggink Ie; Henk
Arfman 5e.
Junioren: Edwin Maalderink 2e.
Nieuwelingen: André Bargeman Ie.
Veteranen: Frans de Wit 10e.

Afgelopen zondag was er een natio-
nale cross in Tubbergen. Ben Peters
werd in de wedstrijd voor Amateurs
C/Veteranen 13e. Bij de Nieuwelin-
gen/Junioren werd Edwin Maalde-
rink uit Warnsveld 17e.

PKV
Op de show voor kleindieren van de
vereniging P.E.K.L.O. Lochem werd
ook ingezonden door P.K.V.-leden

met de volgende resultaten:
Sierduiven: J. Pijpers met Teme-
schburger Schecken IxF 4xZG 4xG.
Grote hoenders: Arnold Dijkstra met
Fries hoen citroenpel IxF IxZG IxG;
H.J. Rietman met witte Leghorn
2xZG; D.J. Lijftogt met Twents hoen
2xZG 4xG; H.J. Pardijs met Welsu-
mer IxZG 2xG; H. Berenpas met
Wyandotte 2xZG 2xG; idem H.J.
Rietman IxG.
Dwerghoenders: E. Besselink met
Barnevelder IxG; idem met Rijnlan-
den IxF 2xZG IxG; H. Berenpas met
Wyandotte IxZG 2xG; idem M.
Klein Bramel 2xZG IxG; idem H.J.
Rietman IxG; E. Besselink met Brah-
malxF5xZG2xG.
Konijnerk A. Dijkstra met Vlaamse
reus IxF 2xZG; idem H.J. Rietman
IxZG; J. Dekkers met Franse han-
goor 3xZG; mevr. W.H. Braakhekke
met witte Nieuwzeelander IxZG
IxG; idem G. Van de Heide IxF
2xZG IxG; idem H.J. Rietman 2xZG;
idem met Wener blauw 3xG; G. Len-
selink met rode Nieuwzeelander
2xZG.
M.G. Lijftogt met Rex 3xZG IxG;
comb. 't Wolletje met Angora 3xF
IxZG 3xG; M. Klein Bramel met
klein Chinchilla IxZG IxG.
H.J. Rietman met Tan 2xG; idem met
Hollander 2xZG 2xG; idem met klein
zilver IxZG IxG, idem comb. van
Heerde IxG; Arnold Dijkstra met
Hulstlander IxG; Pool roodoog J.
Bierhof 2xF 4xZG, idem H.J. Riet-
man IxZG IxG; idem met kleur-
dwerg IxG.

Leden van PKV 'Vorden' die inge-
zonden hebben naar de open clubten-
toonstelling van PKV 'De Eendracht'
te Zutphen op 30 oktober t/m l no-
vember.

Hoenders
L. Meier - - Hollandse Kriel IxF
IxZG 3xG. Tevens fraaiste dwerg-
hoen der tentoonstelling.

Konijm-n
A. Dijkstra — Vlaamse Reus 3xZG;
H. Verstege Nieuwzeelander
zwart IxZG IxG, Nieuwzeelander
wit 2xZG IxG; M. Boersbroek -
Nieuwzeelander wit 3xG; G. v.d.
Heide — Wener blauw 2xZG; H.
Gosselink - - Nieuwzeelander rood
3xZG 2xG; comb. Wolletje — Ango-
ra 2xF IxG; comb. The Blackstars —
Tan IxG, Hollander zwart IxZG
IxG; A.J. Dijkstra - - Hulstlander
lxF2xZGlxG.

Duiven
G.H.P. Sanders Oud Duitse
Meeuw IxF 2xZG IxG; Voorburgse
Schildkropper IxZG IxG.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Op zaterdag 31 oktober organiseerde
de Landelijke Rijvereniging en Pony-
club De Graafschap haar jaarlijkse
Onderlinge Samengestelde Wed-
strijd. Ook deze keer werd de wed-
strijd, die bestaat uit de onderdelen

individuele dressuur, springen en de
cross, gehouden op en rond het club-
terrein aan de Hamelandweg.
Begunstigd door goed weer kwamen
51 combinaties aan de start, die in een
sportieve sfeer om de clubeer streden.
Aan het einde van de dag kwamen de
volgende uitslagen uit de bus.
Dressuur Gevorderde paarden: 1.
Monique Groot Roessink met Char-
meur 127 pt.; 2. Annie Kornegoor
met Fanta 126 pt.; 3. Janet Zomer met
Amon 125 pt.
Dressuur Beginnende paarden: 1.
Arie Winkel met Gerlinda 116 pt.; 2.
Rob Havenaar met Freedom 115 pt.;
3. Heidi Vruggink met Furie 114 pt.
Dressuur Gevorderde ponies: 1. Ma-
non Zomer met Machiar 123 pt.; 2.
Erik Maalderink met Irene 119 pt.; 3.
Heidi Vruggink met Danny 118 pt.
Dressuur Beginnende ponies: 1. Anja
Stokkink met Silvia 127 pt.; 2. Rinie
Heuvelink met Jasmijn 125 pt.; 3. Ju-
dith Lansink met Lucky 125 pt.

