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Erik Knoef blijft
Jong Gelre trouw
Ondanks de successen van cabaret-
groep 'Hoe? Zo!' blijft zanger en
tekstschrijver Erik Knoef de afdeling
Vorden van Jong Gelre trouw. Zo
schreef hij dit jaar weerde liedjes van
de revue die op 28 oktober en 4 en 5
november op de planken zal worden
gebracht in Het Dorpscentrum. In een
interview met Weekblad Contact
praat hij over Jong Gelre, de toe-
komstplannen van 'Hoe? Zo!', ta-
boes, dialect en racisme. Zie verder
interview Tweede Blad.

Sueters houdt Open
Huis op 27 oktober
Na een grootscheepse verbouwing
gaat speelgoed- huishoud- en kado-
shop Sueters aan de Dorpsstraat weer
open. Op donderdagavond 27 oktober
heeft er een Open Huis plaats waar ie-
dereen alvast een kijkje kan komen
nemen hoe de winkel veranderd is. Zo
is de collectie serviezen drastisch uit-
gebreid en verkoopt Sueters vanaf
vrijdagochtend ook tijdschriften. Het
Open Huis zal donderdagavond muzi-
kaal worden opgeluisterd door de
'Old lezer Jazz-band'.

't Olde Lettink
moet boulesbaan
weer verwijderen
Eigenaar Hans Wagen voort van 't
Qlde Lettink aan de Almensewcg
heeft zonder tóestemming van de ge-
meente Vorden het terrein tegenover
het pctit-rcstaurant opgeschoond voor
de aanleg van een jeu de boulesbaan
en een parkeerplaats. Het middenter-
rcin van dit stuk grond, dat ingeklemd
ligt tussen de Van Lcnnepwcg, de
Oude Zutphcnscwcg en de Almense-
wcg, is door de eigenaar van het petit-
restaurant wcggckapt en met gebro-
ken puin is er ccn laag verharding
aangebracht, 't Olde Lettink moet
dc/e puin van de gemeente vóór l ja-
nuar i 1995 weei: hebben verwijderd
c \ ena l s de aarden wallen rondom het
te r re in . Vertier dient voor l januari
1996 het middenterrein weer te zijn
aangeplant.
Hans Wagen voort laat desgevraagd
weten dat hi j officieel nog niets heeft
vernomen van de gemeente Vorden.
'Hi is al leen nog maar kort telefonisch
contact geweest. Binnenkort krijg ik
een brief van de gemeente met daarin
alle bijzonderheden. Voorlopig wil ik
dan ook nog niet reageren op de ver-
halen die reeds in de pers zijn ver-
schenen', aldus Wagenvoort.

Mister X
Karnavalsvereniging De Deurdrea-
jers is de ontknoping van de nieuwe
prins nabij. Wie zwaait er in februari
de scepter over het Deurdreajersdarp?
Wie de nieuwe Prins Karnaval
1994-1995 wordt, kunt u mogelijk ra-
den wartneer u de komende weken de
aanwijzingen in Weekblad Contact
volgt. Hier volgen de eerste drie aan-
wijzingen:
- De nieuwe prins trekt de warmte
aan;
- Hij weet waar Abraham de mosterd
haalt;
- De nieuwe prins heeft twee namen.

Poorten De Wiersse voorlopig gesloten

Sparta
Op 2 november start gynastiekvereni-
ging Sparta met step-earobic voor de
leeftijd 12 tot en met 16 jaar. Voor ver-
dere inlichtingen kunt u bellen met
Wilma Koers (2855).

Kerkdienst
Op zondagavond 30 oktober heeft er
in de Dorpskerk een dienst plaats.
Naast voorganger J. Versloot zullen
organist W. Kuipers en het koor Re-
joice uit Harderwijk haar medewer-
king verlenen aan de dienst.

Afgelopen zondag was het voor het laatst mogelijk om de tuinen van De Wiersse te bekijken. Tenminste als het om dit
seizoen gaat. Voorlopig gaan de poorten van het kasteel dicht. Belangstellende bezoekers moeten tot begin volgend jaar
geduld hebben. Ondertussen wordt er natuurlijk hard gewerkt om het publiek in het voorjaar weer een .schitterende tuin
voor te schotelen.

Evaluatie bestrijding hondenoverlast

Het plan van de gemeente om een
speciale controleur aan te stellen
om het hondepoepprobleem in Vor-
den drastisch aan te pakken, is uit-
gelopen op een fiasco. Op een ad-
vertentie in Weekblad Contact
kwam geen enkele reactie binnen
en het huidige college van B. en W.
ziet daarom ook af van het aantrek-
ken van een hondencontroleur.

In 1993 was de gemeente al een uitge-
breide voorlichtingscampagne gestart
met als doel de hondepoep de oorlog
te verklaren. Alle hondenbezitters
kregen destijds een folder in de bus en
een gratis poepzakje voor het meene-

men van de uitwerpselen van de hon-
den t i jdenshet uitlaten van deze vier-
voeters. |fc hondencontroleur zou
worden afgetrokken voor daadwer-
kelijke controle voor een beperkt aan-
tal uren.
Aangezien een advertentie voor de
vacture van hondencontroleur niets
uithaalde, werden er daarna allerlei
pogingen in het werk gesteld om via
ccn buurtgemeente een specifieke
hondenoverlastcontroleur aan te trek-
ken. Maar deze bleek nergens te be-
staan. Daarom stelt het college voor
om voor 1995 alle aandacht te richten
op een goed voorlichtingsbeleid.
Als bijsluiter voor het aanslagbiljet

voor de hondenbelasting komt er - als
de raad het goedkeurd - een verbeter-
de versie van de in 1993 ontworpen
folder. De aanslag voor de hondenbe-
lasting verzendt de gcq^fcite naar
verwachting eind februrm, begin
maart 1995.
In het Gemccntebulletin van Contact
zal in de toekomst periodiek aandacht
worden gevraagd voor deze proble-
matiek. Verder zal de gjj^ente re-
pressief optreden bij klacnwl, dat wil
zeggen, de politie verzoeken zo mo-
gelijk verbaliserend op te treden en
middels dircct-mail de vervuilers per-
soonlijk aanspreken.

Opbrengst collecte
De collecte voor mensen met een
verstandelijke handicap, die van 10
tot en met 15 oktober werd gehouden
in Leesten, Vierakker en Wichmond
heeft een bedrag opgeleverd van
f 2006,35.

D66 stemt als enige fractie tegen

Raad accoord met beleidsprogramma
De gemeenteraad van Vorden heeft
dinsdagavond het beleidsprogram-
ma 1994-1998 vastgesteld. De heren
R.M. Nobel en M. Bakker van D66
waren de enige raadsleden die niet
accoord gingen. Op bepaalde on-
derdelen weken hun standpunten
dusdanig af van het collegepro-
gramma dat zij geen 'Ja' konden
zeggen tegen het convenant.

Direct nadat de heer M. Bakker het
definitieve standpunt van D66 naar
voren had gebracht, merkte de heer
W.M. Voortman (PvdA) op dat hij de
handelswijze van de beide democra-
ten eigenlijk niet kon volgen. 'U zegt
dat u zich in grote lijnen kunt vinden
in het beleidsprogramma. Alleen in-
houdelijk bent u het niet altijd eens
met de getailleerde invull ing daarvan.
Ik vraag me dan ook af waarom D66
in grote lijnen geen 'Ja' zegt tegen dit
programma', aldus de heer W.M.
Voortman.
De sociaal-domocraat wilde daarmee
de twee leden van D66 erop wijzen
dat er een groot verschil bestaat tus-
sen het vaststellen van een program-
ma en het instemmen met alle inhou-
delijke details. 'Ook wij zijn het niet
eens met alle details die worden ge-
noemd. En datzelfde geldt waar-
schijnlijk voor het CDA en de VVD.
Maar die onderdelen komen de vol-
gende vier jaar ruimschoots aan bod',
waren de woorden van Voortman.
Het grootste gedeelte van de tijd werd
er gesproken over de items verkeer en

openbare orde en veiligheid. Namens
D66 sprak de heer R.M. Nobel zijn
zorg uit over de tracéstudie die het
college wil gaan uitvoeren naar de
verkeersintensiteit door en rondom
Vorden. 'Ik ben zo bang dat die tracé-
studie wordt uitgevoerd met de voor-
opgezette gedachte dat er een noorde-
lijke rondweg moet komen rondom
het dorp. Laten we met z'n allen eerst
mogelijkheden van de huidige rond-
weg eens goed onder de loep nemen,
voordat we overgaan tot al te drasti-
sche maatregelen', zei de heer Nobel.

Luisteren
Fractievoorzitter A.H. Boers van het
CDA deelde deze mening niet. Hij
vond wel dat de verkeersveiligheid
binnen Vorden erg belangrijk is. 'We
moeten wat dat betreft goed luisteren
naar wat er leeft in het dorp. Als de
bewoners van de Almenseweg klagen
over het toenemen van de verkeersin-
tensiteit dan moetje daar serieus mee
omgaan. En datzelfde geldt voor het
aanleggen van een fietsroute op de
Lankhorstcrstraat. Als je 's avonds
vanuit Vorden naar de sporthal in
Wichmond rijdt, is het levensgevaar-
lijk. Een fietspad langs deze weg
heeft voor ons dan ook prioriteit num-
mer één.'
Wethouder D. Mulderije deelde daar-
op mee dat er binnenkort een nota u i t -
komt met daarin de onveilige plekken
binnen Vorden. 'Wanneer bijvoor-
beeld de bewoners van de Almense-

weg klagen over toenemende ver-
keersintensieviteit dan zou je daar ge-
lijk iets aan kunnen doen. Maar wij
voeren geen ad hoc beleid. Alles komt
op z'n tijd aan bod', aldus de VVD-
wethouder.

Met betrekking tot het onderwerp
'Openbare orde en veiligheid' was de
heer W.M. Voortman (PvdA) van me-
ning dat de burgers meer betrokken
moet worden bij het beleid van de ge-
meente. 'Door je oor goed te luister te
leggen in de verschillende wijken
hoor je wat er leeft en kun je daar op
inspelen. En dat komt indirect weer
de openbare orde en veiligheid in het
dorp ten goede'. Burgemeester Ka-
merling merkte vervolgens op het
evenals het vorige college - waar oud-
wethouder Voortman deel van uit-
maakte - ook dit bestuur weer de
buurten gaat intrekken en wijkavon-
den gaat houden. 'Verder is ook mijn
hoop gevestigd op Den Haag. Ik hoop
dat er in de toekomst meer blauw op
straat komt. Wc blijven daarover in
gesprek met de nieuwe basiseenheid',
verzekerde hij de raad.

Woordvoerder J.M. Pelgrum van de
VVD hield zich tijdens de discussie
enigszins afzijdig. 'We hebben eigen-
lijk ook niet zo veel toe te voegen aan
het beleidsprogramma. Het is een am-
bitieus programma dat wij van harte
kunnen onderschrijven', waren zijn
woorden bij aanvang van de raadsver-
gadering.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink,
m.m.v. de Cantorij. Gezamenlijk koffiedrinken in
'de Voorde' na afloop. Er is zondagsschool en
jeugdkerk; 19.00 uur Evangelisatiedienst. Dhr.
J. Versloot uit Ede m.m.v. de Rejoice Singers uit
Harderwijk.
Woensdag 2 november 19.30 uur Vesperdienst
op de dankdag voor gewas en arbeid. Voorgan-
ger: ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. de Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 30 oktober 10.00 uur dhr. R. Reinders,
Neede; 19.00 uur gez. evangelisatiedienst in
N.H. Kerk, dhr. J. Versloot, Ede.
Woensdag 2 november Dankstond 19.30 uur
gez. dankdienst voor gewas en arbeid.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 30 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
familieviering m.m.v. Kerkuiltjes.

R K Kerk Vorden
Zaterdag 29 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 oktober Pas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 29-30 oktober ór. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 29-30 oktober D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 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
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober: mevr. v.d. Berg, tel.
6875; november: mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 9.30-15.00 uur; zaterdag
9.30-15.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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. tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKKR - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. S. Gerbrandy,
Zutphen.
Woensdag 2 november 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort. Dankstond voor gewas en arbeid.

R K kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Zondag 30 oktober 10.00 uur Gebedsviering,
Dameskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 oktober Pas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Vplvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.



WIJ GAAN WEER OPEN !
Na weken in de troep te hebben gezeten gaan wij op vrijdag 28 oktober weer

open.

Donderdag 27 oktober houden wij vanaf 18.00 uur OPEN HUIS,
zodat u alvast een kijkje kunt komen nemen.

Wij hebben dan onze vernieuwde en vergrote winkel

weer helemaal ingericht en staan dan samen met onze

medewerkers weer voor u klaar.

Om u van onze feestelijke opening mee te laten
genieten hebben wij enkele aantrekkelijke aanbiedingen
voor u:

* Sfeerlichten NU VOOR 2,50
* 50 Enveloppen NU VOOR 2,50
* Irish coffeebeker NU VOOR 2,50
* Magnetronbord + deksel NU VOOR 5,95
* Groot voorleesboek NU VOOR 10,00
* Verzamel CD NU VOOR 14,95

Ook hebben wij voor iedereen een leuke attentie en voor de

kleintjes is er een gratis af te halen kleurplaat met verrassing.

Deze akties zijn geldig op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober.

