
Geerken na 30 jaar
secretaris af
bij IJsvereniging
Hij is 71 jaar oud maar bezit de gedre-
venheid van een jonge hond. Toch
gaat oud-wethouder J.F. Geerken het
iets rustiger aan doen. Vorige weck
maandagavond tijdens de jaarverga-
dering van de IJsvereniging legde hij
na ruim dertig jaar zijn functie als se-
LTeUiris neer. Gecrken was van me-
ning dat het hoog lijd werd om plaats
te maken voor een jonger bcstuurs l kl.

Dat gebeurde in de persoon van me-
vrouw Beek die het secretariaat gaat
runnen. Vervelen zal Gccrkcn zich
echter niet snel. Hij heeft nog vol-
doende onder handen. Zo is Geerkcn
voorzitter van de Werkgroep Fietspad
Vorden-Ru u r! o en bestuurslid van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

Ook mag de oud-wethouder de plaat-
selijke politiek nog graag op de voet
volgen. Weekblad Contact sprak met
hem over het afscheid bij de IJsvere-
niging, het ouderenbeleid in Vorden
en huidige beleid van de gemeente
Vorden. Zie interview Derde Blad.

Hl

ALLE WINKELS IN
HENGELO VAN

.00 TOT 17.00 UUR
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Zilveren jubileum voor firma Dijkerman

liloemenspeciaalzaak Dijkennan vierde afgelopen week haar zilveren jubileum. Op woensdag 15 november was het
precies 25 jaar geleden dat Jan en Cerda Dijkerman de winkel van de familie Derksen aan de Zutphens&veg overnamen.
'In hei begin verkochten we naast bloemen ook groente. Maar op een gegeven moment kregen we het zo druk dat deze
twee afdelingen niet meer met elkaar re combineren vielen. Dus moesten wc een keuze maken. Anders ga je misschien
helde takken maar half doen. Kn dal kan ook niet de bedoeling zijn. Aangezien ik van huis uit bloemist ben, was de keuze
snel gemaakt', zegt Jan Dijkerman. Het echtpaar heeft geen spijt van deze beslissing. 'Nee, want op deze manier hebben
we ons helemaal kunnen toeleggen op de bloemcnspeciaalzaak en een vaste kring van tevreden en vaste klanten weten op
te bouwen', aldus GerdaDijkerman.

Warm onthaal Sinterklaas in Vorden
Zaterdagmiddag arriveerde Sint
Nicolaas op het station van Vorden
met de trein van kwart over een.
Wellicht door de toch wel gunstige
weersomstandigheden waren er dit
jaar bij de aankomst van de Sint
meer kinderen op de been dan voor-
gaande jaren.

Nadat de gocdhciügman zich al han-
dcnschuddcnd door de kinderschare
had begeven .slapte de Sint in een
open rijtuig. Een vervoermiddel
waarin hij zich volkomen op zijn ge-
mak voelde on al Ie lijd nam om onder-
weg kinderen te begroeten. De mu-
ziekvereniging 'Concordia' liep

voorop pc stoet en een paar hon-
derd kinderen met of zonder ouders
volgden de Sint.
Sinterklaas had voor zijn bezoek aan
Vorden zeven Pieten meegebracht.
Twee van hen in de rol van 'Muzikan-
ten-Piet'. Ook enkele Pieten die inge-
werkt moesten worden want net zoals
in het dagelijkse leven gaan ook
Zwarte Pieten in de VUT. Zo nam de
Sint deze dag afscheid van Prins Hen-
rico die hem 30 jaar lang in Vorden
heeft geassisteerd. Henrico voelt zich
sterk verbonden met Vorden en heeft
toestemming gekregen om in de Ach-
terhoek te mogen blijven wonen. Zijn
Spaanse naam heeft hij intussen

veranderd in Henk Klcin^Pnkc- Na
de tocht door het dorp werd de Sint en
zijn gezelschap bij het Dorpscentrum
opgewacht door het college van Bur-
gemeester en wethouders. Daarna be-
gaf hij zich naarde grote zaal waar hij
zich ruim een uur met de jeugd onder-
hield, terwijl de Pieten kwistig met
pcpernoten strooiden. Aan het eind
van de dag vertrok de Sint naai' calc
Eykelkamp waar de kinderen uit de
buurtschappen Wildcnborch, Kranen-
burg, Linde en het Mcdler waren sa-
mengekomen. Al met al een drukke
dag voor Sint en Pieten want er wer-
den ook nog bezoeken afgelegd bij
Vi lh iNuovaendc Wchmc.

Dertig jaar Banketbakkerij Wiekart

Banketbakkerij Wickart aan de Burgemeester Galleestraat bestond afgelopen week 30 jaar. Op vrijdag 17 en zaterdag 18
november werd dit gevierd door middel van diverse aanbiedingen. Jan en Marim Wiekart vonden het niel nodig om een
groot feest te geven. 'Nee, maar we wilden het jubileum ook nier helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan', aldus Wie-
kart. De reacties in de winkel waren heel ongedwongen. 'Heel veel mensen kwamen ons afgelopen weekend spontaan in
de zaak feliciteren. We hebben diverse bloemen ontvangen en kaartjes van vaste klanten. Al deze aandacht verbaasde ons
een beetje, maar we vonden het wel hartstikke leuk', blikt Jan Wiekart terug.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 26 november 10.30 uur ds. K.H.W.
Klaassens en ds. H. Westerink, H. Avondmaal.
Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 november 9,00 uur ds. S. Poelman,
Nijverdal; 19.00 uur ds. H. A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 26 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring Chrislus Koning m.m.v. Canlemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 25 november 18.30 uur Eucharistie-
viering Chrislus Koning m.m.v. de Vordering.
We&kend-Wacht-Pastores: 26-27 november
Pastoor W. Zandbelt, Keijenborg, tel. (0575) 46
1314.

Huisarts 25-26 november ür. Stemnga. School-
straat 9, tel. 55 1255.
Alleen voor dringende gevallen is er op zalerdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kun! dan opbellen, {zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tol deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
S.OO tot 12.30 uur en van 13.30 tol 18.00 uur.
Aansluitend aan hel 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. Zalerdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde lijden kunt U voor spoed-
eisende recepten ballen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. (0575)44 1351.

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.}.

Tandarts 25-26 november J.J. de Kruil, Vorden,
lel. (0575) 55 33 72. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

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

Politie lelefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kanloor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.0D tot 12.00 uur en van 13.00 lot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 lot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
(0573) 25 49 31 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax (0573) 25 78 29.

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

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

ma. t/m vrij. 8-00 tol 10.00 uur, alleen telefonisch
(0575) 46 14 00. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 46 1460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tei.
(0575) 51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel.
(0543)53 1053.

Pedlcure L. Evers-Jansen, lel. (0575) 462515.
Mevr. Mok kink-Kasteel, tel. 556906.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 55 21 29.
spreekuur maandag Um vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurio, tel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp lel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje november: mevr. Kamerling, tel.
55 19 40 b.g.g. tel. 55 12 62. Graag bellen voor
8.30 u.

Taxidienst
55 12 56.

Taxibedrijf Tragter, tel. (0575)

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10,45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcenlrum Hel Jebbink
4a. tel-(0575) 55 27 49.

Begrafenisd lenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

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

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingstijden:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur, vrij-
dag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-13,30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zulphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18-00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

l nfodieren bescherm ing
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12.00 uur,'s middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 1701,

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

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

VIËKAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 november 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort. Laatste zondag kerkelijk jaar, H. A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zalerdag 25 november 17.00 uur Eucharistie-
viering. Volkszang.
Zondag 26 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring. Dameskoor.
Weekend-Wachl-Pastores: 26-27 november
Pastoor W. Zandbelt, Ksijenborg. tel. (0575) 46
13 14.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-1!. b.g.g. (0570)634340 -
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. (0575)
55 12 30.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, te!. (0575) 59 29 11.

Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hanbewaking 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 uuren op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

500 bezoekers op
Seminars Rabobank
Er is momenteel veel te doen over de
regels met betrekking tot de Mestwet-
geving, Ammoniak-, Melk en Mest-
quota. De Rabobank Hengelo-Slecn-
deren-Vorden hield daarom in de af-
gelopen twee weken drie seminars

overdczc onderwerpen. Uit de agrari-
sche wereld bestond er vele belang-
stellig voor deze avonden. Maar ook
van de zijde van de accountantskanto-
ren was er veel interesse. In totaal
trokken de drie seminars ruim 500 be-
zoekers. Het ligt in de bedoeling van
de Rabobank jaarlijkse seminars te
blijven organiseren over actuele on-
derwerpen.

Kopy Kerstkrant
Advertenties en redactionele bijdragen voor de Kerstkrant 1995 moeten
uiterlijk 29 november binnen zijn bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30,
Vorden.

De redactie



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEME-
NE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving tot wijziging/intrekking
vergunning
(art. 8.23 Wmb en art. 3.44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

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

de openingstijden,

liggen vanaf 24 november 1995 gedurende 4 weken
ter inzage de besluiten tot wijziging/intrekking van de
vergunning verleend aan:

1. naam vergunninghouder:

straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
datum:
aard van de inrichting:
adres van de inrichting:

Manege Peppelen-
bosch
Larenseweg 3
7251JL Vorden
4 januari 1994
manege
Larenseweg 3
te Vorden

De strekking van dit besluit luidt:
overeenkomstig de uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State van 23 mei
1995, no. E03.94.0313 zij'n opnieuw grenswaarden
gesteld aan het maximale geluidsniveau dat de inrich-
ting mag veroorzaken; het zogenaamde Lmax voor de
dag, avond en nachtperiode is nu gesteld op 50,45 en
40 dB(A), hetgeen een normale bedrijfsvoering moge-
lijk maakt, onder de aantekening dat de geluidsinstal-
latie buiten gebruik zal worden gesteld.

naam vergunninghouder:
straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
datum:
aard van de inrichting:

adres van de inrichting:

dehöerT.J. Leuftink
Zomervreugdweg 2
7251 NX Vorden
3 juli 1984
agrarisch bedrijf met
mestopslag
Zomervreugdweg 2
te Vorden

De strekking van dit besluit luidt:
op dit bedrijf wordt bedrijfsmatig geen vee meer ge-
houden en bovendien zijn stallen gesloopt of ver-
bouwd voor andere doeleinden, zodat geen sprake
meer is van een agrarisch bedrijf.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de vergunninghouder;
b. degenen die bedenkingen hebben ingebracht te-

gen het ontwerpbesluit;
c. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het ontwerp-
besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen
in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 5 januari 1996.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om
schorsing van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
voor vermelde datum worden gericht aan de voorzitter
var) voornoemde afdeling van de Raad van State.

Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt pas van kracht als door de Raad van State op
dat verzoek is beslist.

Datum: 21 november 1995
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. Ë.J.C. Kamerling.

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 74 85 (doorkiesnummer),
fax (0575) 55 74 44

Rode Kruis deieaKüe.

HELP!

n (/ï

Ir

Oh kom er eens kijken!

is het advies van de goede Sint
Voor een sfeervol interieur en

1001 kado's

Natuurlijk!

DE PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengels [Gld.|

Tel. (0575) 46 14 W

P.S. zondag 26 november
Koopzondag.

Open van 11.00-17.00 uur*

Dankzij de unieke samenstelling van
SHANGHAN-LUN SPIEROLIE heelt hel een
snelle en effeklieve werking bij spier-, nek-,
en rugklachten en geelt hel zells verlichting
bij reumaklachlen.

• geelt onmiddellijk resullaat
• hoed een belere dieptewerking
• verwijdert afvalstoffen (melkzuur)
• herstel! rekbaarheid spierweefsel

Ook in handige sprayflacon te verkrijgen.

SHANGHAN-LUN hoort thuis In ieder
medicijnkastje en vorzorglngspakket.

VROUWEN (83%) HEBBEN VAKER DAN
MANNEN (62%) LAST VAN HOOFDPIJN.

In 23% van alle gevallen wordt
spanning ol stress als hoofdzaak
genoemd.
ffljuED hoofddepper Is een naluur-

produkl vervaardigt uit 7 etherische
oliën welks ieder op zich verlichling
geven aan deze hoofdklachten.
Aanbrengen langs haargrens van
nek lot voorhoofd en u zuil versteld
staan van hel snelle resultaat.

drogisterij-parfumerie

Ten KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden -Telefoon (0575) 55 22

Een echte

jagerskijker
met hard gecoate lenzen
Voor grotere lichtdoorlaat en helder
gezichtsveld in de selectiemerken Tasco,
Prismatic, Bresseren Steiner.

steeds doeBlffendl

WAPEN-EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9 - VORDEN
Tel.(0575)551272

2BOS BLOEMEN 8,95

BIJ aankoop van 1 ROOKWORST

1 pond ZUURKOOL GRATIS

SALADE
SPECIALITEIT

Jager salade
100 gram ƒ l j29

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte lever

100 gram ƒ 0,98

Runder rookvlees
(licht gezouten)

100 gram ƒ 3j48

. . . .

WEEKEND

Magere
Hamlappen

kito ƒ 9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk,
ongewoon lekker

3 stuks voor ƒ l Uj"

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 kilo ƒ 7,95

Magere speklapjes
500 gram ƒ 3,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™
Rundergehakt

1 küo ƒ 12,50
met gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

•

Naar de Kerstmarkten
per luxe touringcar:

MUNSTERf20,-p.p..
DUSSELDORFf20,-p.p.

(d», opstapplaatsen en data).

f- Ö33QS6 rBIS naar Kerst-
markt in 5e grotten van VALKEN-
BURG en Kerslmarkt te AKEN (D):

f 99,-p.p.
(reis, overnachting, diner en ontbijt)

voor vaste groepen korting!

Eigen Weg Reizen
WARNSVELD[0575)525730

£ Sint en Plet op bezoek? Bel
CV de Deurdreajers, tel.
(0575)552635.