Einduitslag over de onderdelen dres-
suur, springen en cross.
Clubkampioenschap Gevorderde
paarden: Martine Rutting met Eras-
mus; 2. Herman Maalderink met De-
sie-M; 3. Jorien Heuvelink met Elf-
riede.
Clubkampioenschap Beginnende
paarden: Arie Winkel met Gerlinda;
2. Karin Wassink met Gaucho; 3. Ka-
rin Wassink met Equino.
Clubkampioenschap Gevorderde po-
nies: Erik Maalderink met Irene; 2.
Rinie Heuvelink met Sarah; 3. Ilse
Winkel met Funny Boy.
Clubkampioenschap Beginnende po-
nies: Anja Stokkink met Silvia; 2.
Inge Regelink met Lady; 3. Ellen
Koster met Ghostbuster.

Uitslagen van woensdag 28 oktober
Groep A: 1. mv. Schigt/dhr. Schigt
66.1%; 2. dhr. Den Elzen/dhr. His-
sink 60.3%; 3. mv. Van Burk/mv.
Hendriks 58.9%.
Groep B: 1. mv. Broertjes/mv. Mach-
iels 62.5%; 2. mv. Hartog/dhr. Hartog
57.7%; 3. mv. Gasseling/mv. War-
naar54.7%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje, inl. tel. 2830.

Biljarten om de
Willem Pardijs
bokaal
In café Uenk wordt op 13, 14 en 15
november het zevende invitatie bil-
jarttoernooi kader 38/2 gehouden. In-
zet is de 'Willem Pardijs Bokaal'.
Wijlen Willem Pardijs was destijds
een bekend biljarter in Vorden.

Deelnemers zijn: G. Gosselink, De-
venter; E. Verbeek-Hall; B. Veger,
Losser; J. Petten, Deventer; R. Spij-
kerman, Deventer; R. Michels, Hen-
gelo; H. Stapelbroek, Vorden; H.
Schröer, Vorden. Beide laatstge-
noemde heren zijn tevens de organi-
satoren van dit toernooi.

Ratti-pupillen in het nieuw

Al de Ratti-pupillen, verdeeld over 5 teams, ontvingen zaterdagmorgen uit handen van Gert Jacobs, eigenaar van
cafetaria-zaal 'De Olde Smidse' nieuwe shirts. Dat de voetbalvereniging Ratti, en met name het jeugdbestuur deze geste
zeer waardeert, laat zich raden. De pupillen zullen nog meer dan voorheen op het veld hun best doen en de naam van hun
sponsor waardig verdedigen.



INRUILWAGENS KOM NAAR DE GROTE M
OVERDEKTE INRUILWAGENBEURS

W VAN
- J- DER

BIJ OPEL-DEALER
KOOI IN LOCHEM!

BIJ OPEL-DEALER W. J. VAN DER KOOI
BENT U WELKOM OP VRIJDAG 6 -

ZATERDAG 7 - EN ZONDAG 8 NOVEMBER

VELE OK INRUILERS
IN EEN WEL ZEER APARTE OMGEVING

Op 6, 7 en 8 november is het meer dan de
moeite waard om naar W. J. v.d. Kooi in
Lochem te komen, samen met uw hele
gezin.
In ons bedrijf, dat bijna omgetoverd wordt
tot middeleeuwse binnenplaats, staan
vele perfecte inruilauto's voor u klaar.
De auto's staan droog en warm en zijn
bovendien volledig winterklaar.
Ook doen wij een bod op uw huidige auto,
dat er niet om zal liegen! Maar er is
meer..

NON-STOP RACE/RALLY
EN TEKENFILMS

Geniet samen met uw kinderen van leuke
tekenfilms of spectaculaire stunts van het
Opel-dealerteam onder genot van een
middeleeuws drankje, en een speciaal
ouderwets hapje.

ALTIJD
1500,- VOOR UW AUTO

Als u op één van onze showdagen komt,
bieden wij u ten minste 1500,- voor uw
huidige auto. Ongeacht in welke staat.
Dat doen we alleen wanneer u hem dan
ook inruilt op één van onze O.K.-inruilau-
to's van meer dan ƒ 7500,-, en als het
kenteken minimaal 3 maand op uw naam
staat.