Graag tot ziens, Fam. Sueters en medewerkers.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TE l 05752-3566

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

RUNDERSOEPPAKKET per kilo van 11,90 voor 7,90

VERSESATÉSNITZELSper4stuks... ... 5,98

VOOR UW ONTBIJT:

KNIPTARWE 800 gram, gesneden, van 1,77 voor 1,49

TWENTSE WEGGE 7 plakken van 3,50 voor 2,69

ARDENNER BOTERHAMWORST 100 gram 1,79

+ RAUWE H AM 100 gram, licht gezouten 2,79
-« i r"rlHh i W SAMEN van455 voor 3,49

VERGEER KAAS SNUVER&

JONGE KAAS
1 kilo van 10,98 voor 8,98

CANTADOU
KRUIDENKAAS n ._
100 gram van 2,99 voor 2,49

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

HUTSPOT PANKLAAR 500 gram van 1,98 voor 1,49

HOLLANDSE SPRUITEN net a 750 gram van 1,98 voor 1,25

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

EDAH CHOCOLADEMELK
pak 11tr. vol of halfvol van 1,79 voor. 1,49

EDAH APPELMOES EXTRA pot 370 ml van 0,99 voor 0,75

CAPRI DE LUXE CHOCOLADE REPEN
200 gram van 2,35 voor 1,99

MONA PUDDING MET SAUS
duo's, 3 SMAKEN van 1,99 voor 1,49

GELDIG VAN MAANDAG 24/10 t/m ZATERDAG 29/10.

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2000

*****0 P E N I N G S T I J D E N
'MA. 10.00-18.00 uur*

* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V.

GOUD GOUD GOUD
bij uw slager Jan Rodenburg

Ook dit jaar weer succesvol op de Slavakto
(Slagersvakbeurs, eens in de drie jaar).

Daarom deze week Gouden-Prijzen-Festival.

DONDERDAG

KIPDAG

Kipkarbonade

1 kilo ƒ 3,98

WEEKEND

Hamlappen

kiio ƒ 10,45
Bami of Nasi

1 kilo ƒ 5,95

ZATERDAG

BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gr. ƒ 2,85

MAANDAG

4 saucijzen

en
4 hamburgers

samen ƒ 7,95

;

DINSDAG

Fijne of grove

verse worst

500 gr ƒ 4,98

Tweede pond - halve prijs

SMULLERS OPGELET

WOENSDAG

GEHAKTDAG

3 pond

h.o.h. gehakt

ƒ 10,--voor

Kant en klare hachee 500 gram ƒ 6,95

eKÊt»**|S

«*"r£ïT —"uvi \evev

Vu\ *n

SMULTIP

Balkenbrij met appel

Laat boter bruin worden in een
koekepan. Bak de benodigde plakken
balkenbrij aan beide zijden goudgeel.
Leg ze daarna op een warme schaal.
Vervolgens bakt u evenveel schijven
zure appel goudgeel. Leg op elke
plak balkenbrij een schijf appel.
Lekker bij zuurkool met aardappel-
puree of zuurkoolstampot.

Profiteer mee
met ...

Let onze dagaanbiedingen
Dorpsstraat 32, Vorden

Telefoon 05752 - 1470

EEN MIDDAGJE WINKELEN
ZONDER PIJN EN VERMOEIDHEID..
Geen ovcrmaligc
vermoeidheid en
pijnlijke voeten na een
gezellig middagje
winkelen in de stad...

Dat kan met
Goldkronc,

de kwalitcitsschocn met
unieke verende
luchtkamers in de zool.
Schokdempend en
veerkrachtig Iegelijk.
Goldkrone schoenen
worden met de hand

gemaakt uit
i soepel leer

en ondersteunen door
hun pcrlektc pasvorm
uw natuurlijke loop-
beweging. Én mocht u
denken dat gezond niet
elegant kan zijn, dan
moet u snel eens de
nieuwe collectie komen
bekijken.

Liiclilknmcrdcmpiny
hak.

Luchtkamcrkusscn
voorvoet

GOLDKRONE
DE SCHOEN MET DE VERENDE LUCHTKAMERS

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schidersbednjf

&SW4L*
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

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



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

Nienke

André en Joke Bargeman
Koen

22 oktober 1994
Het Eelmerink 1
7251 V D Vorden
05752-3270

Bedankt!! Iedereen die 17 ok-
tober voor ons tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

Henny-Anny Helmink-
Miltenburg

De Eldersmaat 3
Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die onze
trouwdag onvergetelijk heeft
gemaakt. Het was grandioos!

Theo en Irma
Huetink

Oktober 1994.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die onze
trouwdag tot een onvergetelij-
ke dag heeft gemaakt. Het
was grandioos.

Birgil en Paul
Bunkers

Oktober 1994.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken die onze
trouwdag onvergetelijk heeft
gemaakt.
Het was geweldig!

Dick en

Anitavan Asselt-
Stegerman

Vorden, oktober 1994

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken, die op wel-
ke wijze dan ook, ertoe heeft
bijgedragen, ons 25-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag te maken.

Frans en
Carolien Karmiggelt

Vorden, oktober 1994

Contactjes
• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 3 uur in de 2
weken. Liefst maandag of
dinsdagmorgen. Brieven on-
der nr. V31-2. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Weduwnaar, 53 jr, zoekt
kontakt met eerlijke lieve
vrouw voor duurzame relatie.
Br. ond. nr. V31-1. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Wie wil onze zoon helpen
met wiskunde? Examenjaar
VBO-Handel. Bellen met mevr.
A. Leeflang, tel. 1122.

• TE KOOP: kinderwagen
combi, modern dessin, goed
onderhouden met toebehoren,
f 275,-. Tel. 05756-3557 b.g.g.
05752-3276.

• Onze hulp gaat met pen-
sioen. Gevraagd: huishoude-
lijke hulp. Halve dag per
week. Bellen na 19.00 uur met
05752-2892.

• GEVRAAGD: flinke huis-
houdelijke hulp voor 1/> dag
per week. Lindeseweg 20, tel.
6821.

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f 65,-

Tel.(05750)27702
(tussen 17.00-20.00 uur)

R/fTMAH
AUTOBAttDfN

Slotsteeg 18-7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2779

Vee opstallen en
veescheren

De Agrarische
Bedrijfsverzorging

doet het graag voor U
en... goed!

Voor meer informatie
bel werkverdeler

Walda Schenk
tel.: 05750-43581

Martin Pardijs
II en

Jenny Haselberg
::

gaan trouwen op donderdag
3 november 1994. om 11.00 uur in
het gemeentehuis te Ruurlo.

:

U bent van harte welkom op onze
receptie die dag van 17.00 uur tot
18.30 uur, bij "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

.
i Martin en Jenny
l Pasmanshaard 13
* 7261 VL Ruurlo

Het is voor mekaar,
ze zijn 35 jaar
bij elkaar.

Opa en oma,
van harte gefeliciteerd.

Marco, Daniëlle en Denny.

HERFSTAANBIEDING:

'M 'n kleur naar,
daar ben ik nu echt
wel op uitgekeken.

'Zullen we samen
eens kijken naar een

kleur die je beter bevalt?
(En hem ook?)'

SYSTEEM COLORANCE100
DE MILDE HAARKLEURING MET HET

RESULTAAT VAN EEN HAARVERF.
Knippen + Colorancc Kleurshampoo

normaal f52,- NU voor f45,00
Aanbieding Kclilii; tlni 29 oklohcr

SA1LON >M[A]RIANM]E)<
HAAR- EN HUIDVERZORGING

Dorpsstraat 30, Vorden / Kapsalon tel. 1423 / Schoonheidssalon tel. 2033

"Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand".

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis van het ge-
heel onverwacht overlijden van mijn lieve vrouw
en onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

GERRITJE JANTJE
KLEIN BLEUMINK
ECHTGENOTE VAN H. SMALLEGOOR

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden : H. Smallegoor
Vorden : H. Smallegoor

H.W. Smallegoor-Bobbink
Dianne en Anja

20 oktober 1994
Almenseweg 62
7251 HS Vorden

De begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag 25
oktober op de Algemene begraafplaats te Vor-
den.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal mijn hulp komen ?
Mijn hulp is van de Here
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ps. 121:1 en 2

Met verdriet, maar toch dankbaar voor alles wat
we samen met hem hebben mogen delen, ge-
ven wij kennis van het overlijden van onze lieve
vader, opa en zwager

EVERTJAN VENDERINK
WEDUWNAAR VAN H.J. LEEMKUIL

op de leeftijd van 72 jaar.

Apeldoorn : Johan en Mirjam Venderink
Bellingwolde : Marrie en Frans Benten-Venderink

Warnsveld : H.C. Leemkuil
Kleinkinderen : Niels, Sietse, Guido, Ischa

Zutphen, 23 oktober 1994
Corr.-adres: Musketierveld 308 - 7327 GV Apeldoorn

Onze vader is opgebaard in het uitvaartcentrum
Het Jebbink 4 te Vorden, alwaar gelegenheid is
om afscheid te nemen en het condoleance-re-
gister te tekenen woensdag 26 oktober van
19.00-19.30 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 27
oktober a.s. om 13.00 uur op de Algemene be-
graafplaats te Vorden.
Voorafgaand is er om 12.00 uur een dienst van
Woord en Gebed in de Gereformeerde kerk te
Vorden geleid door Ds. Dekker.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren op de begraafplaats.

Geen toespraken en geen bloemen.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS83 7250 AB-VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO
MONUTA

kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALENN

„Ie Herberg'
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Sursum Corda en De Herberg
ZATERDAG 29 OKTOBER

de jaarlijkse

SLAATJESAKTIE
Ook af te halen v. a. 9 uur in de zaal van de Herberg.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder n r. of In-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden n iet 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 contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

• KRINGLOOPBEDRIJF DE
CIRKEL. M.i.v. 1 oktober ha-
len wij uw bruikbaar huisraad
op DONDERDAGMORGEN
op. Belt u even voor 'n af-
spraak. Tel. 05730-56968.

• Verse anjers te koop van
eigen land, van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat, 7 da-
gen in de week. In het bloe-
menstalletje bij J. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vier-
akker.

• TE HUUR: opslagruimte
loods ca. 200 m2 of in gedeel-
ten a 45 m2. Mts. Klein Bra-
mel, Hengelo (G), tel. (05753)
7209.

• TE KOOP: 'n 6-pers. mas-
sief eiken eethoek. Prijs
f400,-. Tel. (05753)2102.

• GEVRAAGD: weidegele-
genheid voor het weiden van
jonge paarden voor ca. 2
maanden. Stal Nieuwmoed,
Vorden, tel. 05752-6766.

• Homo??? Je bent heus de
enige niet. Loop er niet alleen
mee rond. Kom bij een praat-
groep. Doe gewoon, pak pen
of telefoon. De Kringen, Post-
bus 93, 7260 AB Ruurlo, tel.
05735-2375.

• Hoekwoning met garage:
Julianalaan 2, Hengelo (Gld.).
Tel. 05753-4033. Indeling: hal,
WC l-vormige kamer met open
keuken en bijkeuken. 1e ver-
dieping: 3 slaapkamers met
ruime badkamer. 2e verdie-
ping: 2 slaapkamers. Bouw-
jaar 1983. Goed geïsoleerd.
Beschutte tuin. Grondopp. 241
m2. Prijs f 269.000,-.

• Karen, gefeliciteerd met je
16e verjaardag. Stephan.

• TE KOOP: 'Hülsta' wand-
meubel in eiken middenkleur,
breed 314 cm, hoog 225 cm,
diep 54/45, in uitstekende
staat. Kan in meerdere delen
geplaatst worden. Prijs
f1750,-. Uitschuifbare eetka-
mertafel, 130 (175) x 85, in
teakhout. Prijs f 250,-. Tel.
05752-3992.

HERFSTAANBIEDINGEN:

NIEUW!

TROPICAL BROODJE
gevuld met tropical mix, div. noten, caramel en cocos

Lekker hè!

DIT WEEKEND: voor 3,95
ROOMBOTER

AMANDELSTAVEN
gevuld met 100% amandelspijs

5,75nu voor

GOED GEVULDE

SAUCIJZENBROODJES
zaterdag voor maar 1,65 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

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

AMV
Auto Materialen Vorden

Handelsweg 4
7251 JG VORDEN

Telefoon/fax 05752 - 3228

Altijd al een cd-speler in uw
auto willen hebben?

DAN IS DIT UW KANS!!

BLAUPUNKT
Radio-CD speler f l. 499,-
Radio-cassette
met RDS/EON f l. 375,-
Radio-cassette
met CD wisselaar f l. 999,-

'tOPPERS

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

HERFST-
AANBIEDINGEN

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 27, 28 en 29 okt W
MOOIE MAGERE

500 g ra m

Tip voor de boterham:

Gebraden Zeeuws Spek
1,39100 gram

COMBIKLAPPER VOOR DEZE WEEK:

4 gepaneerde SCHNITZELS +
4 HAMBURGERS

SAMEN 9,95
SPECIAL

Zwiebel-
braten
(reepjes

varkensvlees met
kruiden en uien)

100 gram

1,45

VLEESWAREN-
SPECIAL:

Krusten-
braten

(gebr. achterham)

100 gram

2,75

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

GROTE KROP

IJSBERGSLA
per stuk 1,95

KOMKOMMERS
nu 2 stuks 1,50

KARMIJN
HANDAPPELS

2,952 kilo

MAANDAG
31 OKT.:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 OU

DINSDAG
1 NOV.:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram 2.0 U

WOENSDAG
2 NOV.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 OU

dé

echte.