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders,
is verwend'.

Burg.Galléestraat22
Vorden -Tel. 55 18 77

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN ex. artikel 11
WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn het bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1982', voor wat betreft het perceel Bran-
denborchweg 8 te wijzigen.

Het betreft het vergroten (van de oppervlakte) van het
agrarisch bouwperceel.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 24 no-
vember 1995, gedurende twee weken, voor een ieder
ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), mei de
mogelijkheid tot en met 8 december 1995 bedenkin-
gen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Vorden, 23 november 1995,
Burgemeester en wethouders voornoemd.
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!
het kussen dat nek- en

hoofdpijn helpt voorkomen!

jfiiGtcrse

CD VAN PK WGEK :
2 UNUMITKD - HITS UNLDVirTID

Mei oa. No Limit - Gct rcady for this -
Tribal cJancc - Workaholic - He re I go
NU MET GRATIS BASEBALL CAP !!

NU F. 39,90

ARTIEST VAN Dl- WEEK :
MICIIAIÏI, JACKSON

History F. 54,90 - Thriller F. 39,90 -
Dangcrous F. 39,90 - Off the Wall F. 24,90

NU V E R K R I J G B A A R :
NORMAAL - l KT COMPUÏT1! 1UTOVERXICIIT

Mcl oa. Ocrcnhard - Marie - Nel as gisteren -
Dcurdondcrcn - Niet noar h u u s loc goan -

vrouw haverkamp - Picn in de kop
NU F. 49,90

EXPERT ARENDSEN

'.^ Hengelo O, Raadhuiss t raa t 14,0575-462511 Jl

Kaas-, Noten- en
Wijn win kei Teeuwen

Zutphenseweg 1 A- Vorden -Tel. 55 37 73

Komijne kaas
jong, jong belegen of belegen
Snn gram

Delicatesse Walnoot kaas
1 OH qram

Dana blue
Deense blauwader kaas
1 nn nram

Castello White
1 nn nram

Wildzwijn paté
1 nn gram

Marsepein fruit
pprsttik

4,98

_2,09

_2,09

_3,09

_2,59

2.10
Wij maken ook dit jaar weer

een KAAS-LETTER voor U meneer!

2e Kerstdag
Kerstbuffet-dansant

\ 6.00 uur ontvangst met Kir Royal

17.00 uur aanvang buffet (4 gangen)

L Uitgebreid voorgerechtenbuffet
met o.a. ossehaas, zalm, paling, meloen met
anJcnncrham, diverse salades

L Ossestaartbouillon

L Warm buffet
met o.a. wild (herterug) cntrecöle, wildragoüt,
varkenshaas en diverse groentes, aardappelen en
sauzen.

L Grandioos dessert-buffet
diverse soorten bavaroises, ijs, omelet
sibériennc, exotisch frui t ,
verschillende, sauzen.

prijs per couvert

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het

Return Combo
RESERVEER TIJDIG! Tel. (0575) 55 17 70

bode

11Mrtoffe
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. (0575) 55 17 70

Tol y.icns. Frank en Mirjam Meulcnbrock. 'J



Hallo! Hier ben ik ...
met een vaartje van twee
weeën per minuut ben ik
woensdag om 16.10 uur op
aarde geland.

Marissa
8 november 1995

Wilt u bij mij komen kijken,
bel dan even van te voren met
papa of mama,
dan trek ik een schone luier
aan,
Wij hebben pauze van 12.00 tot
14,00 uur.

Berlinda Ocks-Hartelman
Peter Ocks

Gompertsdijk 7,
7255 PM Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 39 90

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

Gijs Berend

18 november 1995.

JUDITH BOEKEMA en
JOHN HASSEBROEK

Pr. Bernhardweg 28
7251 EH Vorden
Tel.{0575)554425

Wij willen iedereen bedanken,
die op welke wijze dan ook, er
toe heeft bijgedragen ons 40-
jarig huwelijk tot een onverge-
telijke dag te maken.

Jan en Riek
Slagman

Vorden, november 1995.

Daar het niet mogelijk is u al-
len persoonlijk te bedanken,
betuig ik u, mede namens mijn
kinderen, langs deze weg on-
ze oprechte dank voor de blij-
ken van belangstelling na het
plotseling overlijden van mijn
man en onze vader

GERRITWILLEM
EIJERKAMP

Het heeft de kinderen en mij
bijzonder gesterkt en getroost,
dat zovefen zich zo betrokken
voelden bij dit grote verlies.

N, EIJERKAMP-LOK

Vorden, november 1995.

Contactjes
zijn uitsluitend besiemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs 18,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f i,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen 12,50 extra.
Anonieme ol dubieuze cont.ictjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dmni ie worden, wordt hiervoor
12,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
Jes worden bij eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel al-
gerekend te worden,
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• GEVRAAGD: 1 electrisch
weide-apparaat (goedge-
keurd), tel. 55 37 78.

• GEZOCHT: Woonruimte
voor 1 pers. in Vorden (event.
buitengebied), tel. (0575) 55
6680.

• Wilt U de Vordense Sint en
Plet bestellen? Dan moet u
NU bellen! Tel: 55 31 45.

• De openbare bibliotheek
is op dinsdag 5 december na
16.00 uur gesloten.

• TE HUUR: Woonruimte
voor 1 persoon, f 500,- p/m
excl. Tef. (0575)551531.

• Amnesty International
kaarsen, t-shirts, kaarten en
veel meer cadeautjes zijn te
koop bij Martine na tel. af-
spraak. Tel. 55 24 58. U steunt
er tevens ons werk mee.

• TE KOOP: 12 ooi premie-
rechten en Jonge hondjes
bast. Tel. (0575)521488.

• Hebt U thuis een CDI-spe-
ler? De bibliotheek heeft een
(proef)collectie van CDI's te
leen.

• TE KOOP: Wanders Pano-
rama Houtinzetkachel en He-
teluchtkanon klein model.
Bellen na 18.00 uur (0575) 46
1838.

• Sint en Plet op bezoek?
Bel CV de Deurdreajers, tel.
(0575)552635.
• TE KOOP: Aardappelen

'Surprise en Bildstar en Voe-
derwortelen, bloem-, rode-,
witte-, savoye- en boeren-
kool. Winter-wortelen en
prel. Alles milieubewust ge-
teelt! A. Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden, tet. (0575) 55 68 76.

Vandaag, 22 november, is het 60 jaar geleden
dat wij in het huwelijk traden.

Wij willen deze dag in alle rust doorbrengen met
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

W. Bijenhof
G. Bijenhof-Nijhuis

Julianalaan 13
7251 EP VORDEN

Gij omgeeft mij van achteren
en van voren

en Gij legt uw hand op mij

Ps. 139: 5

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
die zij ons en anderen gegeven heeft, geven wij
u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve
moeder en oma

ENGELINA LOTTHEA
LENSELINK-HUIZINGA

WEDUWE VAN A.J. LENSELINK
VOORHEEN WEDUWE VAN A.B. LANGELER

27 januari 1906 18 november 1995

Amersfoort: Anke en Wannie Brandsen-Langeler
Gorssel: Eelke en Annie Langeler-Verstege
Gorssel: Binie en Jan Vis-Langeler
Lochem: Adri en Gerry Langeler-Mennink

Ruurlo: Jan en Anne Lenselink-Sampiemon
Heerde: Mien en Gerrit Kaemingk-Lenselink

Barchem: Ada en Marinus Kaemingk-Lenselink
Oosterbeek: Ab en Fenna Lenselink-Flikkema

Zwolle: Dikky en Dick Somsen-Lenselink

kleinkinderen, achterkleinkinderen
en achter-achterkleinkinderen

Vorden, 'De Wehme'
Correspondentie-adres:
A.B. Langeler
Kastanjelaan 5, 7241 DX Lochem.

De teraardebestelling heeft woensdag 22 no-
vember plaatsgevonden op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

De Heer is mijn Herder

Heden heeft de Here tot zich genomen onze
lieve schoonzuster en tante

ENGELINA LOTTHEA
LENSELINK-HUIZINGA

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden: A.H. Huizinga-Smit
Vorden: B. Antink

neven en nichten

Vorden, 18 november 1995.

De overweldigende belangstelling en deelne-
ming welke u ons heeft betoond na het overlij-
den van onze zorgzame vader, groot- en over-
grootvader

HENDRIK EGGINK

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dank-
baar voor de steun en troost welke ons dit heeft
gegeven. Daar het ons onmogelijk is u allen per-
soonlijk te schrijven, betuigen wij u hiermede
onze oprechte dank.

Vorden: H.G. Oortgiesen-Eggink
J.W. Oorthiesen

Zelhem: H.J. Berendsen-Eggink
G. Berendsen
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, november 1995.

1991 22 november 1995

Carpe Diem

Jac.H. de Jong

Waar ik ga, ga jij.

Manna de Jong-Nijhof

Café Uenk
Nieuwstad 1 3 - 7251 AD Vorden - Tel. (0575) 55 1 3 63

a.s. maandag 27 november
aanvang 20.00 uur.

WEEKEND-AANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

in wel 30 soorten en al vanaf f 8,50

DIT WEEKEND:

DE ADVOCAAT-
BAVAROISE SPECIAAL

VLAAI
Goed voor 12 royale punten.

NU van 20,-voor l f jöU

GEVULDE
ROOMBOTER
SPECULAAS-

TAARTJ ES
Met 100%amandelspijs

Vers van de warme bakker!

DIT WEEKEND van 8,50 voor 7,50

ROOMBOTER-
AMANDEL STAVEN

Alleen de allerbeste kwaliteit!

NUvoormaar

geldig van donderdag t/m woensdag

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tef. 55 18 77

Voordelige^
variëren

met
varkensvlees

Deze week hebben we opnieuw volop voordeel en
variatie met varkensvlees. Of u nu iets uitkiest als ̂
hoofdgerecht op uw menu of als vleeswaar voor de
boterham, u kunt zeker zijn van succes aan tafel!

Speciaal aanbevolen:

GEPANEERDEVARKENS-

SCHNITZELS

ledere 4e gratis

Special:

Lekker op brood:

SPEK
diverse soorten

150 gram haleji

100 <£
ta\en

LIMBURGSE OOSTERS
VARKENS-
OESTER

100 gram 225
GEBRAAD

Varkensoester met mosterd
en champignons. In ongeveer
20 minuten gaar bakken.

100 gram 225
Een pittig gekruide rolfade
van varkensvlees.
Lekker op brood.

Keurslagerkoopje:
500 gram

VERSE WORST/
SAUCIJZEN

en 500 gram

GEHAKT

SAMEN 995

Keurslagerij VLOGMAN
Zutphenseweg 16 VORDEN tel. (0575) 55 13 21

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

IJSBAAN VORDEN
LEDENKAARTEN

KUNNEN WORDEN AFGEHAALD
VANAF 27 NOVEMBER T/M 8 DECEMBER 1995

BIJ DE ABNAMRO, RAADHUISSTRAAT.

Hierna worden de prijzen van de
ledenkaarten verdubbeld.

GEZINSKAART (met kinderen tot 16 jaar) 15?—

LEDENKAART 10,—

ENTREEKAART volwassenen 3,—

ENTREEKAART*mrf<?/r/! 2,—

EVENTJES GEDULD NOG!!! WINTERTJE KOMT ZO!!

HAAL UW KAARTEN NV IN DE VOORVERKOOP!

Doe mee met de

Oh, kom toch eens kijken wat Sint in de Achterhoek vindt:

Achterhoekse spreukenkalender 1996
Achterhoekse almanak 1996
Achterhoekse roman
Achterhoeks weerboek
Achterhoek in Grootvaders tijd
Achterhoeks dorpsleven in beeld
Achterhoekse Krosenbrink

f 18,95
f 6,90
f 14,90
f 14,90
f 29,90
f 24,50
f 39,95

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 55 31 00

En win een supervakantie naar:

Mallorca of
Duitsland

Dozo Mop:i tour trekt door Nodorlaud on komt
bij 200 horecazaken voor informatie OH

udrossoii 07^612511

De Voorronden:
ag l december. Aanvang 20.00 uur.

Nieuwstnd 13, Vorden.
Sponsors: VanDer Valk Tours, Pioneer, Kabelkrant.

Cfaistmas tradition
Zondag 26 november a.s. van 1 1 oo-isoouur

Expositie, demonstratie en verkoop van materialen
in een sfeervolle aanloop naar Kerst.

Locatie: kasteel 'Hackfort'.

U bent van harte welkom namens:
LAMMES WOONSERVICE-WINKEL
BON TON TUINORNAMENTEN
W. REMMELINK ZILVEREN VOORWERPEN, SIERADEN
KETTELERIJ BLOEMBINDERIJ & DECORATIES

Entree f 5,-p.p. Ruime parkeergelegenheid aanwezig.



Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!

DE WINTERSCHILDER. *
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG: MJ

ƒ75,- PER MAN PER DAG.' 0=*7/
•Grhiwcid op «n mandag ïjn Th uur. dui ƒ 10,- pel uur. **

Dat premie gtldl voor particulieren bij ttn opdracht vin minimaal J mandagen.

Uw wtnterschllder:

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEl BV
Dorptstnat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0676) E6 16 67

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 725 1 LA Vordrn
Telefoon (0575) 55 3999
Fax (0575) 55 34 29

schildersbedrijf- glas in bod afëier

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Hel Hoge 3
Telefoon (0575) 55 12 08 b.g.g. (0575) 55 20 39

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg krillsch uw gasverbruifc door
wekelijks do mcterstand te notaren
en uw verbruik (hoe lager, ho»
faeier) Ie vergelijken me! uw streof-
verbruik. Hou 'l bij op de GAMOG-
rneterkaari.

Tabel voor do week van: maandag
13 nov t/m zondag 19 rtov. 1995.