WIJ SMELTEN DE PRIJZEN.
Ook wanneer u niets heeft in te ruilen
„smelten" wij de prijs naar een speciaal
niveau.
Tevens ziet u dan dat onze inruilauto's:

r
2.

i 3.

Volledig winterklaar zijn
Een beurt hebben gehad
100% APK-goedgekeurd zijn
Streng zijn gekeurd, en in
perfecte staat zijn gebracht
De Opeis worden verkocht met
een extra wintergarantie fp
accu, waterpomp, radiateur,
slangen, kachel, enz. enz.
3 of 6 maanden 100% OK-ga-
rantie hebben (dus nooit bijbe-
talen in garantietermijn)
Aflevering geschiedt met de ze-
kerheid + betrouwbaarheid van
de Opel-dealer

GE LLIGE FAVIRN
U heeft natuurlijk al lang begrepen dat
het in Lochem een heel middeleeuws
gebeuren gaat worden.

Daarom hebben wij op onze „binnen-
plaats" een gezellige Taverne ingericht,
compleet met schandpalen, hellebaar-
den, schilden, vaandels en wijnvaten.
Aldaar kunt u de sfeer van deze beurs
pas goed proeven.

EXTRA FLORIJNEN VERDIENEN

Als u het met één van onze schildkna-
pen bent eens geworden over de prijs,
kunt u er zelf nog eens 500,- afhalen.
U mag dan plaatsnemen in de speciale
ring/steekcombinatie (paard + wagen),
en proberen er tijdens deze rit 4 ringen
a 125,- af te steken. Lukt dit, dan hoeft
u 500,- minder te betalen!

(Bovenstaande punten gelden voor auto's vanaf ƒ 7500,-.

100% FINANCIERING
METEEN TER PLEKKE REGELBAAR,

ZONDER AANBETALING

Snel, soepel en tegen uiterst gunstige
condities kunt u desgewenst de financie-
ring van uw toekomstig ,,edel ros" ter
plekke regelen.

Vraag hierover vrijblijvend advies bij een
van onze schildknapen.

H. Rouhof G. Boonk W. J. v.d. Kooi

OPEL.
U GM w. j. £? KOOI K€
ISUZU

Tramstraat 13-31 - LOCHEM - 05730-52555

BEZOEK DE OPELFABRIEK

Zou u lijf en leden niet willen wagen aan
het ringsteken, dan mag u in plaats
daarvan met ons mee naar de Opelfa-
brieken in Antwerpen.
Dit is een geheel verzorgde reis met
koffietafel en diner voor 2 personen.
Wij begeleiden u dan in onze ,,daagse
kledij".

OPE N NGS1IJDI N Ie
VRIJDAG 6 NOVEMBER 9.00-21.00 UUR
ZATERDAG 7 NOVEMBER 10.00-17.00 UUR
ZONDAG 8 NOVEMBER 10.00-17.00 UUR
Tot ziens op één van onze beursdagen
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VIERDE BLAD CONTACT

^GEMEENTERAAD BUIGT ZICH OVER DE
BEGROTING

Op 24 november en 8 december aanstaande stelt de gemeenteraad de begroting
1993 en de meerjarenbegroting 1993-1996 vast. Op 24 november geven de
politieke fracties de algemene beschouwingen over het gevoerde en in de
komende jaren te voeren beleid. Op 8 december geven burgemeester en wet-
houders antwoord op de vragen van de fracties die in de algemene beschouwin-
gen zijn gesteld en zal de gemeenteraad de begroting al dan niet gewijzigd
vaststellen. Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan uit de begro-
ting.

NADELIG SALDO

De begroting 1993 heeft een nadelig saldo van f 613.810,-. Door onder andere
belastingverhogingen en het inzetten van reserves maakt het college de begro-
ting weer sluitend. Er is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden
met een prijsstijging van 3 procent.

ONROERENDE ZAAKBELASTING

De onroerende zaak belasting stijgt met 3 procent. Ook in de jaren 94 tot en met
96 zal deze belasting waarschijnlijk met 3 procent stijgen. Deze stijging is
nodig om het bestaande voorzieningenniveau op peil te houden. In 1993 levert
deze belasting de gemeente f 911.000,-op, f 31.000,-meer dan in 1992.

AFVALSTOFFENHEFFING

De gemeenteraad heeft in 1992 besloten om eenpersoonshuishoudens minder
te laten betalen dan in 1993. Dit betekent dat het tarief voor twee— en meer-
persoonshuishoudens moet stijgen om het ophalen van het afval kostendek-
kend te houden. In 1993 gaan eenpersoonshuishoudens f 300,- betalen, twee-
of meerpersoonshuishoudens f 400,-.