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

GEVULD
SPECULAAS

nu voor

met 100% amandelspijs

per 100 gram2-
[MARMERCAKE'

NU

L 5,95 A

WADDEN-
ROZIJNEN-
BOLLETJES

NU VOOR

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384



UITNODIGING
voor de slotbijeenkomst van de werkgroep

Tuinkeuringen Vorden

op maandag 7 november a.s.

Het programma zal er als volgt uit zien:

* diapresentatie met uitleg van dhr. Temming
* pauze met verloting
* prijsuitreiking

De avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum in zaal "t Stampertje' en begint
om 19.45 uur. De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

JAARVERGADERING
van het Vordens Paardenfonds

31 OKTOBER 21.00 UUR

op Het Hoge 9
(dierenartsenpraktijk)

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 I N D H A N D E L

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

GEEN F5O.~ MAAR F75,-.
STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Dommelt n straks weg in een grijze winterslaap? Of leidt

u uw interieur opfleuren door de Winterschildet? /)<// is dit

jihir ex t ni aantrekkelijk. Want als particulier profiteert u

i'iin ecu cxtni hoge premie van f 75,- per man per dag

(bij minimaal drie mandagen). Voor

bedrijven geldt een premie van / .>5,-

per man per dag. Ih'l ons daarom snel

voor een aj spraak of meer m forma t ie.

UW WINTERSCHILDER:

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloscwcg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
vlh schildersbedrijf Uilenvcerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

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

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelcn/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als klcurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

A Is wij klaar zijn met het schilderwerk,
dan is 't ook af!

Nieuw van Falke: De Vitality-panty
Eindelijk is het gelukt een panty te maken, die echt
helpt tegen vermoeide benen, maar die er toch

uitziet als een elegante, modische panty.

&

De zacht masserende werking van

deze panty doet weldadig aan en
zorgt ervoor, dat u ook na uren
inspannend vî fc minder snel
vermoeid raakt.

De Vitality-panty kost normaal

f 19,95.

Op 27, 28 en 29 oktober
ontvangt u ter kennismaking
f 5,00 korting.

Verkrijgbaar bij:

DEMIBIJOU
ZUTPHENSEWEG 8 - VORDEN
TEL 05752-3785

Een steunpanty is een panty, die een
beperkt aantal vrouwen dragen moet.
Een Vitality-panty is een panty, die iedere
vrouw dragen wil.

Een band onder uw auto is meer dan
prijs en profiel. Hij moet perfect passen bij
uw auto, uw rijstijl en het seizoen. Wij
bieden u precies de juiste band, snel
gemonteerd en gebalanceerd. Ook hebben
wij een assortiment sportvelgen.
En op alle onderdelen en arbeidsloon
geven wij u drie maanden reparatie:
garantie! ^HBA AUTOBONUf

Groot
Jebbink

Rondweg 2 - VORDEN - Tel. (05752) 1794

EEKMARKIi

8,95 \2 BOS BLOEMEN naar keuze

25 lage
Tulpenbollen

7,95

2 Winter-
cyclamen

10,-

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon:

bijEmsbroek!
Wie toe is aa^n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en

opziet tegen de kosten, kan er nu ook een huren: bij
EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag

per maand bent u dan zeker van onbezorgd CV-
komfort en GA^DG/GGF-service. Wilt u meer weten?

Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu met

05752 -1546

i
een warm gevoel van zekerheid

Zonder drukwerk geen
huïs-aan-huis blad.

Rare wereld, zonder drukwerk
D e D R U K W E R K I N D U S T R I E

MET
PENSIOEN?

THOMA HEEFT EEN BIJZONDERE AANBIEDING VOOR U

IN PETTO : DE HANDIGE PENSIOENDISKETTE.

DAARMEE KUNT u EENVOUDIG uw EIGEN PENSIOEN-

BEHOEFTE IN BEELD BRENGEN. VUL METEEN DE BON

IN EN STUUR 'M OP. DAN ONTVANGT U ZO SNEL

MOGELIJK DE GRATIS FLOP VAN THOMA.

U KUNT OOK BELLEN MET DE HEER P. V/D SLEEN:

05730-54334.

tin THOMA
pensioenadviseurs

BIJ THOMA

IS HET EEN
FU

STUUR DE COUPON IN EEN GESLOTEN ENVELOP
ZONDER POSTZEGEL NAAR :
THOMA PENSIOENADVISEURS B.V.,
ANTWOORDNUMMER 23, 7240 VB LOCHEM

NAAM :
ADRES:
POSTCODE:
WOONPLAATS :
LEEFTIJD :

'N GOED PENSIOEN. JE VERZEKERT HET BIJ THOMA

8 oktober 1994
DANSAVOND metHanska Duo
Warm en koud buffet + drank

all-in prijs 50.-
Aanvang 19.30 uur

Plaatsreservering gewenst

12 november 1994
DANSAVOND metHanska Duo
Warm en koud buffet + drank

all-in prijs 50.-
Aanvang 19.30 uur

Plaatsreservering gewenst

26 november 1994
Boh Foi Toch
Aanvang 19.30 uur

entree p.p.

Zaal LOVlNK
Café DE NIJMAN
Halle Nijmanweg 13
Halle
Telefoon 08343-1 388

WIE GAAT ER MEE
. NAARDE
TV-OPNAME'S

VAN

T SPIJT ME
BIJ RTL 4?

Opgave en inlichtingen bij:

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst -

Tel. 05758-1334

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

"~ ;;;/ bij uw boekhandel ~~""""

een hele serie originele

WGvandeHulst

ANSICHTEN
Evangelische Boekhandel

De yonJTleZutphon
Warnsveldscweg 98

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

COSMO
FIT

Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
Aanbieding!

BANDEN 155x13
Incl. Montage
Incl. BTW

ACCU 36 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT
COMPLEET
Renault 9
Incl. Montage
Incl. BTW

Afspraak maken hoeft
niet. Klaar terwijl u
wacht. Alle merken en
types personenauto's
zijn welkom.



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

Donderdag 27 oktober 1994
56e jaargang no. 31

Staatssecretaris
stelt onderzoek
in bij Thuis Best
De inspecteur van de Volkshuisves-
ting in de provincie Gelderland stelt
thans in opdracht van staatssecretaris
Tommel een onderzoek in naar het
huurbeleid bij woningstichting Thuis
Best. Aanleiding hiertoe vormt een
klacht over het vaststellen van huur-
prijzen bij mutaties.
Een klaagster vond het onjuist dat
voor de haar toegewezen woning een
huurprijs van 565 gulden werd vast-
gesteld terwijl voor eenzelfde woning
tegelijkertijd 415 gulden werd afge-
sproken. Woningstichting Thuis Best
is sedert februari 1994 begonnen met
de aanpassing van huren bij mutaties.
Daarmede wordt de prijs- kwaliteits-
verhouding van de woningen beter op
de woningmarkt afgestemd. Voor de-
genen die niet tot de primaire doelg-
roep behoren, zou dit kunnen beteke-
nen dat daardoor (extra) huursubsidie
zou moeten worden versterkt. Thuis
Best is echter van mening dat het haar
eerste taak is het zorgdragen van die
mensen die niet of onvoldoende in
staat zijn op eigen kracht in een pas-
sende woning te voorzien. Zij richt
haar bestuurlijke en financiële in-
spanningen daarom op de primaire
doelgroep.
Daarom is besloten dat bij de wonin-
gen die zijn/worden verhoogd op
grond van de prijs-/kwaliteitsverhou-
ding, aan de personen die nu en naar
verwachting ook in de toekomst tot de
primaire doelgroep behoren, een kor-
ting te verlenen tot maximaal de oor-
spronkelijke oude huurprijs. Thuis
Best bepaalt dus eerst de prijs-/kwali-
teitsverhouding en dus de huurprijs en
gaat daar vervolgens, rekening hou-
dend met het belastbaar inkomen,
mee om. Op die wijze wordt er geen
extra beroep gedaan op de huursubsi-
die, maar regelt de woningstichting
dit intern. Overigens ligt het in het
voornemen het voordelige verschil in
te zetten om de huurprijs van duurde-
re woningen voor de primaire doelg-
roep te verminderen, waardoor een
besparing op de individuele huursub-
sidie wordt verkregen.
Over dit beleid heeft Thuis Best over-
leg gevoerd met de gemeentebesturen
van Vorden en Hengelo, terwijl het te-
vens de instemming heeft van de
huurdersvereniging. Bekend was dat
de vorige staatssecretaris Heerma van
een dergelijk beleid niets moest heb-
ben. Hoe de huidige bewindsman
Tommel er over denkt is niet bekend,
maar dat zal gaandeweg het onder-
zoek wel gaan blijken.

'Zuinig stoken' van
start op 30 oktober
Zondag 30 oktober gaat de aktie 'Zui-
nig stoken/Zuinig aan' van start. Dan
kunnen de eerste meterstanden op de
meterkaart van Gamog, die deze
week huis-aan-huis wordt bezorgd,
ingevuld worden. Tweeëntwintig we-
ken lang kan men wekelijks de stan-
den van de gas- en elektriciteitsmeter
noteren en vergelijken. Het noteren en
vergelijken van energieverbruiken is
een goede zaak en leidt tot energiebe-
wust gedrag en daardoor tot bespa-
ring.
Vanaf 9 november zal iedere week
een stooktabel in deze krant staan.
Gamog heeft dit jaar weer onderzocht
hoe de aktie 'Zuinig stoken/Zuinig,
aan' in 1993/1994 is gelopen. Het
blijkt dat 80 procent van de huishou-
dens in Nederland bekend is met de
aktie. Dit is twee procent meer dan
een jaar eerder. In het Gamog-gebied
kent evenals vorig jaar 84 procent van
de huishoudens de actie.
De deelname van de jaarlijks terugke-
rende aktie is dit jaar gelijkgebleven.
Afgelopen jaar vulde 17 procent van
de huishoudens de meterkaart weke-
lijks in. Voor het Gamog-gebied komt
dit neer op ruim 60.000 deelnemers
aan de aktie.
De belangrijkste reden voor de deel-
nemers om aan de aktie mee te doen is
evenals vorig jaar inzicht in het ver-
bruik. Vanwege het milieuprobleem
meedoen aan de aktie liep dit jaar te-
rug van 15 naar l O procent. Ongeveer
35 procent van de deelnemers zegt
energiebesparing te hebben bereikt.
Enerzijds komt dit door het vergelij-
ken van de meterstanden met het
streefverbruik uit de krant, anderzijds
doordat er energiebesparende maatre-
gelen zijn genomen.

Erik Knoef van cabaretgroep 'Hoe? Zo!' uit Vorden:

4Ik was vroeger eigenlijk een heel verlegen jongetje'
Erik Knoef (33) weet het nog als de
dag van gisteren. Toen hij in de zes-
de klas van de lagere school zat,
werd hij door de hoofdonderwijzer
gepasseerd voor de hoofdrol van de
jaarlijkse toneeluitvoering. 'Ik ging
er helemaal vanuit dat ik de hoofd-
rol zou krijgen. Ik was namelijk de
enige jongen in de zesde klas. En
aangezien de hoofdrollen altijd
door de leerlingen uit de hoogste
klas werden gespeeld, konden ze
niet om mij heen. Tenminste dat
dacht ik. Maar weet je wat er ge-j
beurde? Ze kozen voor een jongen
uit de vijfde klas. Je begrijpt dat ik
flink teleurgesteld was', zegt Erik
Knoef, die tegenwoordig de drij-
vende kracht is achter het cabaret-
gezelschap 'Hoe? Zo!'. Deze groep
is voortgekomen uit de Vordense
afdeling van Jong Gelre. Een ge-
sprek over taboes, dialect, racisme
en de toekomstplannen van 'Hoe?
Zo!'.

Tekst: Peter Besselink
Foto: Henk Braakhekke

- Cabaretgroep 'Hoe? Zo!' is in zeer
korte tijd bijzonder populair gewor-
den in de regio. Jullie hebben zelfs
een eigen cassette uitgebracht met ca-
baretliedjes. Toch blijf je volgens mij
een bescheiden jongen.
'Ik vind ook niet dat ik een reden heb
om hoogdravend te gaan doen. Ik ben
natuurlijk best wel trots op wat we tot
nu toe hebben bereikt, maar dat bete-
kent niet dat ik naast m'n schoenen ga
lopen. Wanneer ik op straat word aan-
gesproken door wildvreemde mensen
die heel enthousiast zijn over 'Hoe?
Zo!', dan vind ik dat natuurlijk hart-
stikke leuk. Het geeft je toch een stuk-
je zelfvertrouwen. Wat dat betreft
loop ik vergeleken bij tien jaar gele-
den aanmerkelijk rechterop.'

-Hoezo?
'Ik was vroeger eigenlijk een heel
verlegen jongetje. Toch heb ik^ook al-
tijd wel iets van dat cabareske in me
gehad. Op de mavo trachtte ik stee-
vast de leraren met gewiekste opmer-
kingen een hak te zetten. Ik probeerde
ze op één of andere manier altijd te
slim af te zijn. En dat vonden ze na-
tuurlijk niet leuk. Dat begrijp je wel.
Maar ik heb toentertijd nooit gedacht
dat ik later cabaretliedjes zou gaan
schrijven. Wat dat betreft verbaas ik
mezelf telkens weer.'