Bij een hoort e
jaar' sceefv
verbruik b'uikvo
van: de alge

pen we
van:

BOO m
1000 m
1200 m
UOO m
1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
2400 m
2600 m
2 BOO m
3000 m
3300 m
3600 m
3900 m
4200 m
4500 m
5000 m
5500 m
5000 m

21 m
26 m
32 m
37 m
42 m
48 m
53 m
58 m
64 m
69 m
7 * m
79 m
87 m
95 m

103 m
111 m
119 m
132 m
146 m
159 n

en een
totaal

r strsefver-
- bruik sinds

29-lO--95
van;

62 m
78 m
94 m

110 m
125 m
141 m
156 rn
172 m
188 m
20* m
218 m
234 m
2Sam
282 m
304 m
328 m
352 m
390 rn
431 rn
470 m*

Hei wee ks t 'c ef verbrui k wordt
bepaald aon de hand van de In de
afgelopen weck gemeten
temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkoari, kunt u bellen met één
van ome kantoren:
DOETINCHEM : 0314-32 6551
WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
ZEVENAAR .0316 -5! 39 n
ZUTPHEN :0575- 54 24 24

Toneeluitvoering
T.A.O. Wildenborch

op vrijdag 24 en
zaterdag 25 november a.s.

gespeeld wordt het blijspel, in dialect:

Drie dooie
dienders

door Maximilian Vitus

aanvang 20.00 uur
Kapel Wildenborch

REPARATIE
was- en afwasa u tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerslraal 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

Trans £>erentsen

Schildersbedrijf
DE WINTERSCHILDER. ZELFS DE PREMIE
IS PRACHTIG: F 75 - PER MAN PER DAG.

Vorden ̂  (0575) 55 67 6?

Trudy Tolkamp
Diëtiste-natuurgeneeskundige

U voedings-en d/eetodwezen
ü truiden therapie
Q voefreflexen
Q d/verse massagetechnieken
Q Bac/ih/oesems, e/c.

Behandeling op afspraak. Tel. (0575} 55 67 67

BijJIM HEERSINK

HAARMODE

EEN KAPSEL MET EEN GEHEUGEN

matiC
'L/ang houdbare vorm 8 weken

In onze salon hebben wij sinds kort een unieke
vorm-service: Animatie.

Animatie geeft uw haar volume en een hele
natuurlijke beweging. Bovendien zit uw kapsel
elke dag automatisch weer in model. Dit alles

wel 8 weken lang!
Daarbij is uw haar zacht en glanzend door de

pH neutrale formule.
Animatie is geschikt voor alle korte en half-

lange kapsels.

PRIMEUR aanbieding/l 5,00 Korting opeen coupe Animatie!
Bijv.: deel Animatie (incl. wassen, knippen, blowen, gel & lak) van 82,50 voor

ƒ67,-
JIM HEERSINK HAARMODE zutphenseweg21 vorden B- (Q575) 55 12 15

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575} 55 24 Hof (0575) 49 21 18

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
Lid VNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

DIEPVRIES-HOME-SERVICE

Riblappen
9,95/kg

Sch.carbonade
6,95/kg

A-kwaliteit. Thuisbezorgd.
Geldig t/m ma. 27/11/1995.

Tel. (0575) 55 22 88

Lekker uit eten met de Kerst?
Dat betekent eten waar u zin in heeft, dus kiezen uit veel verschillende

gerechten. Bij 'de Rotonde' kan dat volop; van het uitgebreide

KERSTBÜFFETofAl/ftARTE
('s middags) Cs u v is)

Reserveert u tijdig een tafel? Ook grotere families zijn welkom!

Restaurant-Gril l

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 552219

KesTauranT-onn A

DE ROTONDE
Hans en Anneke, Kerkstraat 3 Vorden, telefoon 0575-551519

Denkt u aan Donderdag-Slamppotdag (morgen boerenkool en hulspot) 17,50 en Vrijdag
Koopavondmenu (deze week roodbaarsfilet met geb. aard. en groente. Incl. ijsje or koffie 18,50)

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

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

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

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

D E Z E W E E K B I J E D A H - E X T R A V O O R D E E L
GELDIG MA A NDA G 20 NO VEMBER t/m ZA TERDA G 25 NO VEMBER '95

ONZE VLEESTOPPERS:

RIBLAPPEN héél kilo van 19,80 voor 12,90

KIPSCHNITZELS 1 pak 6 stuks nu . . 6,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

SPAANSE HANDSINAASAPPELEN 2 kilo van 4,98 voor 2,98

BOERENKOOL panklaar 250 gram van 1,98 voor 1,49

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENTARWE MET SESAM 800 gram van 1,99 voor 1,49

100 gram ARDENNER BOTERHAMWORST en
100 gram KATENSPEK snijvers

samen van 3,75 voor 2,50

JONG BELEGEN
1 kilo van 11,98 voor .

BRIE VAN DE MAT
100 gram van 1,99 voor . .

9,98

1,49

Nu 25% korting met Edah-card
op verschillende winkelmerken
EDAH EXTRA JAM pot 450 gram, aardbei/kersen of abrikozen
van 1,99 voor

ROOMBOTER RONDO'S
pak è 6 stuks van 1,99 voor

EDAH MAALTIJDSOEPEN diverse smaken
850 ml van 1,99 voor

EDAH KROKANTE MUESLI NATUREL
pak 375 gram van 2,59 voor

EDAH ANANASSCHIJVEN
blik 580 ml van 1,49 voor

EDAH FRITESSAUS
1000 ml van 2,49 voor

EDAH MAGERE FRUITYOGHURT diverse smaken
1 liter van 2,79 voor

EDAH BANKETBAKKERS ROOMIJS
1 liter van 3,79 voor

EDAH PIZZA'S diverse smaken
350 gram van 4,89 voor

EDAH AARDAPPELSCHIJFJES/PARTJES
1 kilo van 2,49 voor

Heen U nog geen gratis Edah'Card, vraag dan bij onze kassières.

1,49

1,49

1,49

1,94

1,12

1,87

2,09

2,84

3,67

1,87

WILT U KERSTPAKKETTEN BESTELLEN ?
KOM KIJKEN IN ONZE WINKEL, VANAF WOENSDAG 22 NOVEMBER HOUDEN WIJ EEN

KERSTSHOW. BENT U TIJDENS OPENINGSTIJDEN VERHINDERD,
BEL DAN TEL.NR. 462000 VOOR EEN AFSPRAAK.

G. BOTTERMAN B.V. De 3 principes van Edah:
Prettig winkelen. Compleet assortiment

Scherpe prijzen.

Uw Volkswagen-Audi dealer
in uw regio

voor: ' kwalitatief onderhoud
* snelle service
* betrouwbare occasions
* vervangend vervoer
* mobiliteitsgarantie
' reparatie en APK

NU APK levenslang gratis
Altijd tot uw dienst in uw regio;

Servocarbv
Emmerikseweg/
Zutphen
Tel. (0575) 58 05 80

Auöi
Garage G. Sloot
Tram straat 43
Lochem
Tel. (0573)2541 91

Eigenzinnige ideeën
vooreen decoratieve

vloer of wand!
Vraag bij ons naar de speciale ideeënwaaier
van Tretford Interart. Om thuis
op uw gemak te kiezen^

T A MJ T V A N O l Z t ' U O

interieuradviseur

0« "Woonwinkel" van Wamsvald
Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32 •



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 23 november 1995
57e jaargang no. 35

ULLETIN ORDEN
*y&

M'lelefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
Weiefax gemeente:
(0575) 55 74 44,
M/1 t'tgemeentehuis ia open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17,00 uur.
^Openingstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 lot 12.00 uur.

Burgemeester E J.C, Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00
uuren volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgen s af spraak.

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

ONDENBELASTÏNG

Indien u één of meerdere honden heeft waarvoor u nog geen hondenbelasting
betaalt, verzoeken burgemeester en wethouders u het onderstaande inl icht in-
genformulicr in te vul len en terug te sturen, zodat u een juiste belastingaanslag
krijgt.

INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1995

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 H A VORDEN

Ondergetekende

Straat

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v

houder/houdster is van _ _ hond(en) ouder dan 3 maanden.

199_

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kcnnclnaam ver-
melden.

registratienummer ken nel naam

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met een expositie/tentoon-
stelling in kasteel Hackfort op 26 no-
vember 1995, hebben burgemeester
en wethouders besloten om een par-
keerverbod aan de linkerzijde van de
Baakscweg (komende vanaf Vorden)
in te stellen vanaf het kruispunt Kruis-
dijk-Baakseweg tot aan huisnummer
12, door plaatsing van borden model
El van bijlage l van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens.

U UR VOLKSTUIN

De huurder van de volkstuin achter
het perceel Berend van Hackfortweg
33 heeft de huur per l januari 1996
opgezegd. Het terrein is ongeveer 65
m2 groot, de huur bedraagt f 31,50 per
jaar.
Heeft u interesse om deze volkstuin te
huren dan kunt u contact opnemen
met de heer P van Dijk van de scktor
Grondgebied, tel. 557487.
Burgemeester en wethouders verhu-
ren deze volkstuin bij voorkeur aan
een omwonende.

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aanlal honden op te geven.

Heeft u geen honden meer vult u dan 'geen' in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden,— _19_
(handtekening)

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED HERZIENING POMPSTATION

(WIENTJESVOORTSEWEG)
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de In-
spraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van vrijdag 24 no-
vember 1995, gedurende twee weken, op de gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c. a. (koetshuis) ter inzage ligt het
voorontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening pompstation
(Wicntjesvoortscwcg)'.

Dit plan maakt de ombouw en uitbreiding mogelijk van het pompstation van de
NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland aan de Wientjcsvoonse-
weg. De aanpassingen zijn noodzakelijk om het pompstation geschikt te maken
voor de ontharding van drinkwater.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken,
U kunt over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

NGEKOMENBOUWAANVRAGEN GEMEENTE
VORDEN

Naam Bouwadres

E.R.M. Wcsselink Vcldwijkerwcg l
Vorden

Datum
on tv.
15-11-95

Omschrijving

verbouwen van een
berging

Deze aanvragen kunt u inzien bij de scktor Grondgebied (koetshuis).
GROENTE-, FRUIT

EN TUINAFVAL
APART

ERGUNNINGEN

Op 14 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

- de heer G.J. Rietman voor het ver-
anderen van een woning op het
perceel Boshuiswcg 5 te Vierak-
ker.

- de heer G.T.M. Scesing voor het
slopen van twee slallcn op het per-
ceel Wi imcrinkwcg 5 te Vorden.

- het dagelijks bestuur van het wa-
terschap IJsselland-Baakse beek
voor het afzetten van 25 elzen op
het perceel Dcldcnsebroekweg te
Vorden.

- mevrouw R. Lübkc voor het vellen
van 3 haagbcukcn en l els op hel
perceel Brinkerhof 73 te Vorden.

Op 16 november 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan de heer H.H. Kettelerij,
voor het houden van een expositie/
tentoonstelling/demonstratie op kas-
teel Hackfort op 26 november 1995
van 11.(K) tol 18.00 uur.

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

y NlEUW GELDERS
ACH1EVEN-

OVERZICHT

In het nieuwe Gelderse Archieveno-
verzicht zijn de collecties opgenomen
die zich bevinden in de Gelderse
openbare archieven va^fcijk, ge-
meenten en waterschapp^Pr Deze ar-
chieven worden de UtaiM jaren steeds
vaker geraadpleegd. Meestal in ver-
band met genealogisch onderzoek,
een dissertatie of script^teiaar ook
voor het inzien van bWRnmings-
plannen, bouw- en Hinderwetvergun-
ningen, bouwtekeningen en raadsbe-
sluiten. Bij veel archiefdiensten kan
men terecht voor foto's, f i lms en vi-
deo's van een stad of streek.
In de praktijk blijkt dat veel bezoekers
het juiste materiaal en de juiste ar-
chieven niet weten te vinden. De ver-
wacht ing is dat het nieuwe overzicht
in die leemte voor/Jet.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Provinciale Ar-
chiefinspectie, tel. (026) 359 93 36.

'SLUITING
KOSTEDEWEGLVM.

WERKZAAMHEDEN
AAN HET SPOOR

Op 27 november aanstaande tussen
06.00 en 16.00 uur, zal het gedeelte
van de Kostedeweg gelegen tussen de
Bekmansdijk en de Ruurloseweg af-
gesloten zijn voor alle verkeer in ver-
band met werkzaamheden aan hei
spoor.

Aktiviteiten Stichting 'Vorden' wil
voetballers aan nieuwe tribune helpen
Deze week bestaat de Aktiviteiten
Stichting 'Vorden' 15 jaar. Dat laat
zich het beste vertalen in vijftien
jaar bingo in Vorden, want sedert
de oprichting in 1980 heeft deze
Stichting zoveel gelden bijeenge-
bracht dat over een maand de laat-
ste aflossing voor het clubgebouw
'De Ark' gedaan kan worden. De
Stichting heeft dan in al die jaren
zo'n 650.000 gulden voor de voet-
balclub verdiend.