HONDENBELASTING
Deze belasting stijgt niet. Het tarief blijft f 60,- voor de eerste hond. Indien u
meer honden hebt betaalt u per hond steeds een hoger tarief.

RIOOLRECHTEN

Als u bent aangesloten op de riolering moet u rioolrechten betalen. Het tarief
voor een aansluiting bedraagt voor 1993 f 136,-. Burgemeester en wethouders
willen in 1994 dit bedrag met f 54,— verhogen en in 1995 nog eens met f31,-.
Deze verhogingen zijn nodig om de aanleg van riolering in het buitengebied te
kunnen betalen.

LEGES

De leges worden verhoogd met 3 procent. Ook stellen burgemeester en wet-
houders de gemeenteraad voor om leges te gaan heffen voor de inschrijving op
bouwkavels (eerste inschrijving, f 50,-) en op het in behandeling nemen van
aanvragen om gemeentegaranties voor nieuwbouw. Indien u uw paspoort bent
verloren en u wilt een nieuwe, dan moet u f 25,— extra betalen omdat u uw
oude reisdocument niet kunt inleveren.

BEGRAVEN DUURDER

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de tarieven
voor het begraven te verhogen met 19 procent. In Vorden is begraven bijna
kostendekkend, in Wichmond nog lang niet. De meeropbrengsten raamt het
college op f 26.000,-.

COLLEGE GEBRUIKT RESERVES VOOR EENMALIGE
BESTEDINGEN

Ter beperking van de budgettaire lasten (jaarlijkse terugkerende lasten die op
het te besteden budget drukken) die voortvloeien uit nieuwe investeringen en
ter beperking van de verhoging van belastingen gebruikt het college reserves
voor investeringen met een eenmalig karakter. Er is in 1993 een reservering
van f 600.000,- voor eenmalige bestedingen. Dit wil het college uitgeven aan:
- kosten reorganisatie gemeentesecretarie: f 155.000,-;
- brandkranen en-putten: f 61.500,-;
- naar reserve welzijnsaccommodaties: f 250.000,-;
- toeristische handwijzers: f 15.000,-;

— bodemsanering: f 8.000,-;
- kosten berging begraafplaats: f 17.500,-.

Totaal: f 507.000,-.

Het overblijvende bedrag van f 93.000,- wil het college nog achter de hand
houden.
De onderstaande 'spaarpotjes' zullen in 1993 omgekeerd worden:
- herinrichting centrum (algemene reserve grondbedrijf) f 936.000,-;
- dorpsuitbreiding ten behoeve van de herinrichting van het

centrum van het dorp: f 800.000,-.
—- omleiding verkeer/herinrichting: f 354.000,-;
— sporthal: f 188.000,-.

REORGANISA TIE SECRETARIE

Op 22 december aanstaande krijgt de gemeenteraad een voorstel van het colle-
ge om de secretarie te reorganiseren.
Er komen 3 sectoren, die onderverdeeld worden in afdelingen:
1. sector Grondgebied met de afdelingen volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning en gemeentewerken en een bureau milieu;
2. sector Middelen met de afdelingen financiën, comptabiliteit en interne za-

ken;
3. sector Samenleving met de afelingen bestuur en welzijn.

De reorganisatie heeft als gevolg dat er frictiekosten ontstaan tot een bedrag
van f 155.000,-. Ook zullen het koetshuis en de boerderij aangepast moeten
worden om meer medewerkers te kunnen huisvesten.

BRANDWEERMA TERIAAL

Voor de tankautospuitwagen komt een tankauto in de plaats die tevens geschikt
is om bosbranden te bestrijden. Deze auto moet onder andere vierwielaandrij-
ving hebben. De raming voor het hulpverleningsvoertuig met de motorspuit is

verhoogd van f 230.000,- tot f 320.000,-. de totale waarde van het materieel
neemt toe van f 730.000,- tot f 932.000,-. De toevoeging aan de voorziening
materieel moet daardoor omhoog naar f 71.000,- per jaar. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad dit voor gefaseerd te doen met f 5000,-
perjaar.
Burgemeester en wethouders willen het Gewest een onderzoek laten instellen
naar het brandweerbeleid, zodat de gemeenteraad op verantwoorde wijze be-
slissingen kan nemen over investeringen voor de brandweer.

F 503.000,-BESCHIKBAAR VOOR
WELZUNSACCOMMODA TIES

Burgemeester en wethouders werken aan een nota over de welzijnsaccommo-
daties. Duidelijk is dat er geld nodig is om deze in stand te houden. Er is
hiervoor al een bedrag beschikbaar van f 253.000,-. Burgemeester en wethou-
ders willen dit verhogen met f 250.000,-.