Via de plaatselijke afdeling van Jong
Gelre is de 33-jarige Erik Knoef, die
in het dagelijks leven als transport-
planner werkzaam is bij de Aviko, in
aanraking gekomen met toneel en ca-
baret. 'Van oorsprong is Jong Gelre
een vereniging met een agrarische
achtergrond. Maar dat is niet de reden
geweest waarom ik lid werd. Ik ging
mij met name om de culturele activi-
teiten die ze hielden.'

- Wat is er zo leuk aan cabaret en to-
neel?
'Dat weet ik niet. Ik denk dat dat het
een soort exhibitionisme is. Op één of
andere manier moet ik iets kwijt aan
de mensen. En daarom klim ik telkens
weer dat podium op.'

- Je vertelde net dat je als kind een
fikkie verlegen was. Had je in het be-
gin dan geen last van zenuwen ?
'Hoe groter de druk, hoe zenuwachti-
ger ik werd. Dat begon in feite toen

we met Jong Gelre acht jaar geleden
voor het eerste gingen meedoen aan
de voorrondes van de landelijke cul-
turele wedstrijden waaraan alle agra-
rische jongerenvcrenigingen in Ne-
derland iJwcn deelnemen. Je begint
dan met c^zogcnaamde voorrondes,
daarna komen de regionale en provin-
ciale wedstrijden en uiteindeli jk st.. je
als je geluk hebt in de landelijke fina-
le. DaarMbben wc begin jaren ne-
gentig d^»ccr aan meegedaan. Ik
weet het nog goed: de allereerste keer
dat we in die finale stonden, begon ik
me al een week van tevoren druk te
maken. Op zo'n moment denk je wel
eens: waar doe ik het allemaal voor.
Maar zodra ik dan in de coulissen sta,
is alle spanning verdwenen. Tegen-
woordig echter leef ik heel anders na
die optredens toe. Veel meer ontspan-
nen. Gelukkig is er in de loop van de
tijd het één en ander veranderd.'

- Wanneer kreeg je het idee dat jullie
best wel goed waren ?
'Op het moment dat je drie keer in de
landelijke finale staat, krijg je toch
wel het idee dat je beter bent dan an-
deren. In Gelderland waren we op dat
moment de beste plattelandsjon-
gerenvereniging. Waar het dan lande-
lijk staat weet je niet. Voor de aardig-
heid hebben we daarom eens meege-
daan aan het Camarettcnfestival in
Rotterdam. En dan kom je er achter
dat het landelijk gezien nog niet zo-
veel voorstelt. We zijn toen niet ver-
der gekomen dan de voorrondes.'

- Op vrijdagavond 16 september
werd het eerste cassettebandje van
'Hoe? Zo!' gepresenteerd in zaal De
Herberg. Was dat het voorlopige
hoogtepunt van de groep?
'Toen we voor het eerst optraden,
vond ik dat het hoogtepunt. Goh wat
leuk dat we voor een optreden worden
gevraagd, denk je dan. Vervolgens
komt er een verzoek van Omroep Gel-

derland. Dan beschouw je dat als het
hoogtepunt van 'Hoe? Zo?'. Daarna
werden we door De Boerderij geïnter-
viewd. Een landelijk blad. Weer een
hoogtepunt. Twee weken later belt
Jack Spijkerman op. Ook ̂ ^- zijn wc
geweest. Weer een wcek^Rr ben je
als groep te zien in het televisiepro-
gramma 'Van gewest tot gewest'.
Toen vond ik dat het hoogtepunt. En
aan het eind van die rcckslrang je als
groep een cassette uit. (flidat was
weer een hoogtepunt. En nu? Het kan
instorten maar het kan ook zo door-
gaan. Ik weet het niet.'

- Maar het moet wel een hobby blij-
ven?
'Zeker als wc in het dialect verder
gaan. Dan is het nooit lonend. Jan Ot-
tink kan er waarschijnlijk van be-
staan. En ook een Hans Keuper van
'Boh Foi Toch' zou dat kunnen als hij
dat wil. En dan heb je het wel zo'n
beetje gehad. Dat zijn dan twee men-
sen in de hele Achterhoek.'

De cabaretgroep 'Hoe? Zo!', die zich
inmiddels helemaal heeft losgemaakt
van Jong Gelre, treedt gedurende dit
theatcrseizoen gemiddeld zo'n één
keer in de week op. Het gaat hier gro-
tendeels om optredens in deze regio.
Oftewel van Zwolle tot Aalten. 'We
krijgen ook wel aanvragen vanuit an-
dere delen van Nederland, maar als ik
eerlijk ben zijn we daar ook niet zo
happig op. Een tijd geleden hadden
we een optreden in de buurt van Rot-
terdam. Al met al zitje dan zeven uur
in de bus, terwijl het optreden maar
drie kwartier duurt. Dan gaat de aar-
digheid er toch wel van af.'

- Verder is het na tuur lijk zo dat jullie
in het dialect zingen. Op die manier
baker je het gebied automatisch al af.
Waarom doen jullie dat?
'Waarom wij in het dialect zingen?
Nou gewoon, omdat ik me normaal
gesproken in die taal uit. '

- Waarom praatje dan nu Nederlands
tegen mij en geen plat?
'Eh, waarschijnlijk omdat het in de
krant ook in het Nederlands komt te
staan. Ie schricft 't toch neet in 't
plat?'

- Nee, daar heb je gelijk in.
' Ik kan wel in het plat wietergoan?'

- Het maakt mij niet uit. Het viel me
gewoon op. Even heel iets anders. Je
hebt zelf kinderen. Voed je hen tweeta-
lig op?
'Nee, de kinderen praten gewoon Ne-
derlands. Als ik mijn zoontje Arjan
iets in het plat vraag, dan krijg ik keu-
rig in het Holland een antwoord terug.
Dat is eigenlijk heel erg raar.'

- Ben je bang dat het dialect gaat
verdwijnen?
'Ach, dat is niet iets om bang voor te
zijn. Het is een constatering. Steeds
minder jongeren praten ook plat. Als
Arjan niet beter plat gaat praten dan
nu, dan is het al gebeurd met de gene-
ratie Knoef. Dan ben ik de laatste die
nog plat praat.'

- En daar leg jij je dan bij neer?
'Ik ga niet met spandoeken naar Den
Haag. Als het niet wil, dan wil het
niet. '

- Maar in het nummer 'Ik vroag micn
wellus af hoor ik ecu cabaretgroep
dat desnoods de barricades opgaat
voor het behoud van het dialect.
'Nee, zover ga ik niet. Maar het zal
wel jammer zijn als het verdwijnt.'

- Alle liedjes en cabaretteksten wor-
den door jou geschreven. Hoe ont-
staan die teksten en liedjes?
'Die kunnen elk moment opborrelen.
Bij de liedjes is het zo dat vaak eerst
de melodie ontstaat. Dan speel ik wat

OPEN DAG DRUKWERKINDUSTRIE
9 NOVEMBER. INFO 08385-55100

De Zonnebloem
Op zaterdag 12 november houdt de
vereniging De Zonnebloem haar jaar-
lijkse ontspanningsmiddag voor de
regio IJssclstreck in de Hanzehof in
Zutphen. Deelname is bedoeld voor
alle aan huis of inrichting gebonden
zieken, gehandicapten en hulpbehoe-
venden. Het is de organisatie gelukt
een zeer veelzijdig programma samen
te stellen. Naast presentator Hans van
Willigenburg zijn die dag Frank wil-
son, Donny Lynton, vader Abraham
en het acrobatenduo De Rosnikovs
van de partij. Voor opgaven en inlich-
tingen: mevrouw T. Klein Krancn-
barg, Molenweg 4 in vorden (tel.
1347) of mevrouw R. klein Kranen-
barg, Hackforterweg 31 in Wichmond
(tel. 1269).

Wenskaarten
Vanaf heden zijn er weer de jaarlijkse
artikelen van Unicef zoals kerstkaar-
ten, correspondentiemappen, puzzels,
adventkalenders en agenda's te koop.
De opbrengst hiervan gaat naar pro-
jecten, die met kinderen in nood in de
hele wereld te maken hebben. Kinde-
ren, die door oorlog, honger, ziekte,
gebrek aan voorzieningen zoals
schoon water, onderwijs gczondhcids
zorg, heel veel tekort komen. De ver-
koopadressen zijn als volgt: mevrouw
J. van Wijk, Brinkerhof 83 (tel 1744)
en mevrouw A. van Burk, Beatrixlaan
14 (tel 1732).
De kerstkaarten voor bedrijven kun-
nen ook bij Drukkerij Weevers be-
steld worden. U kunt dan uw naam en
kerstwens laten indrukken. Zowel het

riedeltjes op mijn gitaar en zo ontstaat
er een melodie. Dat neem ik vervol-
gens op een bandje op en het kan best
wel zijn dat het dan een jaar ofzo niet
gebruikt wordt. Je moet er namelijk
eerst een tekst bij zien te vinden. Ook
de onderwerpen van de teksten borre-
len spontaan op.
Een mooi voorbeeld is het nummer
'Doet mien nog een pilsje'. Dat gaat
over de tegenstellingen tussen arm en
rijk. Die tekst schreef ik naar aanlei-
ding van een documentaire over Et-
hiopië. Op het beeldscherm komt dan
een zwaar ondervoed jongetje voor-
bij, terwijl je zelf met twee flessen
bier en een bak pinda's onderuit ge-
zakt voor de televisie hangt. Dat zetje
dan toch aan het nadenken en vervol-
gens krabbel ik dan wat zinnen op pa-
pier. Het idee voor een liedje is daar-
mee geboren.'

- De songs van 'Hoe? Zo!' zijn een
mix tussen flauwekul-liedjes en num-
mers met een boodschap.
'Dat doen we ook heel bewust. We
willen zo breed mogelijk bezig zijn.'

- Toch stoot je misschien onbewust
mensen voor het hoofd. Toen ik na af-
loop van de cassettepresentatie de
zaal verliet, hoorde ik enkele oudere
mensen klagen over de grofheid van
de teksten.
'Wat dat betreft zijn de mensen zo hy-
pocriet als het maar kan. Zodra het
over seks gaat dan kan het niet. Verder
maakt het niet uit. Poep of pies, hoe
smeriger, hoe mooier. En dat terwijl
onze nummers helemaal niet over
seks gaan. Je kunt het er alleen wel
van maken.
Het lied 'Contactadvertenties' kun je
- als je wilt - tweeledig uitleggen.
Maar het is absoluut niet banaal. We
worden ook wel eens gevraagd om
bepaalde nummers achterwege te la-
ten bij onze optredens.
Op 17 november treden we bijvoor-
beeld op in Hummelo. Ze hebben ze
ons daar met klem verzocht bepaalde
nummers uit het programma te laten.
Omdat ze bang zijn dat ze anders het
publiek voor de kop zullen stoten. En
clan hebben we het dus niet over een
nummer als '4-zuid' dat over eutha-
nasie gaat. En dat is nou eerder een
nummer waarvan ik zelf zou zeggen:
je kunt er voor zijn of tegen. Raar is
dat. Wat dat betreft zijn we nog een
klein beetje taboe doorbrekend bezig
in deze regio.'

- Waar zou je nog wel eens een num-
mer over willen maken?
'Racisme. Daar ben ik op dit moment
ook al mee bezig. Ik probeer dat num-
mer vanuit de vluchteling te schrij-
ven. Hoe het hen overkomt. Een
vluchteling gaat niet voor niets weg
uit zijn land. De tekst zou dan ook
waarschijnlijk worden: 'Het zal ow
moar gcbeurn, daj in ow eigen land
niet veilig bunt. En niet kont gcleuven
wat ie gelcufd, ow eigen gedachte niet
zeggen kunt. En dat ie mot vluchten
naor een land woar ze oe het licht niet
in de ogen gunt.' Want daar komt het
in feite op neer. Het zou jezelf maar
gebeuren. En daar wil ik de mensen
dus mee confronteren.'

- Je wil het publiek een spiegel voor
houden.
'Ja, zonder dat je zelf een waarde-oor-
deel vclgt. Niemand beschuldigt nie-
mand. Maar ik hoop wel dat het de
mensen tot nadenken aanzet.'

Wcreldnatuurfonds, Amncsty Inter-
national en Unicef-monsterboeken
liggen ter inzage.

Collecte
Van 30 oktober tot en met 5 november
wordt de nationale collecte van de
Nederlandse Brandwonden Stiching
gehouden. De opbrengst van de col-
lecte wordt besteed aan brandwond-
preventie, verbetering van de zorg
voor brandwondpatiënten, ondersteu-
ning van wetenschappelijk onderzoek
en het beheer van de Nationale Huid-
bank. In Vorden wordt de collecte ge-
houden door vrijwilligers van de
plaatselijke brandweer. Nieuwe col-
lectanten zijn ook altijd welkom.
Zij kunnen zich opgeven bij Karin
Zweers (Tel. 05752-2900).



Nieuw garagebédrijfop parkeerplaats nabij hoek met Rengersweg

naar nkweerd

INRUILWAGENS

Op 28, 29 en 30 oktober nodigen wij U uit
om een bezoek te brengen aan de grote

OVERDEKTE OK/INRUILWAGEN BEURS
in de Tramstraat bij Opel Dealer W.J. v/d Kooi te Lochem

WEES DE VERHUIZERS VOOR

Op 28, 29 en 30 oktober is het meer dan de
moeite waard om naar Opel Dealer W. v.d. Kooi
in Lochem te komen.
Want onze verhuizers zijn niet van plan om veel
inruilwagens naar de nieuwe lokatie te verhui-
zen.
Dus staan ze dit weekeinde zeer scherp ^1
geprijsd!