Jan van Ark is sinds de oprichting
voorzitter van de Stichting. Volgens
hem is de Stichting meer dan een aan-
tal personen die de voetbalvereniging
'Vorden' een goed hart toedragen. 'Je
kunt hier het beste spreken over een
vriendenclub want wie wil week-in
weck-uit elke dinsdagavond present

zijn om de bingo draaiende te houden.
Dat kan alleen met mensen die wat
voor elkaar over hebben', zo zegt van
Ark niet zonder trots. In de beginjaren
(oen er nog sprake was van een aktivi-
tcitcncommisie hield men zich ook
bezig met akt ivi tc i ten betreffende rc-
klamcbordcn en verwerpingsavon-
den. Later toen tot een Stichting werd
overgegaan werden deze zaken over-
genomen door de voetbalclub 'Vor-
den'zelf. Wel is de Stichting mede or-
ganisator en 'financier' van het tradi-
tionele slotbal van de vereniging.
Dinsdag 28 november wordt het vijf-
tienjarig bestaan herdacht met een
'super-bingo* waarbij vele prachtige
prijzen te verdienen vallen. De bingo
op zich trekt gemiddeld zo'n 140 per-
sonen.
Jan van Ark: 'In 1996 worden de op-

brengsten van de bingo aangewend
voor de aanschaf van een tribune. Dit
willen wij de voetbalvereniging 'Vor-
den' in 1997 aanbieden. De kosten
van deze tribune, die plaats zal bieden
aan 400 personen, ramen wij op rond
100.000 gulden', aldus Jan van Ark.
Jan Rouwcnhorst, voorzitter van
'Vorden', is maar wat blij met de Ak-
tiviteiten Stichting. 'Ik heb veel res-
pekt voor wat deze mensen allemaal
voor de vereniging gedaan hebben.
Zo'n prachtig clubgebouw is natuur-
lijk niet niks. En dat de Stichting ons
een tribune wil aanbieden is fantas-
tisch. We hebben er als vereniging
vanzelfsprekend alle baat bij goeie
'maatjes' met de medewerkers van de
Stichting te blijven. De verstandhou-
ding is overigens uitstekend', zo zegt
Jan Rouwen horst.

Sinterklaasactie
Sinterklaas komt naar de Welkoop.
Slimme kinderen snappen meteen dat
dit een overwacht extra sinterklaasca-
dcautje betekent. Want als je niet ou-
der bent dan 8 jaar, mag je op zaterdag
2 december een schoen inleveren bij
de Welkoop aan de Stationsweg. Op
dinsdagmiddag 5 december kunnen
de kinderen - met een verrassing van
sinterklaas - de schoenen weer opha-
len.

Najaarsconcert
Op zaterdag 25 november zullen de
christeli jke muziekvereniging Cres-
cendo uit Hengelo en de muziekver-
eniging Concordia uit Vorden geza-
menlijk een najaarsconcert verzorgen
in sporthal De Veldhoek. Door van
beide verenigingen de harmonieën sa-
men te voegen krijgt men een orkest
van ruim 80 muzikanten. Dit grote or-
kest zal onder leiding van dirigent
Kraxncr leuke en prettig in het gehoor
liggende muziek brengen. De entree
isgralis.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Veurugge wckke was ut groot fee s bi'j de Hofsteade's. Jan was den dag
vicftug cwodn. lederene in de buurtc en in de pccrdewcald kent Jan wel.
Vcur al die luu wol Jan den dag un oldcrweis lees geven bi'j urn op de
deale. Zien vrouw Truus was wel zo mans ummc te zorgen dat icdcrcne
die d'r kwam zien natjen en drcugjcn kreeg, 's Aovunds wodn d'r deur
de femilic en de buurtc van alle kcüootjcs melcbrach. Van Abraham met
volle vlcis lot taartjes too. Van zien kammeraö was t'r eavenwels niks
bi'j. Dat leste von Jan wel un bctjcn vcdach, wat zoln die in 't snötjen
hemmen? Jan vuuln zich toch al neet zo arg op zien gemak umdat c wat
ampartc kaarten had ekrcgcn. Van kotbi ' j en wietaf van heel aadugge
vrouwluu. Die zol'n nieschicn nog kommen, hadn ze cschreven maor dat
ston Truus en u m now neet zo arg an. Maor urn tien uur 's aovunds ging
de echterdcurc los en wodn d'r un mooi vcsicrdc, manshoge deuzc nao
binnen ereen. Dat was ut kedo van zien kammeraö. Nao un prcake van
een vandc jongesmoch Jan zelf ut kedootjen uutpakn. En wat kwam d'r
uut? Un sexy jonge dame in pelielsicuniform. Now wil ut toeval dat Jan
'n veruggen dag an-eholn was deur un vrouwclukkc pelietsie. Ut num-
mer van zien anhanger klopn neet met ut nummer van zien auto. Jan had
c u r uutclcg dat hcc d'r allcnc maor un paar stuulc met ging haaln veur
zien fees. Nao wat hen en weer gcpraot hadn z'um toen toch zonder be-
keuring laotn gaon. Zol dit t'r wat met te maakn hemmen? Ut wodn um
dol in de kop van ut prakkczccrn. Maor daor kwam c gauw achter. De
sexy dame ging bi'j Janoputkncczitn. 'Doctmicndcstropdasse 'safcn
maak de kncupkcs van mien bloes jen 's los', vroog ze an Jan. Jan zien
harte begon zo hard te bonksen da'j ut buuten iicurn konnen. Ut hci te
zweit leep um van ut gezichte. De stier Carlos, ok in de stal op dealc
anwezug, die alles met zien grote ogen an mos zien, begon d'r van te
rearndatow heurnenzien veging. Naodat ut agentjcn van alle klcrazie
was ontdaon, mog Jan nog effen met cur dansen en daornao insmccrn
met baby-otlic. Dat leste wodn zeer ewaardecrd. De andere mansluu
waarn ondertussen al aadug op temperatuur ckommcn en natuurluk
mooi afgunstug op Jan. Maor too die kcarls haos neet meer te holn waarn
ging de deerne d'r maor gauw vandcur ummc weer wat warmsan te trek-
ken. Dat ze naotied nog un mooi feesjen ebouwd heb, da's bes te be-
üriepn. En Jan? Och, den is zelf ok altied wel te vinden vcur un g c i n t j c n .
Daorummc kon c dit kedo van zien kammeraö dan ok bes waardeern.
Want zo iets mot jao konnen, bi 'j ons in d 'n Achterhook.

//. Leextmun

Henny Netjes exposeert met
aquarellen in bibliotheek
Van 27 november tot en niet 23 de-
cember is er in de galerie van de
openbare bibliotheek in Vorden
werk te zien van Henny Netjes uit
Hoog-Keppel.

Henny Netjes studeerde in de jaren
zeventig aan de onderwijsopleiding in
Arnhem en sloot deze in 1974 af met
het behalen van de akte tekenen en
textiele werkvormen. Hierna ia-1 k- /.ij
haar opleidng voort aan de kunstaca-
demie Mincrva te Groningen. In 1978
studeerde zij daar af als grafisch ont-
werpster. Er volgde een periode van
driejaar waarin zij werkte als freelan-
ce grafisch ontwerpster. In 1981 werd
Henny Netjes langdur ig en ernstig
ziek. Deze periode en het geloof in
God hebben later haar werk beïn-

vloed. Ook schakelde ze over naar
een andere techniek: aquarel. Door
middel van deze materie - verf over-
vloeiend in water - heeft zij een direc-
tere manier van werken gevonden en
expressievere mogelijkheden om dat-
gene wat ze wil zeggen, in haar werk
over te brengen.

Haar grootste inspiratiebron is de na-
tuur en het geloof. De onderwerpen
die haar vooral aanspreken en voor-
komen in haar werk zijn de zee, de op-
gaande /.on, vogels en bloemen. Om
inspiratie op te doen trekt Henny Net-
jes er regelmatig op uit en reist ze naar
het buiten. Studiereizen voerden Hen-
ny Netjes naar onder andere Enge-
land, Fninkri jk, Italië, Griekenland,
Oeganda en Israël.

Flash in het nieuw

Het eerste team van de badmintonvereniging Flash Vorden is door restaurant
Asia voorzien van nieuwe trainingspakken en shirts. Hei team. dat bestaat uit
Ingrid Weenk. Etty van Zuilekorn, Martijn Jansen en Jasper Zweverink staat
hier rond eigenaar Sahin.



mode voor
het héle gezin

^^ ^ ^M

fashion

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

MODEVOORDEEL
DAGEN

Vanaf woensdag 22 november is veel najaarsmode sterk in prijs verlaagd!

Dames jurken van 59,95
Datnes truien van 55,00
Dames blouses van 35,00
Dames jacks van 39,95
Dames broeken van w,9s
Dames leggings van 1730
Heren jacks vanm,oo
Heren sweaters van 45.00
Heren blouses van 35,00
Heren truien „ van 35,00
Kinder jacks van 39,95
Kinder jurkjes van 25,00
Kinder sweaters van 29,95
Kinder overgooiers van vso
Kinder blouses van ISM
Baby jacks van 29,95
Baby jurkjes van 25,00

J* " , .7*5

l29,00

Zondag 26 november van 11.00 tot 17.00 uur

INFORMATIEDAG
• Alles wat u moet weten over verantwoord slapen

• Persoonlijk advies voor individuele wensen • Diverse aanbiedingen

LATTOFLEX BEDSYSTEEM PULLLMAN BOXSPRINGS

Kom proefliggen
op het unieke
computerge-
stuurde meetbed

Ontdek het comfort van
het slapen op een box-
spring-combinatie

SOFTSIDE WATERBEDDEN

CASCADE

De laatste ontwikkelingen op het gebied
van slapen op water.

VERSTELBARE LATTENBODEMS

Demonstratie van de vele mogelijkheden
van een verstelbaar bed.

AUPING AURONDE

Comfort, kwaliteit en tijdloos design.

DIVERSE
AANBIEDINGEN

Tevens meubelshow met de nieuwste woontrends!
Slaapkamer en kast-systemen show.

MODELLEN

Lubbers
-LU o n en & s l apert
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

PIIXT
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

In de winkel hebben we nog veel meer aanbiedingen.
Kom beslist even kijken en pak uw voordeel!!!

ADVERTEREN KOST GELD.,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Het mooiste meubelnieuwsl
Helmink Meubelen volg! de nieuw-
ste woontrends op dr roe!. Daarom
hebben wc dit najutir een mime kol-
lektie meubelen in romantische stijl.
Mei bijpassende gordijnstoffen en
tapijt in diverse dessins en pn.
st'tj. Ook de slaapkamerafdeling
biedt een riante keus in ledikanten.
bedbodems, matrassen, en bedtex-
ücl liet mooiste meubelnieuws
vindt it natuurlijk elk seizoen urer
bij Helmink Meubelen.

BANKSTEL
21/: + 2 xits mot lu.̂ o kusscn>
die gevuld zijn IIK-I Duffr>.
vuur extra zilkumfurt

OVALE SALONTAFEL
Massief eiken

EIKEN KAST
Mol \ ijl' laden in de onderkant
[in div. eiken kleuren leverbaar)

GRATIS
SIERKUSSENTJES!

2495,-
1025,-
2475,-

Sfeervolle eethoek
Massief eiken
kulumtafel
120 cm rund

nde armstoel
klusicf kussen
r s tuk

950,-
el

249,-
Helmink heef! ultes in huis om

finntiil (\'i^ tv/c u1 verraden.
Op onze textielafdeüng vindt
u tafellakens, prachtige
handdoeken, thmfaeken en
badhanddoeken in direrse
t-j.w'fis. Ook volup A-fKs in

runde en vierkante sierkussens.

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
meubelen

MAAKT HET MOOIER Bit U THUIS
Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

KOOPZONDAG
26 NOVEMBER A.S.
ZIJN OOK WIJ GEOPEND
(VAN 11.00-17.00 UUR)

' NIEUWSTE MODELLEN VAN:
GAZELLE - BATAVUS - GIANT - MULTI
CYCLE

* DIVERSE NIEUWE MODELLEN
BROMFIETSEN EN SCOOTERS

* AANBIEDINGEN IN NIEUWE OVERJARIGE
FIETSEN, SCOOTERS EN BROMFIETSEN

* GROTE VOORRAAD 2E HANDS FIETSEN
EN BROMFIETSEN

* TRAPSKELTERBAAN VOOR DE JEUGD
(TEVENS ALLE MODELLEN SKELTERS EN
ACCESSOIRES IN VOORRAAD)

* OLDTIMERSHOW VAN BROMFIETSEN
OUDER DAN 20 JAAR

' ZWARTE PIETEN IN LEVENDE LIJVE
AANWEZIG

Dit alles kunt u vinden bij:

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

KIEFTENDORP 11 -TEL: 0575-467278

Oe koffie staat Maar!

U vindl ons vanuit centrum Hengelo (G) richting Ruurlo, buiten
bebouwde kom eerste weg rechts.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER

AMANDELGEl/ULD
HARDE
DUITSE

BROODJES

ROOMBOTER
BANKETSTAAFBROKKEN

6,00 6,00

Lammers'damesmode in Vor-

den is aan het verbouwen!

Daarom kunt u gedurende de

verbouwing s periode rekenen

op ENORME KORTINGEN!

U kunt ons bereiken via de

achteringang..De borden.wij-

zen u de weg. Dus kom snel

langs en profiteer van dit aan-

bod,want....OP = OP!

rtin

D A M E S M O D E
verbouwing

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-551971

^ZPI£ Zorg van
persoonlijk

niveau
Bel vrijblijvend voor informatie over

• Thuiszorg
• Kraamzorg
• Persoonsgebonden budget
• Thuisbehandeling

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

(0575) 5164 63
Regiebureau Midden-IJssd, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Ecfdc
Steunpunl Winterswijk, lul. (0543) 5310 53

Hotel Café Restaurant
"Meilink" B are hem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

famiËe buffet
ZONDAG 26 NOVEMBER

aanvang 17.30 uur

Koude en warme
gerechten ONBEPERKT

25.- P.P.
0 BESLIST RESERVEREN!

Het volgende buffet
is op 3 december.

Op zaterdag 9 december 1995

/.i j n wij

Frank cn Mirjam
Meulenbroek

12,5 jaar getrouwd.