TOERISTISCHE WEGWIJZERS

De houten handwijzers zijn aan vervanging toe. Er komen aluminium handwij-
zers voor in de plaats. Deze zin minder onderhouds- en vandaalgevoelig. Kos-
ten f 15.000,-.

Vervangen.

RIOLERING BUITENGEBIED

De gemeente is begonnen met het aanleggen van riolering in het buitengebied,
allereeerst in het waterwingebied, aansluitend in de omgeving van de Larense-
weg/Oude ü^^henseweg. In 1996 is 90 procent van de percelen in h^fcuiten-
gebied aangraroten op de riolering. De kosten voor de overblijvende^crcelen
zijn relatief erg hoog, doordat er lange leidingen naar de hoofdriolering gelegd
moeten worden. In bepaalde gevallen bezien burgemeester en wethouders dan
ook of er speciale voorzieningen moeten komen.

MILIEU
VORDEN

mLEIDS EN -UITVOERINGSPLAN VOOR

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om f 34.000,- uit te
trekken voor het opstellen van een milieubeleids- en uitvoeringsplan. Hierin is
ook inbegrepen een milieuzorgsysteem voor het eigen gemeentelijk bedrijf.
Daarin moeten burgemeester en wethouders aangeven hoe ze omspringen met
milieu-aspecten zoals bijvoorbeeld produktaankopen van gerecycled mate-
riaal, hoe ze omgaan met afval, energievoorziening etc.

INDUSTRIETERREIN VORDEN ERNSTIG VERVUILD

Vervuiling industrieterrein
Het industrieterrein in Vorden blijkt zodanig vervuild te zijn dat het noodzake-
lijk is om alle vervuilingen in kaart te brengen en te reinigen. Het is mogelijk
dat verontreinigingen doorstromen naar het nieuwe industrieterrein waardoor
daar mogelijk niet meer gebouwd zou kunnen worden.
Industrieweg 4
Er komt in 1993 een verdergaand oriënterend onderzoek naar de bodemveron-
treiniging op het perceel Industrieweg 4 te Vorden. Deze verontreiniging is
vermoedelijk veroorzaakt door de voormalige kammenfabriek Nieuwveld.
Burgemeester en wethouders begroten de kosten op f 52.000,-. Ook komt er
een vervolgonderzoek naar de tri-verontreiniging van de voormalige Empo.

BESTEMMINGSPLANNNEN

Kern Wichmond
Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan nieuwe stijl komen. Het nu gelden-
de plan dateert nog van 1957. Behoorlijk verouderd dus. Het nieuwe plan moet
de actuele situatie en ontwikkelingsmogelijkheden aan gaan geven.
Bestemmingsplan Kranenburg
Het bovenstaande over Wichmond geldt in principe ook voor de kern Kranen-
burg. Hiervoor gelden thans twee bestemmingsplannen: Kranenburg 1979 en
Kranenburg 1987. Hiervoor komt een plan nieuwe stijl. De totale kosten voor
deze twee bestemmingsplannen bedragen f 214.000,-.

GEMEENTEWERF

In de praktijk blijkt dat er een aparte kantoorruimte moet komen voor de
opzichter buitendienst. Ook moet er nog een fietsenstalling komen. Kosten:
f 60.000,-.

HERINRICHTING CENTRUM DORP EN AANLEG
BEVOORRADINGSWEG

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een besluit te ne-
men over de herinrichting van het centrum van het dorp. Om dit voor u visueel
te maken zijn tekeningen afgedrukt van de herinrichting Dorpsstraat-Kerk-
straat en Zutphenseweg, de herinrichting van de Raadhuisstraat en Zutphense-
weg en een tekening van de bevoorradingsweg. Deze tekeningen geven een vrij
duidelijk beeld hoe het zal worden.
De plannen hebben ter visie gelegen. Er zijn meerdere reacties op gekomen. Bij
het opstellen van de definitieve plannen is zoveel mogelijk met deze opmerkin-
gen rekening gehouden, evenals met de adviezen van alle adviseurs.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ERGADERING GEMEENTERAADf
Op dinsdag 24 november en dinsdag 8 december aanstaande vergadert de
•gemeenteraad in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar en
beginnen om 19.30 uur. Aan het eind van de vergadering, na de rond-
vraag, bestaat de mogelijkheid om in het openbaar tegen de gemeente-
raad te spreken. Dit mag niet gaan over een van de onderwerpen die op de
agenda staan, omdat u daarover in de commissievergaderingen kunt in-
spreken. Indien u in deze vergadering het woord wenst te voeren dient u
dit op maandag voorafgaande aan de raadsvergadering op te geven bij de
gemeentesecretaris, onder vermelding van het onderwerp waarover u het
woord wilt voeren. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- gemeentegarantie voor de woningbouwvereniging 'Thuis Best';
- abri's;
- verplaatsingsovereenkomst Vordens Tennispark;
- invoering regionaal woonwagenoverleg;
- herinrichting centrum dorp Vorden en aanleg bevoorradingsweg;
- kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
- eerste wijziging legesverordening 1992;
- begroting 1993 en meerjarenbegroting 1993-1996;
- eerste wijziging verordening afvalstoffenheffing 1993;
- verordening rioolrechten 1993;
- verordening begrafenisrechten 1993;
- verordening onroerende-zaakbelastingen 1993;