TIENTALLEN INRUILWAGENS

Vele merken en modellen zijn
deze beurs.
Ze staan droog en warm, en zij
ledig winterklaar.
jTevens doen wij
bod op uw event
in te ruilen auto.
Maar er is nog meer.

NON STOP TEKENFILMS V
UW KINDEREN E.D.

Geniet samen met uw kinderen
tekenfilms, onder het genot van echte
zers" koffie.

DE VERHUIZERS

2000,- MEER VOOR UW INRUILWAGEN

Als u besluit om op een van bovenstaande
dagen met ons zaken te doen, dan geven
wij minimaa^^^^MH^^^^^
meer voor uw i iruilauto
dan aangegeven
door de

richtlijn.

NU UW AUTO INRUILEN

de verhuizers scherp zaken
gedaan kan worden ervaart u als u ons dan
bezoekt. W

Tevens ziet u dan dat onze O.K. iruHwa

1. 'm
e afleveringsbeurt hebben gehad.

4. Alle Opel's worden verkocht met speciale
"wintergarantie" tot
eind maart 1995

100% TE FINANCIEREN

W.J. v/d Kooi G. Boonk H. Rouliof

Snel, soepel en tegen gunstige voorwaarden
kunt u desgewenst de financiering bij ons
ter plaatse regelen bij een van de verhuizers.

500,- EXTRA TE VERDIENEN

Indien u wilt kunt u zelf nog eens f 500,- extra
verdienen!

Dit is mogelijk door de verhuizers
een handje te helpen door 10 verhuisdozen
op te stapelen a f 50,- per doos.

oor heeft u met 2 personen
1 minuut.

OPEL FABRIEKS REIS

Mocht u^ wiiet willen stapelen, kunt u altijd
nog kiez» ^samen met ons mee wilt gaan
naar AntwB Aom daar de Opel fabrieken
te bezoeke«|
Dit is een gl iverzorgde reis met koffietafel
en diner voJ ftrsonen.

OPENINGSTIJDEN

buitenland).
Alle auto's boven f
7500,- 3 maand
100% O.K. garantie
ebben

9 - 21 uur
29 oktober 10-17 uur
30 oktober 10-17 uur

ToJ| HTS, op een van onze
Hagen.

n kop echte
verhuizers
koffie of
drankje staan
voor u klaar.

DEOPELDEALER
Zekerheid voor alles. VAN DER K • il

Z
TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TELEFOON 05730-52555

OFF.
OPEL-GM
DEALER



TWEE KUNNEN
MEER DAN ÉÉN.

NVM HYPOTHEEKSHOI[
VOOR

Je bent jong. Je bent al een poosje met zijn tweeën.

Je wilt wel eens wat anders dan dat buurhuis. Een

betere plek om te wonen. Een eigen huis! Dat kan.

Tweeverdieners krijgen tegenwoordig alle ruimte

voor het kopen van een huis. Wat gaat dat per maand

HYPOTHEEKIDEEEN
VERDIENERS.

kosten? Loop eens vrijblijvend binnen bij de NVM

Hypotheekshop. Ze hebben daar allerlei slimme

hypotheekideeën voor tweeverdieners. En men heeft

bovendien ook verstand van de huizenmarkt. Dat is

mooi meegenomen.

DE NVM HYPOTHEEKSHOP.
OOK VliRSTANI) VAN l IliT PAND.

H Y P O T H E E K
SHOP

ra
NVM
MAKELAAR

THOMA
makelaars

MAKELAARS/TAXATEURS, NIEUWSTAD 9, LOCHEM
TELEFOON: 05730 - 54334, FAX: 05730 - 57100

NVM M
H Y P O T H E E K
S H O P l

Thoma Makelaars doet er méér aan.

LAMINAAT "ESFERA"
Op MDF drager. Per m2

13MM MASSIEF PARKET
"HEVEA"
Perm2

DIVERSE UNI
KARPETTEN
170 x 230 Uitzoeken! Nu per stuk

KINDERKARPETTEN
100x150, in 4 hippe kleuren
Nu per stuk

"ECO-LOOK":
COCOS-KARPET
170x230. Nu

SISAL-KARPET
170x230. Nu

75,
298,

meubelen
HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS
VORDEN Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
EIBERGEN J. W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

ALS DE STROOM PLOTSELING
UITVALT MOET ER BIJ
U EEN LICHTJE GAAN
BRANDEN!

Een stroomstoring kan altijd voorkomen.
Meestal op de meest onverwachte
momenten. Dan is het belangrijk om het

probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf

Oldenhave, en wij brengen weer licht in de
duisternis. Dag en nacht!

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDENHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

NIEUWBOUW
STAL/KWARKMAKERIJ

OPDRACHTGEVER:

Urtica VA//jpronc;

.IK hitrkti IMIM hc vrxmgcvinrj m nnlwikkeling

K . i . H > l k M » i « k i v r ». r J, l.M l II u-i hl h-I cm i,jtirn

AANNEMERSBEDRIJF

^x" Fa 6. Bargeman & Zonen
7251 Lll Votilcn. Ruurlotowog 53 -Tul. 05752-1250 b 0 fl. 2392 fu« 05752-M09

Loon- en grondvenetbedrijl
Mnchinnle bosbouw
Handel in zond en grint enz.

Fa.A.Beeftink&Zn.
Jooslinkweg 12. 7251 HK Vordcn

WIL-INK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VODDEN • TEL. 05752-165G LOODGIETERSWERK

Wij investeren in het milieu voor het maken van een ambachtelijk kwaliteitsprodukt.
Wij kiezen voor een duurzame landbouw, voor de biologisch-dynamische landbouw,

herkenbaar aan het

-merk

Doe mee! Investeer ook in het milieu en haal uw levensmiddelen uit de biologisch-dynamische
• landbouw bij de Vijfsprong.

Al 10 jaar actief als producent van kaas, volle en magere kwark van aardappelen en diverse groente.

omj
Openingstijden:

sdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur - zaterdag van 9.30-12.30 uur

Zonder drukwerk geen
huis-aan-huis blad.

Rare wereld, aeondcr drukwerk
D t R R U K W C R K I N D U S 1 R I E

Tonny Jurriéns
T "HlX AUTOSCHADE
l / T j ^HEQSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

HEREN... ook voor u is er
altijd wel een koopje
HEREN SPIJKERBROEKEN
Een prachtige zware stonewashed kwaliteit.

Onze normale prijs is ƒ 39,95
ALLEEN DEZE WEEK
EEN HERENPRIJS
VAN SLECHTS 29?s
HEREN FLANELSHIRTS
In prachtige ruitdessins en warme winterkleuren.

Onze normale prijs is ƒ 17,50

ALLEEN DEZE WEEK
EEN HERENPRIJS
VAN SLECHTS 2590

HEREN TRUI
Zware kwaliteit in verschillende

unikleuren. Met ronde- of V-hals.
Ook met ingebreide motieven.

Onze normale prijs is ƒ 35,-
ALLEEN DEZE WEEK
EEN HERENPRIJS

VAN SLECHTS

2590
••••••
HEREN SOKKEN
Merk BASSET; dus goed.

Deze kwaliteitssok van pol/wol kost
normaal ƒ 4.95

ALLEEN DEZE WEEK
EEN HERENPRIJS

VAN SLECHTS

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

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG



NISSAN

HENGELO G.

MICRA

3-drs.1.0 '87 7.950,-
3-drs.1.0 '88 9.500,-
3-drs.L1.0 '90 12.500,-
3-drs. Maren 1.2 '92 17.250,
3-drs.LX1.0 '93 22.850,
5-drs.LX1.0 . ..'93 22.500,-

SUNNY
1.3 3-drs. Trend '89 14.950,
1.43-drs.LX '89 14.950,
1.6CoupeSLX '89 17.950,-
1.43-drs.LX '90 17.950,
1.43-drs.SLX '90 16.950,
1.63-drs.iGT '90 17.950,-
1.63-drs.iGT '91 18.750,-
1.4 3-drs. LX+ '92 23.250,-
1.64-drs.SLX '87 10.950,-
1.34-drs.LX '87 10.950,-
1.34-drs.Trend '88 12.950,-
1.34-drs.LX '88 12.850,-
1.34-drs.Trend '89 14.950,-
1.64-drs.SLX '89 15.450,-
1.44-drs.SLX '90 17.950,-
1.64-drs.iGT '90 17.950,-
1.65-drs.LX '91 22.950,-
1.45-drs.LX '92 23.950,-
1.45-drs.LX+ '92 23.950,-
1.65-drs.LX '92 24.950,-
1.45-drs.LX . ..'93 28.750,-

PRIMERA
1.64-drs.LX '91 23.950,
2.04-drs.LX '91 16.500,
1.6 5-drs. LX Drive '92 27.500,
2.04-drs.lnv '93 33.500,-
1.64-drs. Inv. .. ..'93 32.950,-

MAXIMA
3.0 4-drs.. '92 42.500,-

HENGELO G.

DEMO'S / EXCLUSIEVE AUTO'S
Prairie 2.4,5-drs, SLX, 5-'94,
7.000 km van 55.650- NU 48.500,-

Sunny 1.4,3-drs., Clair, 6-'94,
8.000 km van 33.500- NU 30.500 -

Sunny 2.0,3-drs., GTi, 12-'93,
15.000 km van 49.250 - NU 38.500,-

Primera 2.0,4-drs., GTe, 9-'93,
24.000 km van 64.650- NU 43.500-

200 SX 1.8 Turbo, 8-'94,
55 km van 77.590,- NU 57.500,-

300 ZX 3.0 Twin Turbo, 7-'92,
21.000 km prijs op aanvraag

Jeep CJ7 4.2,6 dl., soft-top, 1983,
veel accessoires 34.500-

Opel Senator CD 3.0i, automaat, 5-'86,
152.000km.. 9.750-

NISSAN

JOS HERWERS
HENGELO G. /ZUTPHEN

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

HENGELO G.

OVERZICHT OCCASIONS
VREEMDE MERKEN
CitroenAX 1.1 RE '87 7.850-

FiatUno60S '86 7.850-

FiatUno45 '86 5.950-

Fiat Panda 1000 CLX '92 12.450-

Ford Escort Estate 1.3 L '83 5.250-

Ford Scorpio 2.4i CL '90 16.950-

Opel Kadett 1.3 S '87 9.950-

Peugeot 405 SRi 1.9 '88 14.950-

Suzuki Vitara '93 26.750,-

VWGolfUCL '87 9.500-

AUTOMATEN
Sunny1.6 3-drs '88 14.500,-

Sunny 1.6 4-drs. SLX '92 26.500,-

Bluebird 2.0 5d. SLX '88 12.950-

Toyota Starlet '84 1.500,-

DIESEL/LPG
Fiat Croma 2.0 iE '90 15.950-

Bluebird2.04-drs. LPG '88 9.500 -

Primera2.0WagonDSL '91 24.950-

Primera 1.6 4-drs. LPG '91 20.500,-

Primera 1.6 5-drs. LX LPG '91 20.950,-

Sunny Coupe SLX LPG '90 19.500,-

Sunny Florida LX DSL '88 10.950-

Patrol2.8 R HTDSL '92 46.500 -

Vanette 2.0 bestelDSL . .. '90 13.950 - excl.

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 ENVorden
Telefoon 05752-1012

ScJwonmaak- en
Scnoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

Spooratrut 21, 7261 AE Ruurto
TtMoon: 06736 - 2000
Fix:06735-SS17 BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW
Specialist in: gevelstenen

keukens
sanitair
tegels
zonwering
rolluiken

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond) Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

Rabobank Q Vorden
De Rabobank Vorden en Omstreken organiseert:

informatiebijeenkomst vjKIP OP GELD

op maandag 7 november 1994
in zaal "De Herberg" te Vorden.

Aanvang: 19.45 uur.

Sprekers: A.H. Lankhorst (accountant AccoN te Warnsveld)
H.G. Vrielink (relatiebeheerder Rabobank Vorden)

Belangstellenden die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen,
kunnen contact opnemen met de Rabobank, telefoon 05752-7888.

/Lage prijzen bij uw DA-drogist

Autobedrijf POLMAN
2x Renault 19 TR LPG wit '92
2x VW Golf 1.6 rood/beige met '87-'88
2x VW Golf 1.3/1.6 grijs met./groen met '84
2x VW Golf diesel wit/blauw '85-'86
2x Opel Kadett 1.3/1.6 wit/grijs met '87
2x Opel Corsa 1.2 grijs met./beige met. '87-'88
Opel Kadett 1.3N Club 5-drs. rood '88
Ford Fiesta 1.1 i Cheers, grijs met '91
Mazda 323 HB 1.3 rood '89
Suzuki Alto rood '88
Seat Malaga GLX 1.5 groen met '91
Mercedes 190D beige met '88
Mercedes 300TD blauw met '83
VW Golf 1.6 Pasadena rood '91

Vordenseweg 21-23-WARNSVELD
Telefoon 05752-3568

WAARDEBON WAARDEBON

Maja Zeep
75 gram van 6.50

WAARDEBON

3.50

Voldafar tabletten
van 29.95

WAARDEBON

8x4 Deospray
deo roll-on van 3.99

24.95
Zwitsal shampoo
200 ml van 4.49 3.25

2 50 MAX'3 ARTIKELEN PER BON.
Geldig tot 5 november.

drogisterij-parfumerie

Ten KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-2219

EXCLUSIEVE VOC-REIS
In 1995, het jaar waarin Indonesië haar 50-jarig bestaan als
Republiek viert, zal er op 2 data namelijk op 15 april en 15
augustus een bijzondere groepsreis plaatsvinden:

De historische VOC-REIS
In het kielzog van de schepen van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie voert deze themareis u naar vele historische
plekken in Singapore, Maleisië en Indonesië.
De twee geplande reizen zullen worden begeleid door
deskundige VOC-specialisten.