Graag nodigen wij ter gelegenheid hiervan klanten,
vrienden, zakenrelaties, verenigingen en toekomstige

klanten uit op 'n

RECEPTIE
van 14.00 uur lol 16.30 uur

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. (0575) 55 17 70
Tot ziens, Frank en Mirjam Meuïcnbrock.U

OPEN DAGEN
zaterdag 25 en zondag 26 november bent u van harte welkom in onze showroom tussen 10.00 en 17.00 uur

BINNEN/BUITEN
SCHILDERWERK,
VERF EN BEHANG,
KLEUR EN INTERIEUR:
ALLES ONDER ÉÉN DAK

HOME

In onze geheel nieu-
we showroom vindt u
alles op het gebied
van kleur en interieur.
Verf en behang, gordijnstoffen,
vloerbedekking en raamdecoraties
kunnen in één handomdraai harmo-
nieus op elkaar afgestemd worden.
U maakt moeiteloos de mooisle
combinaties voor uw woning of
bedrijf.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs 18,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer ( 1,-.
Vermelding briewen onder nr. of in-
lichtingen f 2.50 extra.
Anonieme of dubieuze contact je s
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
je s worden Dij eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP wegens over-
compleet: een aanhanger,
2x1 m x 35 cm, torsi geveerd,
als nieuw. Tel. (0575) 55 23
47.

• TE KOOP: 1 losse as voor
aanhanger torsi geveerd, 850
kg. l.z.g.st., tel. (0575) 55 23
47.

• TE KOOP AANGEBO-
DEN: fraaie coniferen div.
maten, div. prijzen. Interes-
sant voor particulieren. Tel.
{0575)441649.

• GEVRAAGD in gezellig ge-
zin met 5 kinderen (1-6 jr.) 2
kinderverzorg {s t}ers (nan-
ny), evt. echtpaar of moeder-
dochter voor 5 dagen per
week, intern in mooie omge-
ving Achterhoek ged. huish.
hulp aanwezig. Veel ervaring
met en liefde voor kinderen
vereist. Leeftijd: vanaf 30 jr.
Tel. (0575) 55 69 39 (alleen
's avonds bellen tussen
10.00-22.00 uur). .

Kinderen hoeven niet lang te denken,
die weten wel wat Sint ze mag schenken..

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE • INRICHTING

.SK9JERS
• KIPKARREN
.BOIJDER.

KARREN
• GRAVERDES
• GIERTANKJES
• KRUIWAGENS
• SCHOMMELS

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

KIEFTËNDORP 11 - TEL: 0575 - 467278

O, kom er eens kijken in onze winkel naar de geshowde
fietsen en snorfietsen met meer dan 1 00 stuks van

UNION
BATAVUS GAZELLE

TASSEN - KAARTLEESKLEMMEN - COMPUTERS

ZWEVERINK
V w fietsspecialist

IEKINK 8 - HENGELO (G.) - TEL. (0575) 40 28 88

Ook voor reparatie (24-uur service) dus in l dag klaar
ONDERDELEN, VERHUUR en GEBRUIKTE FIETSEN

Wij geven geen bonnen, maar 2% KORTING.
Opfietsen 10% KORTING.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ss.
ÖOSMAN

G R O E N S P E C I A L I S T

NAJAARS AANBIEDING
BEUKEN VOOR HAGEN

40-60 cm f 0,75 / 50-80 cm f 1,10 / 60-100 cm f 1,45

VELE SOORTEN BLOEIENDE HEESTERS F2,00

BUXUS VOOR HAGEN vanaf f 1,75
enz., enz., enz., enz,

LOSSE MATERIALEN (GOEDKOOP!)
zoals boomschors, tuinturf, chompignonmest, straatzand,

zwarte grond, natuursteen, gedroogde korrelmest,

Hmgelo -. en, en,, en,

Vorden

Verkoop alleen op zaterdag o( na tel. afspraak.

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 26 19 - Fax (0575) 46 26 93

. . - . - .

l - , • -,• .

Doetmchem

BOSMAN
GROENSPECIALIST

HARMSEN
VAKSCHILDERS

N T E R l E U R

TIMMER - ea

^K ,̂ KLUSSENBEDR1TF

Ido Hummelink '*^"~~^
Wiersserbroekweg 1

Tel: 0575 - 556563 Fax: 0575 - 556910

(Kleine) Verbouwingen

l Dakkapellen
Kozijnen
Ramen
Deuren

PJT Trappen
etc.

Tevens metselwerk

V R I J B L I J V E N D P R I J S O P G A V E 0575'556563



op 26 wwewbe/i a.s.

Op deze dag kunt u door te gooien
met een grote dobbelsteen uw
kortingspercentage bepalen.

Deze aktie geldt voor alle artikelen.

KORTING VAN 10%ToT30%
De winkel is geopend van 11 uur tot 17 uur.

Graag tot ziens op 26 november.

Sctóöcfe/i JWode
Ruurloseweg 1 -7255 DE Hengelo (Gld.;

LIJSTEN
U» moolïte foto li|kl nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echl kunstwerk,
uw dlplomji'» kri|gen rog meer inhoud en
uwfrulereprodukUe»ierl de wand als nonn ttVOm

Een mooie lij si geeft ci'n stukje wanrde-
ng aan alle! wal u op een mooi plt-kj*

wilt ophangen.

De keu» U enorm; van kUiuiek tot modem, dun
of dik. groot of klem. Wij zorgen ervexir dot de
exacl op maal gemaakl wordt, rvcnlucvl vooril
van ontspiegeld glas.

' • • • . . • . > • . i . . . ' , . , i

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

Ook «u* is
AlbertHeijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:
Gehakt H.o.H.
kilo van 9,98 voor

v Clementines
kilo van 3,50 voor

vl Stealux Theelichten
100 stuks van 10,00 voor

O AH Magere Yoghurt
l liter van 1,05 voor

Varkensrollade
kilo van 15,50 voor

Nutricia Chocomel
pak of fles l liter van 2,39 voor

AH Goudse Jonge Kaas
kilo van 11,90 voor

AH Stokbrood voorverpa^
per stuk van 1,99 voor

Bolletje Kruidnoten
kilo voor

John West Pink Zalm
213 gram von 2,99 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de wïnkelboek van Hengelo,
waar ze lekker Hollands Rundvlees
blijven aanbieden.

*** BADKAMER VERBOUWEN? *'

Niet alleen slaan wij
garant voor een vak-

kundige aanleg, maar
wij denken ook met u

mee over het design.
Mei een super modem
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wtj
tol het laatste moment
mei alle elementen
kunnen schuiven tot
hei geheel helemaal
aan uw wensen vol-

doet.
Voor modem design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galieestraat 56 7251 EC Vorden.
TeJ. (0575) 55 26 37

BEKENDMAKING

Tervisielegging Ontwerp-Milieuprogramma 1996
Onderdeel Bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat

ingevolge het bepaalde in artikel 4.14 van de Wet milieu-

beheer en de artikelen 3.1 en 3.2 van de Provinciale

milieuverordening vanaf 27 november 1995 tot en met

22 december 1995 het Ontwerp-Milieuprogramma 1996,

onderdeel Bodemsanering, alsmede de rapporten van de

onderzoekingen waarop het berust, ter inzage liggen bij

de onderafdeling Bodemsanering van de dienst Milieu en

Water. Markt l l te Arnhem (Huis der Provincie). Het

Ontwerp-Milieu programma 1996, onderdeel Bodem-

sanering, ligt bovendien ter inzage in de bibliotheek van

het Huis der Provincie.

provincie

GELDERLAND
Wegens toenemende aktiviteiten vragen
wij met spoed:

loodgieter/
cv-monteur
Gaarne telefonische reakties.
Tel. (0573) 40 12 39

Installatietechniek
Dijkerman

Molenstraat 72a - Warnsveld - Tel. (0575) 57 00 16

CADEAUTIPS
VOOR SINTERKLAAS

ACHTERHOEK-
LEGPUZZEL (1000 stukjes)

damet

^P
f 1,95 korting op^Jlegpuzzel.

videofilms
TERUGBLIK AGÜTERHOEK'

DEEL1: Oorsp'
DEEL 2: 1940

I-1940
- Heden

Drogisterij

BIBH

Zondag 26 november a.s.

geopend van 11.00-17.00 uur

i> Alleen op zondag 26 november

Speciale Sint-aanbieding.

Gloria v.d. Bilt eau de toilette

15 ml. + 250 gram gemengd drop.

Samen slechts y
Eau de toilette + CD

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld)
Tel. 46 20 62

DrcgiSlerip • Parlunio'io • Schoonheidssalon

marlanne

Schoen niet gezet?,s-̂ O

Of vergelen ie /ingcii? Dan ren je ra/end snel naar ons

ABN AMRO kantoor en haal je hel wcdsuïjdfonnulicr

voor de Sim Nicolaas Mobile wedstrijd. Maak 'm /o mooi

mogelijk en lever de mobile vervolgens hij ons in voor

5 december. Wanl de allermooiste wordt beloond mei een

cadeau dat door Sint Nicolaas persoonlijk is uilge/ochl!

Kom dus op 6 december langs en kijk of je gewonnen

hebt! Je krijgt dan in ieder geval een leuke verrassing!

ABN-AMROZ)é>bank

Raadhuisstraat l - VORDEN
Tel. (0575) 55 18 86

De Gelderse gemeenten zijn venocht het programma-

onderdeel Bodemsanering, alsmede de rapporten

betrekking hebbende op projecten, gelegen binnen het

grondgebied van de betreffende gemeente, eveneens ter

inzage te leggen.

Gedurende de termijn van tervi si e legging kan eenieder

schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp naar

voren brengen bij: Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Arnhem. 8 november 1995

Gedeputeerde Stoten von Gelderland

dr.j.C. Terlouw - voorzitter

drs. CPAG. Crasborn - griffier

Zondag 26 november
Bij iedere bestede gulden in onze

zaak

1 St.Nicolaasbon.
Dus dubbele kans op een prijs en
gratis een complete oogmeting.

GROOT KORMELINK
optiek- brillen en contactlenzen
gedipl. Opticien, Oogmeting
Spalstraat 27. Hengelo Tel. (0575) 46 17 71

's maandags gesloten

DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Houten, aluminium en kunststof en
wisse 11 ij sten. Leverbaar in zo'n 20
standaard formaten. Daarnaast

passepartouts in vele
tinten.

Inlijsten van:
FOTO'S

BORDUUR-
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN
enz. enz.

Vakfotograaf B F.N. lid
Colour Art Photo Inlemaiionaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans
Spalstrf?t 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoon: 05753-2386

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Gallèeslraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon [0575) 55 25 32

JACKS
LU Micro-jacks

k leu ren

NU

159f

modecentrum

Teimisseii
ruurlo
dorpsstraat 22
tel. 0573-451438
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Politie Varia
Vorden

Oud-wethouder Geerken neemt na dertig jaar afscheid van IJsvereniging

De politie hield maandag 13 novem-
ber op verschillende locaties in Vor-
clcn een verlichtingscontrole. Dit ge-
beurde in het kader van het project
'Langzaam Verkeer Verlichting'. Er
werden zeven fictsters op de bon ge-
slingerd. Ook een bromfietser licpt
tijdens de vcrlichtingscontrolc tegen
de lamp. Naast het feit dat zijn ver-
lichting het niet deed, was de jongen
nog geen 16 jaar oud.
Op zondagmiddag 19 november werd
er op de Rondweg een radarcontrole
gehouden. In totaal passeerden er ze-
ventig voertuigen. Vijf automobilis-
ten gingen op de bon. De hoogst ge-
meten snelheid was 98 kilometer per
uur. Verder had er zondag een inbraak
plaats in een garage aan de LinJesc-
wcg. Er werd niets meegenomen.

Plattelandsvrouwen
In samenwerking met de Wereldwin-
kel uit VorJcn en AJire uit Zevenaar
belegden Je dames van de afdel ing
Vorden van Je plattelandsvrouwen
een speciale avond, waarbij allereerst
mevrouw Kisjes over de Wereldwin-
kel vertelJe. Vervolgens werd door
Adire een dia-scric vertoond over het
vervaardigen van weefsels en kleding
in BanglaJesh. Na de pauze wcrj
door eigen leden van Je plattelands-
vrouwen en de Wereldwinkel de kle-
ding van AJire gcshowj. Presidente
mevrouw de Jonge bood alle mede-
werksters een attentie aan. Aan het
slot van Je avonJ bestond gelegen-
heid tot het kopen van produktcn van
Je Wereldwinkel en van kleding en
stoffen van Adirc uit Zevenaar.

55+
Op woensdagochtend 13 december
wordt er in het Dorpscentrum gestart
met een cursus volksdansen, Deze
cursus is bedoeld voor mensen van 55
jaar en ouder. De les op 13 december
is een proefles. Voor opgave en meer
informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw D. Horsting, tel. 55 23
73.

Spierpijn
Aromctl, ccn laboratorium van aro-
ma-therapeutische produktcn heeft
onJcr Je naam Shanghan-Lun ccn
etherisch spierpijn-olie ontwikkeld
naar een oud-Oosters recept.
Shanghan-Lun spierpijn-olie is ver-
vaardigd uit zeven natuurlijke Etheri-
sche oliën. Deze oliën hebben Je ei-
genschap om Jiep door te dringen In
Je onJcrliggcndc weefsels waar ze
hun heilzame en gcnecskrachttigc
werking uitoefenen. Dit heeft tot ge-
volg Dat Shanghan-Lun spicrolie met
name pijnverlichtcnd werkt bij reu-
matische aandoeningen. Shanghan-
Lun is verkrijgbaar bij drogisterij Ten
Katc. Zie ook advertentie.

Agrarische Vrouwen
De afdeling Vorden van de Jonge
Agrarische Vrouwen houdt op maan-
dagavond 27 november ccn bijeen-
komst die in het teken staat van het
thema 'Als je er alleen voor komt te
staan". Mevrouw Hennink van de So-
ciaal Economische Voorlichting komt
deze avonJ praten over Je praktische
en emotionele problemen bij overlij-
den, ziekte en echtscheiding op het
agrarische bcJrijf. IcJercen is van
harte welkom. De avond worden, ge-
houden in het Dorspccntrum. Voor
meer info: Lyke Tjoonk, tel. (0575)
5541 63.