— legesverordening 1993;
— wijziging vuurwerkbepaling;
— (niet-) wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor

het perceel Hamelandweg 9.

KOSTEN

De totale kosten van de herinrichting inclusief de aanleg van de bevoorradings-
weg bedragen f 2.290.000,-. De provincie Gelderland geeft een bijdrage uit
het stads- en dorpsvernieuwingsfonds van maximaal f 815.000,-. Het gemeen-
telijk aandeel in de kosten komt uit de voorziening omleiding, de voorziening
dorpsuitbreiding en de algemene reserve van het grondbedrijf.

CENTRUM

Langs de Zutphenseweg en de Dorpsstraat komt een lange parkeerstrook, on-
derbroken door inspringingen voor overstekende voetgangers. Het totaal aantal
parkeerplaatsen in het reconstructiegebied neemt af met 5. Burgemeester en
wethouders verwachten dat de aanleg van de bevoorradingsweg en daarbij aan
te leggen parkeervoorzieningen dit verlies compenseert.

PLEIN

Het middengebied, begrensd door de Dorpsstraat, Burgemeester Galleestraat,
Kerkstraat en de Insulindelaan, krijgt een plein- c.q. verblijfsfunctie. Het par-
keren is hier ondergeschikt aan. Met name door de bestrating komt de plein-
functie tot uitdrukking.

BOMEN

Langs de zuidzijde van de Zutphenseweg komen zuilvormige eiken. Hier zijn
veel parkeerplaatsen gepland en er moet een goed uitzicht en een goede door-
kijk naar de winkels zijn. Het planten van deze zuilvormige eiken maakt dat
mogelijk.
De drie waardevolle beuken bij het parkeerterreintje van de Tuunte worden
verplaatst naar de omgeving van het Staringbeeld. Hierover vindt nog overleg
plaats met de heer Letterie, de beeldhouwer. De kastanje in de vluchtheuvel bij
de Raadhuisstraat verhuist naar de burgemeester Vunderinkhof. De kastanjerij
langs de Dorpsstraat trekken we door. Hiervoor zullen de twee lindes bij het
parkeerterein van hotel Bakker plaats moeten maken. De bomen in de Burge-
meester Galleestraat blijven staan. Deze bomen zijn al opgesnoeid, waardoor
ze een kroonvorm krijgen. Hierdoor verdwijnt het laaneffect. Op plaatsen waar
bomen in de verharding staan komen boomroosters om de leefomstandigheden
te verbeteren. Enkele bomen krijgen speciale boombeschermers.

Verhuizen naar omgeving Staringbeeld.

BEVOORRADINGSWEG

Het bestemmingsplan voor de bevoorradingsweg ligt thans ter goedkeuring bij
de provincie Gelderland. De onderhandelingen over de grondaankopen zijn
nog bezig, evenals de aanleg van extra parkeerplaatsen op particulier terrein,
aansluitend aan de aan te leggen bevoorradingsweg.
Verschuiving van het tracé ten gevolge van de inspraakreacties heeft de kosten
verhoogd. De totale kosten bedragen f 400.000,-.

L



BRI OOSTZIJDE NIEUWSTAD VERDWIJNT

Als het aan burgemeester en wethouders ligt besluit de gemeenteraad om de
abri aan de oostzijde van de Nieuwstad te slopen. Bij deze abri stappen veel
minder dan 10 reizigers per dag in de bus. Landelijk criterium voor het plaatsen
van een abri is meer dan 45 instappende reizigers per dag. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad voor dit voor Vorden te stellen op 10. Alle
haltes in Vorden waar meer dan 10 personen instappen zijn voorzien van abri's.
De onderhoudskosten komen grotendeels voor rekening van de gemeente.