Meer informatie over deze vakantie
met een bijzondere invalshoek
kunt u verkrijgen bij:

Rabobank Reisbureau
telefoon: 05752-7837

MEUBELSHOW HENGELO Gid.
TIJDENS DE NAJAARSKERMIS EN VRIJMARKT.

zaterdag 29 oktober zondag 30 oktober
van 8.30-16.00 uur van 11.00-17.00 uur

3000 m2 kompleet woongebeuren voor jong en oud

NIEUWSTE BEURSCOLLECTIES DIVERSE AANBIEDINGEN

Showaanbieding romantisch wonen m geloogd g renen:
Gestoffeerd bankstel 2'/2-2-zits m. grenen front en lades 2.042-

344,-
540-
760-

1.660,-
Totaal 53467

10% korting 534,-
NETTOPRUS 4.812-

Salontafel 0 115 cm massief
Eetkamer tafel 0 120 cm massief
4 Eetkamer stoelen massief zadelzit
Vitrinekast

NU: totaal 4.495-

N.B.: bij een komplete inrichting berekenen wij geen werkloon. GRATIS gordijnen en vitrages
confectioneren. GRATIS rails plaatsen. GRATIS trap bekleden.

TIJDENS DE SHOWDAGEN

10% KORTING OP TAPIJT EN GORDIJNEN
ALTIJD 10% KORTING OP MEUBELEN

Mocht u besluiten uw interieur te verfraaien, vraag dan eerst ons deskundig advies. De koffie staat klaar!

TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

OPEN HUIS
Zondag 30 oktober
van 11.00 -16.00 uur
U bent van harte welkom.

PROFESSIONEEL SCHILDERWERK

Als vakschilders zorgen we uiteraard voor professioneel
schilderwerk. Daarvoor zijn in ons nieuwe pand all facilli-
teiten volop aanwezig die in hoge mate aan alle milieu-
voorschriften voldoen.

VERF EN BEHANG

Omdat de trend in verf en behang steeds decoratiever
wordt, vraagt de verf- en behangwinkel om een royale
opzet. Op deze wijze kunnen we een ruim aanbod behang
en kleurencombinaties presenteren.

KLEUR & INTERIEUR

In ons bedrijfspand zijn we beter dan ooit in staat om een
compleet pakket te presenteren op het gebied van kleur
en interieur.

Een totale afstemming van kleur en dessin!
Een unieke plek voor de mooiste combina-
ties in verf, behang, gordijnstoffen, vloerbe-
dekking en raamdecoraties. Het grote voor-

HOME

deel: u maakt moeiteloos de mooiste combinaties voor
ieder vertrek in uw huis. En natuurlijk worden gordijnen en
raamdecoraties perfect passend op maat gemaakt en
wordt de vloerbedekking mooi en strak gelegd.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Zelhemseweg 21, Hengelo Gld.
Telefoon 05753 - 4000



l
CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 27 oktober 1994
56e jaargang no. 31

Drukkerij Weevers opent deuren op 9 november

Vorden-Diepenveen Grafische bedrij VCI1 houden Open Dag
Om de aansluiting met de midden-
moot te behouden mochten beide
ploegen niet verliezen. Vorden zocht
meteen de aanval op en dat bleek suc-
cesvol. Vorden kreeg enkele goede
kansen. Een schot van Peter Hoevers
belandde op de paal. Ook kopballen
van Hoevers en Mark Sueters misten
op een haar naar het doel. De achter-
hoede onder leiding van Benny Wen-
tink hield de voorwaartsen van Die-
penveen goed in bedwang. Na de pau-
ze viel Vorden nog heftiger aan. Door
forse overtredingen aan Diepenveen-
se zijde werden de aanvallen van Vor-
den onderbroken. Na een kwartier
spelen werd Peter Hoevers wederom
onreglementair gestopt. De vrije trap
werd door Benny Wentink mooi in de
hoek gekruld l-O. Hierna nam Vorden
nog steviger het heft in handen. Scho-
ten van Peter Hocvers, Mark Sueters
en Wilbert Grotenhuys belandden op
de paal. Een omhaal van Mark Sue-
ters werd uit het doel gekopt. In de
slotfase drong Diepenveen nog wel
aan. Een verdiende overwinning van
Vorden die te mager uitvalt. Zondag
speelt Vorden in Borculo tegen Reu-
nie.

Uitslagen
Vios Beltrum A l-Vorden Al l-3;
Vorden Bl-Sp. Rekken BI 4-8; Mar-
kelo C l-Vorden Cl 3-1; Vorden El-
Zutphen El 3-0; Vorden E2-Be Quick
E2 2-3; Socii Fl-Vorden Fl 0-2; Oe-
ken F2-Vorden F2 2-1; Vorden l -Die-
pcnvccn l l -0; Vorden 2-Ettcn 2 l -1;
Angcrlo 3-Vordcn 3 0-4; Vorden
4-Grol 6 2-2; Stccndcren 4-Vorden 5
3-8: Vorden 6-Rcunie 6 5-3; Lochem
8-Vordcn 7 6-1.

Programma
vordcn A I - R K Z V C Al; Keyenborg
B l-Vorden BI; Vorden C l-Reunie
Cl: Vorden D l-Socii D l ; Vorden El-
S .v i i Hl; Warnsvcld E.l-Vordcn E2;
Vorden l ; l - / u t p h a n i a F l ; Vordcn F2-
\ \ i l h . S S S I-4:: Reunie l-Vorden l ;
( i e i u l n i i L i e i i 2-Vordcn 2; Vorden
3 Doesburg 3; Vios Beltrum 4-Vor-
den 4; Vordcn 5-Voorst 7; Grol 10-
\'orden 6; Vorden 7-Hrix 7.

Socii F-Vordcn F 0-2; Socii E-Zutp-
hania H 1-12 ; Socii D-Diercnse Boys
6 0-4; Helios B-Socii B 2-2; Socii-
Stccndcrcn 0-0; Socii 2-Lochem 4
5-4; Kcycnborgsc Boys 5-Socii 3 5-4;
Voorst 7-Socii 4 3-0; Socii 5-Baak B4
2-4;Ruurlo9-Socci62-5.

Programma
Erica 76 F-Socii F; Vorden E-Socii E;
Vorden D-Socii D; Deventer-Socii;
Brummen 3-Socii 2; Socii 3-Brum-
men 4; Socii 4-Dicrense Boys 5; De
Hoven 5-Socci 5; Socii 6-Lohuizen 5.

SVRatti
Uitslagen jeugd 22 oktober: Ratti A l -
Silvolde Al 4-3, Grol B3-Ratti BI
5-l,RattiCl-ZelosC3l7-
0, Reunie D2-Ratti Dl l-3, Ratti E l -
SVBV El 5-8, Rekken Fl-Ratti Fl
2-2. Programma 29 oktober: Brede-
voort A l -Ratti A l , Ratti B l -Witkam-
pers B I , Steenderen C l-Ratti Cl,
Lochhuizen E l-Ratti El, Ratti Fl-
RuurloFl.

Dames Dash/Sorbo
Zaterdag 22 oktober moest Dash aan-
treden tegen hekkesluiter Devolio '88
2 uit Deventer. Zonder Nicole Schar-
renburg maar met assistentie van El-
len Leunk begon Dames l met goede
moed aan de Ie set. Binnen de kortste
keren stonden ze achter met l O-1.
Door het wisselen van de spelver-
declsters kwam het team iets beter in
het spel. Ze konden echter de achter-
stand niet inhalen; Dash verloor met
l O-15. Het eerste setverlies van dit
seizoen. Door hard te vechten won
Dash de daaropvolgende sets met
16-14, 15-8, 15-8. De bal waarmee
zaterdag werd gespeeld werd aange-
boden door Fons Jansen Installatiebe-
drijf Vorden.

Ruim twintig grafische bedrijven in
de Achterhoek, waaronder Druk-
kerij Weevers in Vorden, houden
op woensdag 9 november Open
Dag. Deze dag is een onderdeel van
de landelijke campagne 'Rare we-
reld zonder drukwerk' van het
Centraal Bureau voor de grafische
bedrijven in Nederland.

Landelijk biedt de drukwerkindustrie
werk aan ongeveer 56.000 mensen,
verdeeld over 3600 bedrijven. In
1993 realiseerden deze bedrijven sa-
men een omzet van 10,9 miljard. In de
Achterhoek zijn 72 grafische bedrij-
ven gevestigd met ruim 950 werkne-
mers. Tijdens de Open Dag is bij alle
deelnemers de produktie in volle
gang. Daarnaast verzorgen de ver-
schillende bedrijven demonstraties.
De grote verscheidenheid in deelne-
mende lokaties stelt de bezoekers in
staat zich een goed beeld te vormen
van de drukwerkindustrie.

In grote lijnen kan het maken van
drukwerk verdeeld worden in drie
stappen. Tijdens de voorbereiding
worden teksen en illustraties ver-
werkt. Veelal gebeurt dit tegenwoor-
dig met behulp van geavanceerde
scan- en desk top publishing-appara-
tuur.

De volgende stap is het drukken zelf.
De produkten rollen in zwart-wit of
meerdere kleuren van de pers.
Na het drukken volgt tot slot de af-
werking. Het drukwerk wordt op
maat gesneden, gevouwen en even-
tueel geniet of ingebonden.

Geen afspraak
De Open Dag heeft plaats tussen
14.00 en 20.00 uur. Bij alle bedrijven
kan zonder afspraak een bezoek wor-
den gebracht.
Alleen gasten van Senefelder Misset
Grafisch Bedrijf in Doetinchem en

Litho en DTP uitdraaiservice LMK in
Doetinchem moeten van te voren een
afspraak maken via telefoonnummer
(08385)55100.

De volgende bedrijven doen mee aan
de Open Dag: Drukkerij De Boer Aal-
ten, Drukkerij Kempers Aalten,
Drukkerij Wikkerink Aalten, Drukke-
rij Kousman Borculo, Enveloprint
Dinxperlo, Crescendo Doetinchem,
Finishing Print Doetinchem, Ratio
Druk Doetinchem, Sluis Grafisch Be-
drijf Doetinchem, Drukkerij Beek-
man Gendringen, Boek- en Offset-
drukkerij Groenlo, Drukkerij Wester-
laan Lichtenvoorde, Drukkerij Hon-
delink Neede, Drukkerij Loor Varsse-
veld, Winkelaar Krantendruk Win-
terswijk, Drukkerij Weevers Vorden,
Dima Graphic Borculo, Tunzi Repro
Doetinchem, Drukkerij Braakhekke
Winterwijk en Drukkerij Wolters
Hengelo.

OPEN DAG DRUKWERKINDUSTRIE
9 NOVEMBER. INFO 08385-55100

3-0 voor dames 2
Het door "t Pantoffeltje' te Vorden
gesponsorde tweede damesteam van
Dash, dat uitkomt in de hoogste di-
strictsklasse, heeft de eerste overwin-
ning van dit seizoen op zak. 'Slacht-
offer' was het Deventeream Devolco.

Vanaf de eerste set was het krach-
tsvcrschil duidelijk. Zaak dus voor
Dash om de wedstrijd te controleren.
Het inzicht dat Dash de wedstrijd
winnend zou moeten afsluiten legde
echter een grote druk op het zestal dat
de wedstrijd begon. Met name de pas-
sing uit de service en de rally was. van
een lager niveau dan normaal. Hier-
door konden de spelverdcelsters Ellen
Leunk en Gracia Rouwen de aanvals-
ters niet optimaal inschakelen. Des-
ondanks was het krachtsverschil zo-
danig dat Dash dezse set winnend kon
afsluiten. In de tweede set, waarin Ta-
mara Bos Gracia Rouwen verving
voor de spclverdeling, keek Dash ge-
ruime tijd tegen een forse achterstand
aan. Door het overschakelen naar een
ander aanvalssysteem (met een spel-
verdeelster in plaats van twee), kon
meer druk worden uitgeoefend op de
verdediging van Devolco. Door een
grote dosis vechtlust werd ook deze
set winnend afgesloten. In de derde
set was het verzet van Devolco defini-
tief gebroken en de eerste overwin-
ning van dit seizoen een feit. Op zater-
dagmiddag 29 oktober speelt Dash 2
een thuiswedstrijd tegen Wilp, een
geroutineerde ploeg die al jaren in de
top van de promotieklasse meedraait.

Heren Dash
De 3e kompetitiewedstrijd moesten
de heren van Dash l uit in Deventer
tegen Devolco 2. Het werd een wis-
selvallige wedstrijd, waarbij Devolco
net iets constanter was. De l e set ging

aardig gelijk op en kreeg een zinde-
rende slotfase. Vanaf 13-13 werd om
de beurt een punt gescoord. Waarbij
Devolco op het eind net wat gelukki-
ger was zodat de uitslag 17-16 was.
De 2e set kwam Dash niet meer aan te
pas, doordat Dash teveel fouten
maakte kon Devolco 2 dezet set ge-
makkelijk winnen met 15-2. In de 3e
set leek het dat Dash zich weer her-
vonden had, want het ging gelijk op.
Erzat weerspelniveau in. B ij de stand
8-6 kreeg Devolco iets beter vat op
het spel en sleepte zo ook de 3e set
binnen met 15-9 en won dus de wed-
strijd met 3-0. Dash Heren l volgende
wedstrijd is zaterdag 29 oktober in
Vorden tegen Devolco 3.