Amnesty
Deze week staal Amnesty Internatio-
nal weer volop in Je belangstelling. In
Vorden worJen er op 23 en 24 novem-
ber huis aan huis brieven verspreid
met als doel donateurs te werven. Vol-
gende week zullen de brieven weer
worden opgehaald door de vrijwilli-
gers van Amnesty International.
Verder is Amnesty International Nc-
derlanj op zoek naar voorlichters
voorde plaatselijke groepen. Het gaat
hierom vrijwilligerswerk. Voor meer
info: (020) 626 44 36.

'Gemeentelijke herindeling wordt een boeiende discussie'
Aanleiding voor het gesprek met de
heer J.F. Geerken is zijn afscheid
bij de IJsvereniging Vordern Toch
neemt het interview na twintig mi-
nuten een geheel andere wending
en praten we over het ouderenbe-
leid in Vorden, de nieuwbouw van
de brandweerkazerne en de ge-
meentelijke herindeling die eraan
zit te komen. Geerken - die jaren-
lang wethouder is geweest voor het
CDA - neemt geen blad voor de
mond en is niet bang om zich op
glad ijs te begeven. 'Ik heb met be-
langstelling het interview met frac-
tievoorzitter Ab Boers van het CDA
gelezen dat vorige week in Week-
blad Contact stond. Dat hadden
mijn woorden kunnen zijn. Ik had
het niet beter kunnen zeggen. Met
name de kritiek die Boers had op
het college als het gaat om het be-
leid ten aanzien van de gemeentelij-
ke herindeling, was zeer kritisch
maar wel uiterst terecht. De ge-
meente Vorden moet namelijk uit-
kijken dat het straks niet alleen
komt te staan en door de provincie
aan Zutphen wordt toegevoegd', al-
dus de 71-jarige Geerken. Een ge-
sprek.

In huize Gecrkcn weten ze precies
wanneer het vriest. Als de weerman
enige dagen achter elkaar nachtvorst
voorspelt, dan rinkelt regelmatig de
lelefoon. Menige Vordcnsc schaats-
licfhcbbcr wil dan weten wanneer de
ijsbaan open gaat. En waar kun je dan
beter aankloppen dan bij de secretaris
van tic IJsvereniging. De komende ja-
ren zal echter de hoeveelheid tele-
foontjes van schaats]iefhebbers wel
afnemen. Want de heer Geerken - die
ruim dertig jaar secretaris van de Us-
\ iTcnig ing was - legde vorige weck
tijdens de jaarvergadering zijn functie
neer. Gccrken was van mening dat hel
hoog tijd werd om voor een jonger ie-
mand plaats te maken. Dat gebeurde
in de persoon van mevrouw Beek die
het secretariaat »;uit runnen. 'Op een
gegeven rhomenl is het goed ge-
weest', legt hij uit. Geerken is vanaf
het begin betrokken geweest bij Je
Usvcrcnging en secretaris van het eer-
ste uur. 'Ik heb dus al les meegemaakt.
Ik ben van mening dat Vorden anno
1995 een prachtige ijsbaan heeft. In
de afgelopen dertig jaar hebben wc
telkens nieuwe apparatuur kunnen
aanschaffen waarmee we de schuin-
se rs een perfecte buitenbaan kunnen
voorschotelen. Het enige dat nog ont-
breekt is een mooie kantine. Inde h u i -
dige kan t ine ontbreken nog de toilet-
ten en hebben we geen gas en water.
Maar dat is de volgende stap voor de
Usvcrcniging. We streven ernaar voor
het jaar 2000 nog een nieuwe kantine
te bouwen. Wc hebben daarvoor een
speciaal fonds ingesteld waarde vere-
niging inmiddels vijfduizend gulden
spaargeld heeft ingestort', aldus

Gccrken. Het is echter niet de bedoe-
ling van JUJsvcrenginig om bij de
gcmcentc^^i te kloppen voor een
subsidie. 'Nee, het bestuur is van me-
ning dat je een vereniging zonder ge-
meentelijk'e subsidie moet kunnen
runnen. Atye/.ien van de beginperio-
de heeft de IJsvcrcniging de afgelo-
pen twin t ig jaar ook nooit hoeven aan
te kloppen bij de gemeente.'

U bent jarenlang wethouder geweest.
Hoc kijkt ii tegen het huidige beleid
van de gemeente Vorden aan?
'Ik heb het gevoel dat de raad op dit
moment veel minder kritisch is in
haar reactie naar het college toe. Maar
Jat komt misschien ook wel doordat
er vergeleken bij vroeger veel m i n d e r
grote projecten op de agenda van de
gemeenteraad staan. Wc hebben in-
midde l s alles. Hel enige dat bij wijze
van spreken nog ontbreekt is een
overdekt zwembad. Maar dat is finan-
cieel n i e t haalbaar. Ik volgde plaatse-
lijke polit iek echter nog wel op de
voet. Want de plaatselijke politiek
blijft na tuu r l i j k alt i jd boeiend. Neem

alleen al de discussie
van de nieuw te bouwen
kazerne. Doordat het coHewroegtij-
diy een aantal potentiële nieuwbouw-
locaties bekend maakte, onstond er
met name bij Je buurtbewoners aan
het Wicmclink onrust met als gevolg
dat zij een actiecomité hebben opge-
r ich t . Ik vraag me af of het college
hier verstandig heeft gehandeld. Ik
zou dat zelf nooit zo hebben gedaan.
Als ik nu nog wethouder was geweest
dan was ik van te voren mei de omwo-
nenden gaan praten en ha J ik niet
eerst de drie potentiële nicuwbouwlo-
caties genoemd. Door middel van
vroegtijdig praten, bereik je vaak
meer. Nu moeten ze eerst de hele pm-
cedure afwerken. En dat kost vaak
vcclmccrtijJ.'

De komende lijd zal de gemeentelijke
herindeling een interessant agenda-
punt worden. Met welke gemeente
moet Vorden volgens u in de toekomst
fuseren?
'Mijn voorkeur gaat uit naar Lochcm
en Gorssel. Dal zijn twee plaatsen die

uitstekend bij Vordcn passen. Als je
de geografische kaart erbij pakt dan
zie je dat er in feite drie gebieden zijn
rondom Vordcn.
Zo zijn de gemeenten Hengelo,
Steenderen, Hummelo & Kcppcl en
Zclhcm een prachtig aaneen gesloten
gebied begrensd door Je IJssel. Er
wordt daar op verschillende terreinen
samengewerkt en ze durven daar ook
het woord fusie al in de mond te ne-
men. Het tweede gebied is de regio
Zutphen. De hanzcstaJ zal na Je ge-
meentelijke herindeling waarschijn-
li jk opschuiven in de richting Vordcn
en samengaan met Wurnsvelil . Hel
derJc gcbicJ Jat Jan overblijft is de
regio Gorssel en Lochcin. Hn ik denk
dat Vordcn zich Jaarbij moet aanslui-
ten. Want dat zijn twee plaatsen mei
eenzelfde landelijke karakter als Vor-
den.'

Fractievoorzitter Ab Boers haalde
vorige week in een interview met
Weekblad Contact flink uit naar hei
huidige college. Hij is van mening dat
Burgemeester en Wethouders op dit

Tapijten
Het Trctford 'ribbeltjcs' tapijt is voor
generaties ccn goeJe basis geweest
om mee op te groeien. Wie kent hel
niet? Sterker nog, wie heeft er zich
nooit over verwonderd Jat Jie ribbelt-
jcs let ter l i jk en figuurli jk niet kapot te
kr i jyen zijn. TredforJ Intcrart is ccn
bijzonJcr duurzaam kwaütcitstapijt.
Verkrijgbaar zowel op een breedte
van 200 centimeter alsin los legbare
tapijtgegels van 50 x 50 centimeter.
TrcJford ilntcrart is eenvoudig te on-
derhouden. Het is brandveilig, goeJ
schoon te maken en goed te repareren.
/.el i s ccn hardnekkige velk geeft geen
problemen, want niets is zo simpel als
het u i tnemen van ccn tegel en Joor
een nieuwe tegel of nieuw stuk tapijt
te vervangen. De keuze uit 41 kleuren
komt tegemoet aan Je meest kleurge-
voelige wensen. Zie ook advertentie
intcricuradvïseur JanPicterse.

Hervormde
Vrouwen
De Hervormde Vrouwengroep Wich-
mond kwam op woensdagavond weer
bij elkaar. Tijdens het huïshouJcIijkc
gedeelte tas de presidente een hcrfst-
ycdicht en aansluitend ccn korte over-
denking voor. Hierna werj de leiding

overgedragen aan Annemaric Walge-,
moot. /ij leerde Je dames hoc je van
stof tulpen en anjers kunt maken. De
resul ta ten mochten er wezen. Vooral
de tulpen werden erg mooi. Op don-
derdagmiddag 23 november staat er
ccn thema-middag over verantwoord
medicijngebruik op het programma.
De/e bijeenkomst wordt gehouden
door de Vrouwenraad en heeft plaats
in l i e t Dorpscentrum.

Indiëfilm

Ot en Sien

De commissie Vorming en Toerusting
van de kerken in WichmonJ en Vor-
Jcn houdt tip vrijdagmorgen 24 no-
vember ccn filmavond in de Voorde.
TijJcns de/e bijeenkomst wordt de
film 'Tabcc Tocan' gctoonj waarin
vi jf Indic-velcrancn aan het woord
komen. Indien gewenst kan men na de
f i lm van gedachten wisselen onder
leiding van de heer A. Hclmhout uit
Arnhem. De bijeenkomst van Je com-
missie Vorming en Toerusting van 28
november over 'Vrouwen in de bij-
bel' gaat wegens ziekte van de
spreekster niet door.

De peuters van de maandag- en dins-
daggrocpcn van peuterspeelzaal 'Ot
en Sicn' hebben deze week ccn be-
zoek gebracht aan de Dick Bruna ten-
toonstelling in het Stedelijk Museum
in Zutphen. De kinderen genoten vol-
op van het uitstapje. Vol belangstel-
ling werden de prenten van Nijntjc,
Bons en Betje Big bekeken. Daarna
werden er spelletjes gedaan en was er
gelegenheid om ccn mooie klcurplaat
te maken. Het bezoek aan het mu-
seum werd afgesloten met een viJeo-
filrn. Volgens de kleuterleidsters is de
Dick Bruna tentoonstelling van het
Stedelijk Museum bijzonJcr geschikt
voor kleuters. De expositie is nog tot
l O december te bezichtigen.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GENDA
NOVEMBER:
Iedere JagSWOVOpcnTafcl inde
Wchme.

JcuJeboulcsbaanbijde Welimc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.
22 HVG Dorp, Sinterklaasavond
22 Welfare hand werken, Wehme
22 ANBOKlootschicicn'tOIJc

Lcttink
23 Plattelandsvrouwen Provinciale

handwerkdagen in Dorpscentrum
23 Themamiddag VmuwenraaJ

Vorden in het Dorpscentrum,
'Vrouwen hoeven niet alles te
slikken'

24 Voorlichtingsbijeenkomst van
ANBO.KBOcnPCOB, thema
'kwal i te i t in hu is' i n ' t S u i i n | V M | c

24-25 Toneeluitvoering T. A.O.
WilJcnborch

25 Uitvoering WIK WichmonJ
29 Soosmiddag Hejaa idcn V'ierakkcr-

Wichmond.Ludgerusgebouw
29 ANBOKlootschieten'tOlde

Lettink

DECEMBER:
Jeu de boulcbaan bij de Wehme
dagelijks geopend. Infobijde
receptie. Iedere dag open ta fe l h i j de
Wehme. SWOV.
4 VrouwenclubMeJIcr,Sinterklaas
5 Bcjaardensoos Kranenburg, St.

N i col aas
6 Welfare handwerken, Wehme
6 HVGWichmondds.A.Walpot

jwnt een te iifiviichtende. houding aan-
nemen. Kent u het met hem eens?
' Ik heb met belangstelling Jat i n t e i -
vicw gelezen en ik moet u zeggen dat
ik het helemaal met Boers eens ben.
Het hadden mijn woorJen kunnen
zijn. Ik had het niet beter kunnen zeg-
gen. Ik ben ook van mening dat er ccn
actiever bcleiJ moet worden gevoerd.
Want als Vordcn niet vroegtijdig tot
een accoord met andere gemeenten
komt, bestaat de kans dat de gemeente
VorJcn straks alleen komt te staan en
Joor Je provincie aan Zutphen wordt
toegevoegd. En daar zal ik evenals
Boers fel op tegen zijn.'

iMtcn we het eens hebben over het on
derenbeleid in Nederland. De mensen
worden gemiddeld steeds ouder. Af-
gelopen zaterdag in de televisietalk-
show van Karel van de Graaf beweer-
de een hoogleraar dat de mens in de
komende eeuw met gemak honderd-
twintig kan worden, Hoe kijkt a als
bestuurslid van de Stichting Welzijn
Onderen Vorden tegen deze 'proble-
matiek' aan?
' Het is een feit dat ouderen steeds ou-
der worden. Als samenleving zul je
daar voortijdig op in moeten spelen.
In Vorden ligt er wat Jat betreft heel
du ide l i jk ccn taak voor de S t i c h t i n g
Welzijn OuJcrcn. Op dit moment
worden er al allerlei activiteiten geor-
ganiseerd voor ouderen. En dergelijke
ac t iv i t e i t en /.uilen in de toekomst al-
leen maar toenemen.'