De abri aan de oostzijde van de Nieuwstad verkeert in slechte staat. Het
opknappen of vervangen van deze abri loont niet de moeite. De abri aan de
westzijde van de Nieuwsstad willen burgemeester en wethouders verplaatsen
naar de hoofdingang van de Wehme.

OUWAANVRAGEN

de heer J. Krijt, 't Heegken 5 te
Vorden, heeft op 23 oktober 1992
een aanvraag ingediend voor het
gedeeltelijk/geheel vernieuwen
van een varkensstal inclusief kel-
der, op het perceel 't Heegken 5 te
Vorden;
de heer R. Kisjes, Beatrixlaan 4 te
Vorden heeft op 27 oktober 1992
een aanvraag ingediend voor het
oprichten van een woning aan de
Kerkweide te Kranenburg;
de heer C.M. Hartman, Haytinks-
dijk l te Barchem, heeft op 28 ok-
tober 1992 een aanvraag inge-
diend voor het oprichten van een
woning aan de Kerkweide te Kra-
nenburg;
De heer R. Lucassen, Kerkweide 4

te Kranenburg, heeft op 28 okto-
ber 1992 een aanvraag ingediend
voor het oprichten van een woning
aan de Kerkweide te Kranenburg.

ERGUNNINGEN

Op 23 oktober 1992: aan de heer H.W.M. Besseling, Koekoekstraat l te Vier-
akker, voor het kappen van l kastanje op het perceel Koekoekstraat l te Vierak-
ker, onder oplegging van een herplantplicht voor l plataan;
Op 27 oktober 1992 aan:
- Nedac-Sorbo groep B. V., Nieuwstad 28 A te Vorden, voor het gedeeltelijk

veranderen van een laadperron in kantoorruimte op het perceel Nieuwstad 28A
te Vorden;
- de heer C.J.E. Sent, Kapelweg 4 te Vierakker, voor het veranderen van een

garage en het bouwen van een carport op het perceel Kapelweg 4 te Vierakker;
Op 2 november 1992 aan:
- stichting Kringloopbedrijf 'De Cirkel', voor het inzamelen van afgedankt

huisraad.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na het verlenen van de vergunning bij het
college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

'UURWERK:
ALLEEN AFSTEKEN

OP
OUDEJAARSAVOND EN

NIEUWJAARSMORGEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de Algemene
plaatselijke verordening te wijzigen,
zodat vuurwerk alleen op oudejaars-
avond vanaf 20.00 uur tot Nieuw-
jaarsmorgen 02.00 uur afgestoken
mag worden. Overleg met de politie
en omliggende gemeenten heeft hier-
toe geleid. In alle buurgemeenten zijn
de bepalingen voor het afsteken van
vuurwerk nu gelijk, waardoor het
voor de politie makkelijker is om het
verbod om vuurwerk af te steken te
controleren.

Minder dan 10 instappers per dag.

.•.BESTEMMINGSPLAN
VOOR PERCEEL

HAMELANDWEG 9
BLIJFT ONGEWIJZIGD

De eigenaar van het perceel Hame-
landweg 9, waar nu een zomerwoning
op staat, heeft verzocht om dit te ver-
anderen zodat hij er permanent mag
wonen. Burgemeester en wethouders
voelen hier niets voor omdat dit het
beleid om het aantal burgerwoningen
in het buitengebied zoveel mogelijk
te beperken doorkruist. Ze stellen de
gemeenteraad dan ook voor om het
bestemmingsplan te laten zoals het is.

IEUW TELEFOON-
NUMMER OPGEVEN

GROF HUISVUIL:
05752-7447

Indien u grof huisvuil wilt laten opha-
len dan dient u dit telefonisch op te
geven. Hiervoor is met inmiddellijke
ingang een nieuw nummer openge-
steld, en wel: 05752-7447.

U kunt uw melding dan inspreken op
een telefoonbeantwoorder, tot uiter-
lijk 8.00 uur op de maandag voor de
inzameldag, iedere laatste dinsdag
van de maand.
Wat moet u inspreken?
Allereerst uw naam, adres en tele-
foonnummer. Daarna wat u mee wilt
geven en op welke plaats aan de
openbare weg u het grofvuil neerlegt.
Ter voorkoming van misverstanden:
— een stuk grof huisvuil mag niet

langer zijn dan 1,50 meter;
— kleinere stukken dienen zoveel

mogelijk samengedrukt en gebun-
deld te zijn;

— de inhoud mag niet groter zijn dan
lm3.

Noteert u het nieuwe telefoonnum-
mer evea^) de afvalwijzer?