Uitslagen
D rekr. Dash l-Voorst 4 1-2; H. rekr.
Dash l-Devolco 1 2 - 1 ; Dash 3-Hcc-
ten l 0-3. HP Devolco 2-Dash l 3-0;
DP Devolco 4-Dash 2 0-3; D3A De-
volco 7-Dash 4 3-0; D4C Vios 4-Dash
7 3-0; MA WSV l-Dash l 2-2; H l -
Dash 2-Olympia l 2-2; H3A Dash
3-DSC 5 3-0; D2A Dash 3-Overa 2
3-0; D4A Dash 5-Heeten 4 3-0; D4B
Dash 6-Boem. 4 3-0; MC2 Dash
l-Terwolde!3-0;JB2Dashl-
Heeten l 1-2; JC Dash l-Devolco l
0-3.

Programma
Maandag 24 oktober H Rekr. Devolco
2-Dash 1. Woensdag 26 oktober D
Rekr. Socii 2-Dash 1. Donderdag 27
oktober D4A Deventer 3-Dash 5.
Vrijdag 28 oktober H rekr. Dash
1-Nw. Heeten 1; H. Rekr. Dash
2-WIK l . Zaterdag 29 oktober D 3e
Div. B P. Zoomers/Dynamo-Dash/
Sorbo; D2A SVS 5-Dash 3; D4B De-
volco 9-Dash 6; Hl DCS l-Dash 2;
H3A ABS 2-Dash 3; JB Heeten
l-Dash 1; JC WSV 2-Dash 1; DP
Dash.2-Wilp 1; D3A Dash 4-ABS 2;
D4C Dash 7-ABS 3; HP Dash l-De-
volco 3; MA Dash l-SVS l .

LR en PC de
Graafschap
Op zaterdag 22 oktober werd er in
Brummen een indoordressuurwed-
strijd gehouden. Monique Groot
Roessink werd met Fellow 4e met 134
punten in de L-drcssuur. Simone
Baauw werd in dezelfde klasse 6e met
131 punten met haar paard Ile de So-
leil.

RTV
In Doetinchem vond de tweede van
een reeks van elf GOW wedstrijden
plaats. Hier waren vele rtv-ers van de
partij. Jaldert Steenblik werd eerste
bij de nieuwelingen. Jan Pictcrsc fiet-
ste naar een tweede plaats bij de vete-
ranen datzelfde resultaat haalde Ru-
die Peters bij de amateurs B. Andrc
Bargeman werd derde junior. A.s. za-
terdag vindt de derde wedstrijd plaats
in Vorden op het parcours Kamphui-
zen gelegen aan de Wildenborchse-
weg. Hier zal door de heer Pardijs een
mooi parcours worden uitgezet in
deze fraaie omgeving. Voor deze
veldrit wedstrijden vindt eerst een
ATB wedstrijd plaats. Vrije inschrij-
ving. Voor dit alles tekent de RTV
Vierakker/Wichmond voor de organi-
satie.

Eerste prijs voor
duo 'Sursum Corda'
Twee leden van muziekvereniging
'Sursum Corda' afdeling Marjorettes,
te weten Dehlia Beeftink en Martine
Lenselink hebben zaterdag afgelopen
een Ie prijs behaald op een concours
in Arnhem. De dames hebben 50,2
punten behaald. Het aantal punten is
zodanig, dat ze zich voor de voorron-
des van de Ned. Kampioenschappen
hebben geplaatst. Een fantastisch re-
sultaat!

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Al un jaor of wat ko'j op gezette tiejen wat leazen in de krante oaver de
winkelsluuting. 't Schient dat t'r in de Tweede Kamer een of andere
gruune dame met un peerse neuze zit die meent dat zee vols te weinig
meugelukheden hef umme 't zolt en de suuker op tied in huus te kriegen.
Ik veur mien zelf heb dan de indruk dat die dame 't met eur wark neet
allemaole goed in de riege hef. En ik kriege d'r helemaols kromme tene
van at zee beweert dat zee veur 't weekend altied graag deur bekenden
wod uuteneudugd um te kommen etten umdat ze anders niks krig! Da's
natuurluk heel dom gepraot. Daor bunt jao oaveral tenten zat wao'j bin-
nen un half uur un goed maol veur ow heb staon. Daor hè'j 't etten gau-
wer achter de kneupe as bi 'j kenissen en ko'j gauwer weer an 't wark.
Maor goed, zee is neet wiezer, mo'w maor denken. Wat anders is 't of de
winkelier an die uutbrciding van de tied, dat de winkel los mag wean,
onderuut kont. At t't veranderd is in de leste tien, twintug jaor bunt 't wel
de koopgewoonten van jan en alleman.
Vrogger had iederene zien vaste adres waor hee de fietse, schuppe, klere
of wat dan ok, koch. Daor was zien vader, en meschien ok zien grotva-
der, ok al an de zaak ewes en dat bleef zo. Tot da'w allemaole 'n auto
kregen en un hoop vri'je tied waor un heleboel luu gin raod met wet. En
die dus maor langs de winkels gengelen en dan met dinge in huus komp
die nao twee dage weer argens op de mothoop ligt.
Veur un ni'j bedde wod now tien meubelstraoten afeloopn veur at e me-
schien toch hier in Vodd'n ekoch wod umdat ze op 't leste toch te muu
bunt ummc nog wieter rond te sjoksen. Maor neet allemaole bunt ze muu
dus die meubelstraoten zolt eur possie ok wel vekoopn. En zo geet 't met
alle soorten grei. Ze wilt konnen kiezen en vergelieken op veschillende
plaatsen en zodemee ok op veschillende tiejen. En dan is de kleine win-
kelier de klos, van 's maans achte tot 's aovunds tiene. Want hee zal wel
metmotten, of e wil of neet. Tot now too laot de Voddense winkeliers
zich de kop nog neet gek maakn en laot ze zich neet opjuttern deur wat
umliggende plaatsen doet.
Want hoevolle bunt t'r daor al geregeld un keer 's zondags los. Met un
bult ekstra kosten maor zonder ekstra umzet. Want den jan die'j op zon-
dag vekoopt, vekoop i'j 's maondags neet weer. Maor hoelange ze 't hier
nog tegenholt?
An luu die nog ooit un winkel wilt beginnen zo'k zeggen: ziet da'j zo
groot wod da'j un man of vieftien, twintig an 't wark heb, dan kan d'r un
chef af en ko'j zelf met vrouw en kinder d'r ok nog 's un keer op uut, met
un eenmanszaak ko'j die dinge wel onder de klomp schrieven. Maor me-
schien zie ik 't wel helemaol vekeerd en geet 't heel anders, bi'j ons in
d'n Achterhook.

Bridgeclub
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 19 oktober;
Groep A: l hr Greidanus/hr Klooster-
man 62,1%; 2 dms v/d Berg/Meijer
56,4%; 3 dms Broertjes/Gilles 55,7%.
Groep B: l mevr/hr de Bruin/mevr/hr
Polstra 58,7%; 2 Mevr. van Gastel/hr
Snel 58,3%; 3 dms Krukziener/Mach-
iels57,5%.

PKV
Op de tentoonstelling van de Kon.
Ncd. Vereniging 'Ornithophilia' werd
PKV-lid Jan Rouwenhorst kampioen
van Nederland met een witte Wyan-
dotte, predikaat U (+ uitmuntend).
Verdere uitslagen grote hoenders: H.
Berenpas 2x ZG 3x G. Idem Jan Rou-
wenhorst IxU 2xF 3xZG. Dwerg-
hoenders: Brahma E.G.M. Besselink
IxZG 3xG. Comb. Dior met Orping-
ton 6xZG 2xG. Doornikse kriel H.
van Olst 2xZG l xG. Watervogels Joh.
Rouwenhorst 3xZG IzG. Sierduiven:

Fabio van Olst met Felegyhazer tui-
melaar 2xZG 2xG. Idem G. Sanders
met oudduitse meeuw IxZG IzG
idem met engelse kortvoorhoofd tui-
melaar IxF IxZG idem met Teme-
mechburger Schecke 2xZG. Konij-
nen: Rode Nieuwzeelander G. Lense-
l ink 2xG. Witte Nieuwzeelander H.
Verstege lx ZG 3xG. Deze tentoon-
stelling werd gehouden in de jaar-
beurs te Utrecht. Totaal aantal inge-
zonden dieren 5796.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 24 oktober waren de dames
weer bij elkaar. De voorzitster heette
mevr. KI. Krancnbarg uit Geesteren
van harte welkom. Zij las voor en
droeg voor uit het 'boek' Wie het
leeuwenmaskers dragen. De dames
vonden het zo prachtig zodat het
muisstil was. Ze werd bedankt met
een attentie door de voorzitster en de
dames werden wel thuis geheten.

'De Achtkastelenrijders'
houden rit op 29 oktober
De VAMC De Achtkastelenrijders
is zaterdag belast met de organisa-
tie van de Oost-Gelderlandrit. Op
de kampioensrit na is deze rit qua
deelnemers de grootste in Neder-
land. In totaal komen er ruim 200
deelnemers aan de start.

De Vordense motorclub zet in totaal
80 man in om dit evenement te doen
slagen. Jan Slagman, voorzitter van
de endurocommissie van De Graaf-
schaprijders zegt hierover: 'Je hebt
inderdaad een dergelijk aantal mede-
werkers nodig. Niet alleen bij de con-
troles maar ook bij het afzetten van
het terrein en het prepareren van de
routes.'
Zondag 30 oktober zijn alle medewer-
kers opnieuw in touw, want dan moet
het 60 kolometer lange parcours weer
in zijn 'oude' staat worden terugge-
bracht. 'Het milieu staat bij ons hoog
in het vaandel. Dat is ook een vereiste,
want wil je voor een dergelijke grote
betrouwbaarheidsrit de benodigde
vergunningen verkrijgen dan zul je er
als vereniging ook alles aan moeten

doen je waar te maken. Wat dat betreft
weet het gemeentebestuur van Vorden
exact wat ze aan ons hebben. De ver-
gunningen hebben we dan ook altijd
zonder problemen en na goed overleg
verkregen', aldus Jan Slagman.
De start zaterdagmorgen is bij het
clubgebouw van voetbalvereniging
Ratti aan de Eikenlaan. Direct na de
start gaan de coureurs richting het
Delden-circuit. Daar wordt een cros-
sproef gehouden met een lengte van
twee kilometer. Via het Medler gaan
de rijders vervolgens naar het militair
oefenterrein op de grens tussen Vor-
den en lochem. Hier staat de derde
crossproef op het programma. Via het
Galgengoor, Mosselseweg en een
klein stukje Ruurloseweg worden de
rijders uiteindelijk afgevlagd bij het
clubgebouw van de Graafschap-
rijders. Aangezien de Oost-Gelder-
landrit meetelt voor het Nederlands
Kampioenschap komen alle 'kanon-
nen' aan start. Tot de kanshebbers op
goud in de 125 CC seinioren behoren
ongetwijfeld Patrick Isfordink uit
Olst en Marco Elting uit Eefde.



OKTOBER:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
19 HVG Dorp, Voetverzoring
23 HerfstwandelingKranenburgs

Belang
24 VrouwenclubMedler,

Boekbespreking
24 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg
25 Soos Kranenburg't Wapen van

'tMedler
26 BazardeWehmc
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
28 Ned.B.v.Plattelandsvr.JongGelre

Feestavond in het Dorpscentrum
30 Boerenkoolritln d'Reep'n,Johan,

JanenStef
31 Klootschieten ANBO bij de

Goldberg

NOVEMBER:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

3 De Vogelvriend,
Ledenvergadering in
Dorpscentrum

4-5 Jong Gelre, revue
7 SlotbijeenkomstTuinkeuringen,

Dorpscentrum
7 Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen, voorlichtingsavond
Rabobank

7 ANBO, klootschieten bij de
Goldberg

8 Soos Kranenburg in "t Wapen van
'tMedler', milieu, mevr. van
Vleuten

9 H VGWichmond, kleren maken
9 Welfare handwerken, Wehme

10 Bejaardcnkring, Dorpscentrum
12 IndeReep'n,slipjacht
12+13 Vogeltentoonstelling in

Dorpscentrum de Vogelvriend
14 ANBO, klootschieten bij de

Goldberg
14 VrouwenclubMedler,

Kerststukjes maken
15 KPOWichmond, Leger des Heils
15 KPO Vorden
15NCVB,dr.Engwerda,

homeopathie
15 Oudh.kundige vereniging

'Vorden': lezing door dhr. H. Groot
Enzerink

16 H VG dorp, Sinterklaasavond
I7PCOB
17 ANBO Informatie over voeding-

en m aal tijd bezorg ing in
Dorpscentrum

17 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, thema-
ochtend in Ruurlo

17 HVGWildenborch,mevr.
Lochtenberg over positie vrouw in
Rusland

21 ANBO, klootschieten bij de
Goldberg

22 Soos Kranenburg, gewone
soosmiddag

23 Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen, diaserie in de Herberg

23 H VGWichmond, mevr. Woldman
over afasie

23 Welfare handwerken in de Wehme
24 Bejaardenkring Dorpscentrum
28 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
28 VrouwenclubMedler Sint

Nicolaas

ERGUNNINGEN

In de week van 17 tot en met 21 okto-
ber hebben burgemeester en wethou-
ders vergunning verleend aan:
— de Vereniging tot behoud van Na-

tuurmonumenten in Nederland,
voor het verbouwen van een boer-
derij op het perceel Hackfortselaan
2 te Vorden;

— de heer G.J. Uenk, voor het uitbrei-
den van een woning op het perceel
Enkweg 17 te Vorden;

— de heer J.W. Pennings, voor het
uitbreiden van een woning op het
perceel Van Lennepweg 2 te Vor-
den;

— de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten in Nederland,
voor het slopen van binnenwanden
en vloeren van de boerderij op het
perceel Hackfortselaan 2 te Vor-
den.