Maar wie moet gaan betalen. De ge-
meente?
'Nee. Dat zou te gemakkelijk zijn. Ik
ben van mening dat elke vereniging in
principe zijn eigen boontjes nmei
doppen. Dat geldt voor sportvereni-
gingen, maar ook voor de St icht ing
Welzijn Ouderen. Subsidies /J j n han-
dig, maar alleen beJoelJ om bepaalde
projecten op te starten. Na een aantal
jaren moeten die activiteiten zichzelf
kunnen bcJruipen. Bij de IJsvereni
ging was dat ook altijJ ons uitgangs-
punt. Daar betalen Je schaatsers voor
Je instanJhouJing van Je accomoda-
tie. En niet alle Vordense burgers. On-
danks liet feit Jat er stccJs meer ouJc-
ren /.uilen zijn over een aanta! jaren,
vinJ ik niet Jat we als SWOV maar
het handje moeten ophouden bij de
gemeente. Nee, als Je Stichting Wel-
zijn Ouderen VorJcn nieuwe projec-
ten opzet, moeten deze na een aanta l
jaren kostendekkend zijn. Dat moet
het uitgangspunt zijn. Binnen het be-
stuur van de SWOV denkt niet ieder-
een daar hetzelfde over. Er zijn ook
bestuursleden Jie van mening zijn dal
het tekort door miJJel van ccn ge-
meenteli jke subsidie moet worden ge-
dicht. Maar dat vinJ ik Jus niet te-
recht. Want waarom zullen mensen
die nergens aan deelnemen, toch mee
moeten betalen aan Jczc activiteiten.
Dat zou nicl eerlijk zijn.'

6 ANBOKlootschictcnbij ' tOlde
Let t ink

7 Bejaardcnkring,Dorpsccnlrum
H) WintcrwanJclingWildcnborch
12 Plattelandsvrouwen, Provinciale

handwerkdagen inDorpscentrum
13 ANBOKIootschietenbij'tOldc

Lctt ink
17 Kerstconcert RK Kerk Vierakker,

m.m.v. Vordcns Mannenkoor,
NctterdensJongcrenkooren
Parochiekoor St-Willibrord

17 Klootschieten in Je Recp'n.Johan
enStef

I S HVGdorpKcrstfccstvanuitJe
Fakkel

18 VrouwcnclubMcdlcr Kerstfeest
19 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
19 NCBV.Kcrstviering
19 HVGWichmond,AJvcntsviering

samen met ouderen
20 Plattelandsvrouwen, Kerstviering

bij Je Herberg
20 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
20 Welfare kcrstcontactmiddag

Wehme
21 HVG WilJcnborch,Kerstfeest
2 1 BcjaarJcnkring, Dorpscentrum

Kerst
21 PCOBKcrstvicring
26 Tentoonstelling RK Kerk

Vierakker
27 ANBOKIootschictcnbij 'tOUe

Let t ink
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Voetbal

Vorden l-Vaassen l
Zondagmiddag werd Peter Jansen
wederom met een tegenvaller gecon-
fronteerd. Wilbert Grotcnhuys, Ro-
nakl de Beus en Frank Rouwcnhorst
wegens blessures afhaken. Hun plaat-
sen werden ingenomen door Dcnnis
Wentink, Oscar Ölthuis en DickSmil.
Vanaf het beginsignaal ontspon zich
een spannende wedstrijd doordat bei-
de ploegen de aanval opzochten. Na
een kwartier spelen werd vanaf tic l i n -
kerzijde een corner door Vaassen ge-
nomen. Via de hak van een Vaasscns-
pelcr kwam de bal ietwat gelukkig op
het hoofd van Dimitri Paparc van
Vaassen en kon de bal inkoppen O - 1 .
Vorden trachtte de bakens te ver/et-
ten. Enkele schoten en kopballcn van
Mark Suetcrs, Dennis Wentink, Hugo
van Ditshuizcn en Mark van der Lin-
den misten de juiste r icht ing of wer-
den gestopt door doelman Mculcman
van Vaassen.
Vijf minuten voor de theepauze rea-
geerde Peter Hoevcrs attent door ge-
treuzel in de achterhoede van Vaas-
sen. Hij pikte de bal op en gaf een
voorzet op Mark Suetcrs die Vorden
op gelijke hoogte bracht l - 1 ,
Na ongeveer een kwartier spelen inde
tweede helft werd middenvelder Dick
Smit vervangen door aanvaller Ro-
nald Visser. Ronald bracht meer vaart
in het spel en forceerde een corner. De
corner werd door Vaassen afgeslagen
en een verre trap bereikte de snelle
rechtsbuitcn. Zijn voorzet werd kop-
pend afgerond door invaller Marcel
de Wilde van Vaassen 1-2. Verdediger
Bcnnie Wentink werd nu gewisseld
door de aanvallende middenvelder
Ronnic de Beus. Vorden nam risico
door een op een te spelen.
Vorden creëerde zich enkele kansen
maar vond te vaak doelman Meulc-
man op de goede plek. Ook Marinko
Besselink kweet zich uitstekend van
zijn taak door met enkele goede s ; i l V ^
Vorden van een grotere achterstand te
behoeden. In de 83e minuut kreeg
Vorden een vrije trap nel buiten de
zestien meter toegewezen. De vrije
trap genomen door Dcnnis Wentink
belandde op de lat. Mark Suetcrs rea-
geerde het snelst en kan de bal inkop-
pen 2-2.

Vlak voor het eindsignaal juichte de
aanhang van Vorden al. Pcier Hoe vers
(deze middag goed op dreef) slalom-
de door de verdediging van Vaassen.
Zijn schot werd op prachtige wijze
door doelman Meuleman uit de hoek
geranseld. Gezien de gehele wedstrijd
geeft een gelijkspel wel de juiste ver-
houding weer. Zondag speelt Vorden
een uitwedstrijd tegen Hectcn.

Uitslagen
Gorsscl A l-Vorden Al 1-5; Vorden
Bl-Act ivia BI 10-2; Vorden B2-
Baaksc Boys B l 4-2; Mcddo C l -Vor-
den C l 0-8; Erica D l -Vorden D l 6-0;
Vorden El-Wilh.SSS El 1-1; de Ho-
ven F.2-Vorden E2 1-6; Wilh.SSS Fl-
VordcnFI 10-0; de Hoven F2-Vorden
F2 0-6; Dierense Boys F2-Vorden F3
8-0.

Programma
Lcttclc B l-Vorden B I ; Marienvelde
B l-Vorden B2; Vorden CI-Marke lo
Cl; Vorden Dl-AZC Dl ; Oeken El-
Vorden El; Vorden E2-Be Quick E2;
Vorden Fl-Warnsvcldsc Boys F l ;
Vorden F2-Hcrcules Fl; Hcetcn
l-Vorden 1; Reunie 2-Vorden 2; Vor-
den 3-Dicrcnsc Boys 3; Vorden
4-Dicpcnhcim 2; Vorden 5-dc Hoven
2; Erix 7-Vordcn 6.

Ratti
Uitslagen jeugd: Be Quick A l - R a t t i
Al 11-0; Ra t t i B l-Grol B3 5-3; Be
QuickCI-Rat t iCI 13-0.
Programma: Ratti AI -Longa A2.

Sociï'
Programma: Sociï F-Wilh. SSS F; So-
ciï E-Zutphen E; Colmschatc C-Sociï
C; Sociï B-RKPSC B; Sociï-Stccnde-
ren; Sociï 2-Witkampcrs 3; Zcddum
3-Sociï 3; Witkampers 7-Sociï,4; So-
ciï 5-Dc Hoven 5; Sociï 6-Rictmolen
5.
Uitslagen: Sociï C-V en K 2-8; Zed-
daniB-Soci ïB 1-4.

V o 11 e y b a l

Dash/Sorbo-Dynamo 3-1
Over het algemeen een wisselvallige

wedstrijd met veel 'ups' en 'downs'
aan beide kanten. Het was een wed-
strijd van time-outs en wissels, waar-
bij de vrouwen van Dash/Sorbo aan
het langste eind trokken. In de Ie set
namen ze al gauw een voorsprong van
5-0, na een hapering wonnen ze deze
set met 15-3. De 2e set verloren ze
nipt met 11-15. De 3e set was een
eopy van de Ie set, opnieuw winst
met 15-3. In de 4e set werd er, na een
4-8 achterstand, goed gespeeld, met
name door Gcrrie Koren. De volgen-
de wedstrijd zal tegen koploper Vo-
vcm '90plaatsvinden inEmmeloord.

Dash Heren 1-Heeten l
Op 18 november trad het eerste hcrcn-
team van Dash aan tegen Heeten. In
de bekcrstrijd had Heeten Dash ver-
slagen zonder dat het spel van Heeten
erg overtuigde. Er leefde bij Dash dan
ook de gedachte dat in ieder geval een
spannende wedstrijd tegemoet zou
kunnen worden gezien. De eerste set
gaf dat beeld duidelijk niet te zien.
Heclen startte met de opslag en hield
het initiatief omdat Dash geen vuist
wist te maken. Heel snel werd het
15-2 voor Hectcn. Enig spelritme kon
Dash daardoor niet op doen hetgeen,
ondanks een gewijzigde opstelling,
betekende dat Dash pas in de loop van
de tweede set aan het eigen spel toek-
wam. Langzaam raakten beide partij-
en meer aan elkaar gewaagd en ont-
stonden aardige rally's. Zowel qua
veld- als blokverdedigïng bood Dash
te weinig om Hectcn echt in gevaar te
brengen. De tweede set eindigde met
de stand 15-9 in het voordeel van
Hcetcn. De derde set was bijna een
kopie van de tweede. Dash kreeg on-
voldoende vat op de ballen die kort
achter het blok werden geplaatst en
kon mede daardoor ook de eigen aan-
val niet opzetten. De heren van Dash
hieven enige tijd op gelijke hoogte
met Heeten maar konden aan het eind
van de derde set de verdediging van
Hcetcn niet onder druk zetten. Dat
speelde de aanval van Hcetcn in de
kaart zodat de derde set met 15-11
verloren ging voor Dash. Zaterdag 25
november speelt het hercnteam van
Dash in sporthal 'l lebbink tegen de
heren van DVO uit Hengelo.

Uitslagen
D3A Dash 6-Dash 4 1-2; D3B Wilp
2-Dash 5 l -2; D. rekr. Dash l -WSV 3
2-l;D.rckr.Dash2-
Side Out 3 2-1; HP Heeten I-Dash l
3-0; H2A Boem. 2-Dash 2 0-3; Dl
Harfsen l-Dash 3 2-2; D3A Heeten
2-Dash 4 2-1; MC Boem. l-Dash l
0-3; DP Dash 2-Hcctcn l 1-3; D3A
Dash 6-DVO 6 I -2; MA Dash l -SVS
l l -3 ; JBDash l -S ideOut !2 - l .

Programma
D. rekr. Vios 2-Dash 1; D4A Voorw.
4-Dash 7; D3e Div. B Vovem '90
l -Dash/Sorbo; DP Devolco 4-Dash 2;
D3A Wik 4-Dash 6; H3A DSC
4-Dash 3; MA DSC l-Dash 1; JB
Vios l-Dash 1; JCSidcOut l-Dash I :
HP Dash l -DVO I; H2A Dash 2-So-
ciï 1; Dl Dash 3-Epse 1; D3A Dash
4-Epsc 2; D3B Dash 5-Devolco 8;
MC Dash l-Boem. 1.

Sociï
Uitslagen; Dames SV Harfsen 5-SV
Sociï 2 0-3; Dames SV Sociï 1-Bru-
voc l 2-1; Heren SV Sociï 1-Kcizcr-
sprong 3 l -2.

Bridge

Uitslagen Bridgeclub BZR Vorden
van woensdag 15 november: Groep
A: l dms van Burk/Hendriks 66,1%;
2 hrn. Greidanus/Kloosterman
64,3%; 3 mv/hr Polstra 57,1%. Groep
B: l mv/hr ten Tije 61,4%; 2 mw/hr
Knoppcrs 60.0%; 3 dms Hooyveld/
v/d Schaaf 57,8%.

Wielersport

RTV
Afgelopen zaterdag 18 november wa-
ren in Woerden de Regiokampiocn-
schappcn veldrijden (de districten
Gelderland en Midden-Nederland).
Een groot aantal RTV-ers stonden er
aan de start in de verschillende cate-
gorieën. Bij de NEO-amateurs (tot 23
jaar) werd Andrc Bargeman uit Vor-
dcn Gelders Kampioen, hoewel hij als
tweede eindigde was hij de eerste
Gelderse renner. Winnaar werd Wilf-
red Veldkamp (Midden Nederland)

tweede Andrc Bargeman (RTV) en
derde Edwin Maaldcrink (RTV).
Bij de veteranen was de winnaar Dick
van Dalen, terwijl Rudi Peters (RTV)
derde werd. Ben Peters (RTV) eindig-
de als 16e en Harrie Eggink (RTV)
17c. B i j de cyclosporticven werd
RTV-er Martin Wcijcrs 15e. Bij de
amatcurs-A was er een eerste plaats
voor Marcel Scheffcr (Zclhcm) voor
neef Marcel Vrogten (Zelhcm) en Ad
Jansen. De RTV-er Peter MAkkink
werd hier 8c. Ondanks het rijden in
regioverband hebben deze veldrit-
wcdstrijden toch niet meer de grote
aantrekkingskracht op renners zoals
eerder het geval was. Bij de NEO-
amateurs stonden bijv. slechts 6 ren-
ners aan de start.
Ook in de andere categorieën viel de
deelname tegen. Het wordt tijd dat de
KNWU weer de oude formule gaat
hanteren, nml. het rijden van eigen di-
strictskampiocnschappcn. Ook de af-
stand van het reizen schrikt veel ren-
ners af. Maar al met al voor de RTV
toch een succesvol weekend.

Paard e s p o r t

LR en PC De Graafschap
Op zondag 19 november werd in
B rum men een springwcdstrijd voor
paarden gehouden. Simone Baauw
behaalde met Ile de Soleil een eerste
plaats in het B-springen. Monique
Groot Roessink werd met haar paard
Fellow derde in het B-springen.