Het stookseizoen is weer begonnen. Dit betekent dat vaker de open haard of de
allesbrander aan is. In vrijwel geen enkel huishouden is dit echt noodzakelijk,
omdat de meeste woningen of centrale verwarming of gaskachels hebben.
Energiebesparing of sfeer zijn de belangrijkste redenen om deze kachels te
stoken. Veel mensen maken zich echter zorgen over de gevolgen van het stoken
voor het milieu en de gezondheid. Mensen met aandoeningen aan de luchtwe-
gen hebben last van de uitstoot van stof.
Anderen vinden gewoon dat het stinkt.
Wat doet de gemeente hieraan?
In de gemeentelijke bouwverordening zijn voorschriften opgenomen over de
bouw en situering van schoorstenen. Het doel ervan is het zoveel mogelijk
voorkomen van hinder voor de omgeving, voorzover dit bouwtechnisch moge-
lijk is. Ten gevolge van mist, windstil weer en valwinden kan nog altijd hinder
ontstaan. Niet stoken is dan de enige en juiste remedie.

Wat kunt u zelf doen om de overlast te voorkomen?

- Voorkom de aanschaf van een kachel met een te grote capaciteit. Bij een
kachel met overcapaciteit moet men het vuur teveel smoren waardoor de
verbranding onvolledig is, schadelijke gassen ontstaan en creosootafzetting
in de schoorsteen. Dit is gevaarlijk voor schoorsteenbranden;

- gebruik alleen droog hout of anthraciet;

— zorg voor goede ventilatie in het vertek waar u stookt. Dit voorkomt zuur-
stofgebrek en koolmonoxide-vergiftiging;

— stook niet bij vrijwel windstil weer of bij mist;

- probeer de temperatuur bij de verbranding op tenminste 600 graden Celsius
te houden; dan vindt volledige verbranding plaats, dit kunt u zien aan witte
of kleurloze rook;

— laat eenmaal per jaar uw schoorsteen schoonmaken;

- laat de brandstof geheel opbranden (niet 's-nachts onbewaakt laten door-
branden). 4^
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OPHALEN HUISVUIL
IN 1993!!

Met ingang van 5 januari 1993 haalt
de Gelders Overijsselse Reinigings-
centrale (GOR) het huisvuil in Vor-
den op. Het contract met de firma Ter
Horst uit Varsseveld is dan teneinde.
De inzameldag wijzigt! In plaats van
op de woensdag en de donderdag
haalt de GOR het huisvuil in een dag
op, en wel op de dinsdag.
Voor januari 1993 wordt op ieder
adres een afvalwijzer bezorgd waarin
precies staat wanneer u welke contai-
ner aan de weg moet zetten en wan-
neer u grof vuil mee kunt geven. Ook
de ophaaldag van grofvuil zal hoogst-
waarschijnlijk veranderen.

!• VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog
bij of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken wor-
den. De leden van de commissies zijn
tevens raadslid.
De commissie voor financiën en
openbare werken vergadert op 10 no-
vember 1992 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
— gemeentegarantie voor de wo-

ningbouwvereniging 'Thuis Best';
— abri's;
- verplaatsingsovereenkomst Vor-

dens Tennispark;
- invoering regionaal woonwage-

noverleg;
- herinrichting centrum dorp Vor-

den en aanleg bevoorradingsweg;
- kwijtschelding van gemeentelijke

belastingen;
- begroting 1993 en meerjarenbe-

groting 1993-1996;
- eerste wijziging legesverordening

1992;
- eerste wijziging verordening af-

valstoffenheffing 1993;
— verordening rioolrechten 1993;
- verordening begrafenisrechten

1993;
- verordening onroerende-zaakbe-

lastingen 1993;
- legesverordening 1993;
- eerste vervolgnota informatie-

voorziening en automatisering.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 10 november
1992 om 20.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— wijziging vuurwerkbepaling;
- (niet-)wijziging van het bestem-

mingsplan 'Buitengebied 1982'
voor het perceel Hamelandweg;

— verplaatsingsovereenkomst Vor-
dens Tennispark;

— begroting 1993 en meerjarenbe-
groting 1993-1996.

De commissie voor milieu en welzijn
vergadert op woensdag 11 november
1992 om 19.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan:
— begroting 1993 en meerjarenbe-

groting 1993-1996;
- verslag stichting de Graafschap

werkgelegenheidsinitiatieven;
- jaarverslag over 1990 en 1991

stichting regionaal vluchtelingen-
werk.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken. De
raadsstukken, tevens commissiestuk-
ken, liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te
Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voor-
dat de behandeling van de agenda be-
gint aan de voorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De mo-
gelijkheid om in te spreken wordt ge-
boden voordat de behandeling van
het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de com-
missieleden u tijdens de behandeling
van het agendapunt vragen stellen.
Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF
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