Motorsport

De Vordcnse auto-en motorclub 'De
Graafschaprijders1 houdt zondag 26
november de 'Sintcrklaasrit'( toenït)
voor motoren. De rit heeft een lengte
van 125 kilometer en voert de deelne-
mers geheel door de omgeving van de
Achterhoek en de Licmcrs. De start is
bij café Eykelkamp,

£>->a m m e n

Vorden -iÊeag 9- 7
AfgcIopcn^Rckcindc was een vier-
mans formatie uit Praag in Vordcn
aanwezig. Op donderdagavond en
vrijdagavond werd in 'De Buurman'
gespeeld tegen een viertal van Dostal.
De eerste ontmoeting eindigde in een
4-4 gelijkspel en de tweede ontmoe-
ting werd door Dostal met 5-3 gewon-
nen. Winstpartijen waren er voor Si-
mon Wicrsma in de eerste ontmoeting
en Henk Hockman en Henk Klein
Krancnbarg op vrijdagavond.
Overige u i t s lagen : Meteoor Rhcden-
Dostal 2 10-6; DVT Tcrborg 2-DCV
Vordcn 4 9-3; DCV Vorden 5-UDC
Ulft23-5.

Squash

Heren l van Squash Centrum Vordcn
had een uitstekend weekend. Thuis
werd met 5-0 gewonnen van Ede, ter-
wij l de grote concurrent Rozcndaal
een punt verspeelde bij Lichtcnvoor-
dc. Heren l leidt nu met drie punten
voorsprong de competitie. Hans Boe-
laars had de moeil i jkste wedstrijd
maar won uiteindelijk nipt met 3-2.
Mikc Bronsvcld speelt de komende 3
weken in Australië, dus de komende
periode speelt Vordcn l met reserves.
Heren 2 verloor kansloos van Ensche-
de met 5-0. Heren 2 speelde niet in
zijn sterkste opstel l ing. Valkenswaard
en Enschede leiden deze div is ie nu
stevig. Vordcn 2 staat op de derde
plaats en heeft weinig kans meer om
promotiewedstrijden te kunnen spe-
len.

Gymnastiek

De Wichmondsc gymnastiekvereni-
ging WIK houdt op zaterdag 25 no-
vember haar jaarlijkse uitvoering. Al-
len die belangstelling hebben en de
demonstratie van de leden van WIK
willen meemaken zijn van harte wel-
kom, in de sporthal 'De Lankhorst' in
Wichmond.

W a t e r p o lo

Het iweedc damestcam van de start-
gemcenschap Vordcn/Larcn, beter be-
kend als de dames van Vordcn '64,
hebben met 5-5 gelijk gespeeld tegen
Dior uit Loencn. Winnen van Dior is
lang geleden maar nu dan toch een
puntje afgesnoept. Het gaat goed met
ilc siartgcmcenschap tussen Vorden
en Laren.

Henk van Houten
wil schaakclub
starten in Vorden
Henk van Houlcn uil Ruurlo wil een
rookvrije schaakvereniging beginnen
in Vorden. Van Houten is jarenlang lid
geweest van een schaakvereniging in
Ruurlo maar is hier gestopt omdat er
tijdens de vcrcnigingsavonden ge-
rookt werd en hij daar op een gegeven
moment niet meer tegen kan.
'Ik ging altijd met veel plezier naar de
clubavonden loc. Maar omdat ik zo-
veel last kreeg van de hoeveelheid
rook, was ik genoodzaakt om mijn
lidmaatschap op te zeggen. Ik vond
dat persoonlijk heel erg jammer. Want
Ik ben een echte liefhebber', aldus
Henk van Houten. Toen Van Houten
hoorde dat er in Vorden nog geen
schaakclub was, kwam hij op het idee
om een rookvrije schaakvereniging
op te richten in deze plaats. 'Ik neem
aan dat er in Vorden genoeg liefheb-
bers zijn om een vereniging op te rich-
ten', vertelt Van Houten. Het is de be-
doeling dat de schaakclub Vorden ge-
zien haar specifieke karakter een re-
giofunctie gaat vervullen. 'Ja, dal
klopt. Want zoveel rookvrije schaak-
clubs zijn er niet in deze regio.'
Inmiddels heeft Henk van Houten al
contact gezocht met het Dorpsccn-
trum in Vorden. Hier zullen - bij vol-
doende deelname - de schaakwed-
strijden plaats hebben. Voor meer in-
formatie en aanmelding kunt u con-
tact opnemen met Henk van Houten,
Tel.(0573)451283.

Jong Gelre Vorden
ontevreden over
opkomst van leden
De afdeling Vorden van Jong Gclrc
gaat begin volgend jaar een enquête
onder de leden houden met de vraag
wat voor soort aktivitcitcn de afdel ing
moet ontwikkelen. Het bestuur van de
afde l ing met in totaal 118 leden is na-
melijk ontevreden over de opkomst
van de talrijke evenementen die gedu-
rende het jaar georganiseerd worden.
Dit bleek vrijdagavond tijdens tic
jaarvergadering van Jong Gclrc waar-
voor eveneens een matige b^angstcl-
ling bestond. Er waren cch^piok en
kelc evenementen die zich nef afgelo-
pen jaar wel in een grote opkomsi
mochten verheugen zoals de avond-
fietsvicrdaagsc en het bocgsprictlo-
pen. Uit het jaarverslag vaaJBcnning-
meester Gcrard Harmscn b^pt dal de
vereniging financieel gezond is. Het
aspirantlcdcnwcrk loopt ook goed.
Binnenkort worden 130 jongens en
meisjes in de leeftijd 12 tot en met 16
jaar gcinformccrd over de akt iv i tc i tcn

Trekking Sintaktie 1995
15 Vleespakketten

Dinsdag 21 november

1. W. Bijenhof
2. B.H.M. Schepers
3. J.Tiemessen
4. Jacobs
5. G.J.Pardijs
6. M. Brouwer-Bosch
7. J.E.Bos
8. C.Bcsselink
9. Noordman

10. M. Dijkman
1 1 . C.H.Harmsen
12. Rouwenhorst
13. Petra Kamperman
14. P. Vliem
15. A.Schmidt

Zutphenseweg 70
Insulindclaan 10
B. v.d.Heijdenlaan 2
Hc tHe i j i nk lO
Beckenstraat l
Insulindclaan 36
De Haar 14
Brinkerhof77
Ruurloscweg 17
Strodijk25
Addinkhof9
HctElshof3
Julianalaan 19
Kamphuizerweg l
Kerkstraat 23

30 Verrassingspakketten
1. W. Arcndsen
2. G.Angenent
3. Jozc Buiting
4. D.J. v. Zuilckom
5. Lynette Bijenhof
6. NynkcGotmk
7. Overkamp
8. WilmaZwevcrink
9. J.W.J. Bruggcman

10. G.A.Droppers
11 . B.M. Lebbink
12. F. Hogcnkamp
13. HennyHibrink
14. W.J. Denkers
15. G.J.Roseboom
16. Klein Brinke
17. G. Kuencn
18. J.P. Uben-Weyland
19. fam.Sictsma
20. J.Weis
21. Mullink
22. J.WcstcrvcId
23. W.Sloetjes
24. R.Norde
25. Y. Lenselink
26. Groot Nuelend
27. G.B. Ten Have
28. Chiel van Helden
29. J.Wculink-Hamma
30. Wensink

Hanckamp27
Hoctinkhof259
Ambachtsweg 12
Lecstcnscwcg 26
de Vbornckamp28
Kikcnlaan24
Oranjc!aan23
p/a Hcngcloscwcg 3
Molenweg30
Hoctinkhof l
Eikcnlaan27
Hoctinkhof96
BoshuiswegS
HctWicmcl ink73
St. v.'s-Gravcsandestr. 5
Brinkcrhof 33
AImcnscwcg20
H e t H u l i k 7
Dorpsstraat l
de H aar 24
B.v.Hackfortweg30
DeStroet32
Schuttcstraat 8
Ruurlosewcg48
HelLcemgoor 12
Schoneveldsdijk l
Onstcinscweg l
Muldcrskamp3
Het Strooi l
Almcnscwcg25

Vorden
Vorden
Wichmond
Vordcn
Vicrakker
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vordcn

Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vordcn
Vicrakker
Vordcn
Vorden
Vorden
Vordcn
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vordcn
Vorden
Vorden
Vorden
Vordcn
Vorden
Vorden
Vordcn
Vorden

De volgende irekkingsdala zijn:
dinsdag 28 november
vrijdag l december en
vrijdag 8 december.
Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetings-
ruimte van het Dorpscentrum en zijn openbaar,
dus voor iedereen toegankelijk.

die Jong Gelrc voor deze categorie
gaat organiseren.
Bij de bestuursvcrkiczing werd Ingrid
Huurneman herkozen. Frcddy Dijk-
man stelde zich niet herkiesbaar.
Deze vakature moet nog worden op-
gevuld.

Weekendrecept
Vlogman
Saucijsjes met ui en tomaat
Benodigdheden voor 4 personen: 300-400 gram saucijsjes, 1-1/2 dl
melk, 75 gram margarine of boter, 100 gram blokjes mager spek, 2 mid-
delgrote gcnsnippcrde uien, 1/2 theelcpel goulash-kruiden, 2 ectlcpels
bloem, l dl droge witte wijn, 6-8 middelgrote gepelde tomaten, 1/2
vleesbouillontablet, peper, zout.

Benodigd keukengerei: kom, vlees- of braad pan, 2 lepels, snijplank,
mes.

Bereidingswijze:
1. Was de saucijsjes met lauwwarm water Leg ze daarna in een kom met

kokend water.
2. Breng de melk in de vlcespan aan de kook. Leg daarin de saucijsjes.

Laat dcmelk op de niet te hooggcdraaidc warmtebron onkokcn. Draai
indie tijd de saucijsjes met behulp van 2 lepels om. Gebruik geen vork
of met zodat de saucijsjes niet beschadigen.

3. Voeg als de melk bijna is verdampt de helft van demargarine toe. Leg
de blokjes spek erin als de margarine goed warm is. Verwarm de
inhoud van depan op een niet te hooggedraaide warmtebron. Sluit de
pan niet en schep de inhoud af en toe om met de lepels.

4. Bestrooi de uien in een kom met de gou l ash krui de n en de bloem.
Schap dit goed door.

5. Controleer of de saucijsjes en het spek mooi bruin zijn. Doe de rest
van de margarine in de pan. Voeg de snippers ui toe als de margarine
warm is. Schep alles goed door en draai de warmtebron laag. Leg het
deksel optie pan.

6. Schenk na 5 minuten de wijn langzaam langs de wand in de pan.
7. Snijd de tomaten ovcrlangs in l centimeter dikke plakken. Neem de

harde gedeelten onder de kroontjes weg. Verwijder desgewenst het
zaad. Snijd de plakken tomaat doormidden.

8. Doe de s tukken tomaat in de pan. Voeg 2 deciliter kokend wateren de
bouillontablct toe. Breng de jus aan de kook. Proef die na l minuut en
voeg naar smaak peperen zout toe.

Bereidingstijd: 35 minuten.

Wijntip: Bij deze 'verfrissende' saucijsjes kunt u kiezen voor een
vruchten- of grocnicsap, een glas bier of een lichte rode tafel wijn.

Tip van de kok: Vervang de saucijsjes door braadworst. Neem in plaats
van de wijn appel- of tomatcnsap. De plakjes tomaat kunnen worden ver-
vangen door plakjes peer of perzik. Laat het fruit , evenals de tomaten,
slechts korte tijd mccstovcn.
Laat de melk weg en bak de saucijsjes in de margarine l ichtbruin. Voeg
de spekjes toe en ga verder bij punt 4.
Goulashkruiden kunt u vervangen door l mespuntje paprikapoeder, l
mespunt foclicpocdcr en l mespunt peper.

slagerij Vlogman

Christmas Traditon
op 26 november
bij Huize Hackfort
Kasteel Hackfort vormt zondag 26
november een sfeervol decor voor een
Chris tmas Tradition. Dit evenement
wordt gehouden door een viertal on-
dernemers uit deze regio. Deze
Chris tmas Tradition is niet zozeer be-
doeld als een Kerstmarkl, waar ver-
koop centraal staat, maar als een gele-
genheid waar de bezoekers zich met
het oog op de aanloop naar kerst, uit-
gebreid kunnen oriënteren. Uiteraard
kan men op de Christmas Traditon
enige inkopen doen voor kerst, maar
dit is ook in een later stadium - door
middel van het invullen van een bc-
stcll i jst of een persoonlijk bezoek aan
de deelnemende bedrijven - moge-
lijk. De datum van het evenement is
bewust gekozen in verband met de ad-
vent, die een week later begint. De
deelnemers aan de Christmas Tradi-
tion zijn Lammers Woonservice-win-
kel, Kettclerij Blocmbindcrij & De-
coraties en Bon Ton Tuinornamcntcn
uit Vorden en mevrouw W.H. Rem-
mclink uit Drempt. Zie ook adverten-
tie.

Sint Nicolaas pakt
uitbijABNAMRO
Voor alle kinderen tot 10 jaar houdt
het ABN AMRO kantoor aan de
Raadhuisstraat l dit jaar een Sint Ni-
colaas Mobile-wedstrijd. Vanaf
maandag kan de Sint Nicolaas Mobile
worden opgehaald. Het is de bedoe-
ling om de mobile zo mooi mogelijk
te maken en deze voor 5 december in
te leveren bij het ABN AMRO kan-
toor. De dag erna wordt de prijswi-
naar bekend gemaakt.
Omdat Sint Nicolaas van surprises
houdt, mogen de kinderen zelf beden-
ken hoc ze de mobile versieren. Kleu-
ren, verven, plakken, het mag alle-
maal. Op 6 december mogen alle kin-
deren die hebben meegedaan langs-
komen op het kantoor om te kijken of
ze gewonnen hebben. Degene die de
hoofdprijs heeft gewonnen, krijgt van
te voren thuis bericht. Omdat de
goedhciligman graag blije gezichten
/.iet, is er voor alle kinderen een leuke
verrassing. Niemand gaat dus met
lege handen naar huis.


	CVO47-23-11-1995
	CVO47-23-11-19951