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunt u binnen zes weken
na verlening tegen deze vergunningen
een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethou-
ders.

l •"

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de Oost-Gelderland rit
op 29 oktober 1994 hebben burge-
meester en wethouders besloten om
op die dag een gedeelte van de Eike-
nlaan gelegen tussen de Banenkamp
en de Ruurloseweg af te sluiten in bei-
de richtingen voor bestuurders van
voertuigen.

LEDING-
CONTAINERSBIJ DE

PRIJSSSLAGENBIJ
SUPER GROTENHUIJS

Vanaf l november staan in Vorden
twee kledingcontainers van de Vere-
niging Humana. Een bij de Prijsslag
aan de Nieuwstad en een bij Super
Grotenhuijs aan de Smidsstraat.
De kledingcontainers bieden een mo-
gelijkheid om kleding te scheiden van
afval, zodat de gebruikte kleding kan
worden hergebruikt of gerecycled. De
opbrengst besteedt Humana aan de
sponsoring van diverse projecten in
de Derde Wereld.
In de containers kunt u al uw overtol-
lige kleding, textiel (alle lappen die
groter zijn dan 25x25 cm) en schoe-
nen deponeren. Het is belangrijk dat
de kleding in gesloten zakken in de
containers terecht komt en de schoe-
nen per paar stevig worden samenge-
bonden. Natte en/of vieze kleding en

Weekendrecept
Vlogman
Vlaams rundvlees
Bereidingstijd: 20 minuten. Gaartijd: 11/2-2 uur.

Benodigdheden voor 4 personen: 400 gram grof gesneden runderpoe-
let; peper; zout; 80 gram reuzel of margarine; 4 middelgrote grof gesnip-
perde uien; 2-4 geperste teentjes; knoflook; 40 gram bloem; '/2 liter bruin
bier (zie tip van de kok); 2-4 eetlepels azijn; l laurierblad; l mespunt
tijm; 1-2 eetlepels grove mosterd; suiker; l volkoren- of boerenbruine
boterham.

Benodigd keukengerei: vlees- of braadpan, kom.

Bereidingswijze: Bestrooi het vlees met wat zout en peper. Laat de reu-
zel in de vleespan goed warm worden. Bak daarin het poelet onder af en
toe omscheppen, rondom mooi van kleur. Voeg dan de ui en het knoflook
toe. Laat die glazig worden. Strooi de bloem in de vleespan. Roer de
inhoud goed door. Laat alles op een matige warmtebron goed warm wor-
den. Giet onder voortdurend roeren het bier in de pan en breng de inhoud
aan de kook. Sluit de pan en temper de warmtebron. Roer na 10 minuten
de ragout om. Voeg 2 eetlepels azijn, l laurierbla'd, l mespunt tijm en
naar smaak zout toe. Laat het vlees sudderen tot het gaar is. Afhankelijk
van de kwaliteit zal dit l Vi tot 2 uur zijn. Voeg tijdens het sudderen wat
warm water toe om aanzetten aan de panbodem te voorkomen. Roer, als
het vlees gaar is, een mespunt suiker door de mosterd. Smeer de mosterd
op de boterham. Snijd die, en vooral de korstjes, in stukken. Roer het
brood als bindmiddel door de Vlaamse vleesragoüt. Voeg voor het
opdienen naar smaak peper, azijn en mosterd toe.

Tip van de kok: Gebruik voor dit gerecht poelet van voordelig rund-
vlees. Dit vlees is taaier en heeft een tamelijk lange gaartijd nodig. Bijna
alle biersoorten zijn bruikbaar in een recept als dit met stoofvlees. Spe-
ciaal aanbevolen is bruin bier, bijvoorbeeld Rodenbach of een Abdij- of
Trappistbier. De okerkleurige bieren zoals Gouden-Carolus, Duvel
enzovoorts, zijn voor de liefhebbers van deze sterke bieren ook geschikt.
Gebruik dan bij het op smaak maken van de ragout iets meer suiker.
Schenk er het bier van uw keuze bij.

losse schoenen verliezen namelijk
hun waarde.
Humana ledigt de containeres weke-
lijks (indien nodig zelfs vaker). De in-
houd gaat naar de sorteercentrale in
Bunnik. Daar sorteert Humana de kle-
ding op kwaliteit. De beste kleding
verkoopt Humana in de eigen winkels
in Amsterdam en Brussel, een deel
gaat naar Oost-Europa (winterkle-
ding) en Afrika (zomerkleding). De
kleding die niet geschikt is voor her-
gebruik wordt gerecycled.
De opbrengst gaat naar diverse Derde
Wereldprojecten van Humana:
— noodhulppakketten kleding voor

mensen die in akute nood verke-
ren;

— kinderhulp;
— kinderhuizen van waaruit de ge-

zondheidssituatie en de ontwikke-
ling van kinderen in achtergeble-
ven gebieden in de Derde Wereld
worden verbeterd;

— scholen en opvang voor weeskin-
deren in gebieden waar door oor-
log kinderen hun ouders hebben
verloren;

— gezondheiscampagnes waarbij
medische controles en vaccinaties
worden uitgevoerd en voorlichting
wordt gegeven over de verbetering
van de voeding en de hygiënische
omstandigheden;

— boomplantprojecten in Zambia;
— adoptiegezinnen;

— technische school in Angola, waar
jngeren een praktijkgerichte oplei-
ding krijgen, gericht op de behoef-
te in eigenland.

Wilt u meer informatie, dan kunt u
bellen of schrijven naarde Vereniging
Humana, Schoudermantel 15, 3891
AE Bunnik, telefoon 03405-70998.
Het adres van de Humanawinkel in
Amsterdam: Gravenstraat 22 (achter
de Nieuwe kerk op de Dam).

E GBA-WET
WELKE GEVOLGEN

HEEFT D AT VOOR U ?

Op l ol^fcer 1994 is de Wet gemeen-
telijke OTmsadministratie persoonsge-
gevens (Wet GBA) in werking getre-
den. In een serie artikelen gaan we in
op de gevolgen die deze nieuwe wet
voor u heeft. Eerder zijn we onder an-
dere ingegaan op de verplichting om
een adreswijziging door te geven.
Deze keer gaan we in op wie verplicht
of bevoegd is om een adreswijziging
door te geven.

RESWIJZIGING

De wet GBA heeft een belangrijke
verandering voor u tot gevolg in ver-
band met adreswijziging. Wanneer u
naar een andere gemeente verhuist,
moet u daarvan nu aangifte doen in de
gemeente waar u uw nieuwe adres
heeft. Dus niet meer in de gemeente
waaruit u vertrekt. Bovendien kunt u
de adreswijziging niet meer telefo-
nisch doorgeven, maar alleen schrif-
telijk of persoonlijk bij bureau bur-
gerzaken van de gemeente. Persoo-
nlijke aangifte is alleen mogelijk op
vertoon van een deugdelijk legitima-
tiebewijs, zoals paspoort, identiteits-
kaart (toeristenkaart), rijbewijs of ge-
meentelijk identiteitsbewijs.

Wie moet (is verplicht) of mag (is be-
voegd) volgens de wet GBA een
adreswijziging doorgeven ?
Verplicht om een adreswijziging door
te geven zijn:
a. de betrokkene zelf;
b. ouders, voogden en verzorgers van

minderjarigen, jonger dan 16 jaar;
c. ouders, voogden en verzorgers

voor inwonende minderjarigen
vanaf 16 jaar, tenzij de minderjari-
ge zelfde verplichting vervult;

d. curatoren voor onder curatele ge-
stelden.

Bevoegd om een adreswijziging door
te geven zijn:
a. de ouder en zijn meerderjarig kind

voor elkaar, als beiden hetzelfde
woonadres hebben;

b. echtgenoten voor elkaar, voorzover
beiden hetzelfde woonadres heb-
ben;

c. iedere meerderjarige gemachtigde,
voorzover deze in het bezit is van
een schriftelijke machtiging (bij-
voorbeeld voor samenwonenden);

d. in bepaalde gevallen het hoofd van
een instelling.

In de komende tijd zullen wij u nader
informeren over de plichten en rech-
ten van de nieuwe GB A-wet.

MTelefoon gemeente: 05752-7474.
mTelefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13JO tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op af Spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9~IO uuren
volgens af spraak.

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

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

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

CD in beweging
De CD of compact disc of- nog beter -
de compacte schijf is in beweging. Al
jaren voert de muziekbranche aktie
tegen o.a. de bibliotheken die CD's
uitlenen. Onderzoek zou hebben aan-
getoond dat velen deze kleine schijf-
jes met muziek lenen met het doel ze
te kopiëren. En dat zou de CD-ver-
koop schaden. De bibliotheken stel-
len dat het via een CD^Anismaken
met bepaalde muziek dercrkoop van
CD's juist stimuleert. Hoe het zij:
straks is het zo dat nieuwe CD's pas
een half jaar nadat ze op de Neder-
landse markt komen^beschikbaar
worden gesteld voor uitl^Pig.
De wet, die waarschijnlijk per l ja-
nuari a.s. deze kwestie regelt, is ook
van invloed op de gang van zaken in
onze bibliotheek. We beschikken over
een behoorlijke collectie CD's, ruim
1300. Die worden intensief geleend
en omdat voor het lenen een vergoe-
ding wordt betaald in de vorm van
leengeld kunnen we de collectie rede-
lijk op peil houden. En zelfs een be-
scheiden collectie 'klassiek' aanleg-
gen waarvoor, zoals bekend, wat min-
der belangstelling bestaat.
Die evenwichtige opbouw van een
CD-collectie zal straks helaas niet
kunnen worden voortgezet. Deskun-
digen verwachten namelijk dat bij een
wachttijd van een halfjaar voor nieu-
we CD's vooral in de afdeling 'popu-
lair' de uitlening sterk zal teruglopen.
Voor veel bibliotheken, en waar-
schijnlijk ook voor die in Vorden, be-
tekent dit dat er veel minder CD's kun-
nen worden aangeschaft.
Voor de vele liefhebbers van muziek
in onze gemeente veroorzaakt die
nieuwe wet 'Verhuur en Leenrecht'
dus een achteruitgang. Dat spijt ons
als bibliotheek, maar ook wij zijn ge-
bonden aan de nieuwe wet. In elk ge-
val tot l januari a.s. blijft het inkoop-
beleid echter ongewijzigd en kan de
bibliotheek u nog met veel nieuwver-
schenen CD's laten kennismaken. En
ook daarna is de collectie nog altijd
meer dan de moeite waard. Misschien
is dat een goede gelegenheid eens
kennis te maken met de grote CD-col-
lectie waaruit u als lid van de biblio-
theek een royale keus kunt doen.

Boekanier

KPO
Op 18 oktober was er een bijeenkomst
in 't Wapen van Medler. Na het ope-
ningswoord was er een moment van
stilte ter nagedachtenis aan een oud-
voorzitster: mevr. Koers-van Ginkel.
Daarna was het woord aan dhr. Veen,
apotheker in onze woonplaats. Hij
vertelde de dames van alles over ver-
schillende ziektes en medicijnen, de
werking van pijnstillers, hoestdrank-
jes en keelpastilles en diverse hulp-
middelen om medicijnen op de juiste
manier in te nemen. Kortom: het was
een leerzame avond de voorzitster
dankte dhr. Veen voor zijn inbreng op
deze geslaagde avond.

Allerhand
in 't Saksenland

Stond de afbeelding waarover ik u twee weken geleden wat ver-
telde in de grond, deze keer gaat het over een figuur hoog boven
de grond. Deze afbeelding laat een zwaan op een staak zien, een
zogenaamd hagelkruis.
Hagelkruizen vindt men o.a. nog in Kilder, Zeddam en wat verde-
rop in 't Kleefse land. Sinds enkele weken heeft ook Stokkum
weer z'n hagelkruis. Meestal wordt de top van zo'n hagelkruis
gesierd met een haan, de zwaan zoals op deze te Vardingholt is
wel een uitzondering. Men zegt dat de zwaan is komen vliegen uit
de gracht van het nabij gelegen Haus Pröbsting.
De herkomst van het hagelkruis zal gezien zijn functie, namelijk
de gewassen vrijwaren voor hagelschade, al heel oud zijn. In en-
kele plaatsen, zoals Kilder en Wehl, worden er op gezette tijden
nog processies naar het hagelkruis gehouden.
Dichtbij dit hagelkruis te Vardingholt is omstreeks 1960 een Ro-
meinse goudschat gevonden. Die vondst betrof munten uit de 2e
eeuw n.Chr. Er is hier in de streek nogal veel gevochten o.a. tij-
dens de 30-jarige oorlog. Een boer heeft hier toen een koperen
ketel met geld in de grond gestopt en is zelf tijdens die oorlog
omgekomen.
Met behulp van een wichelroede hebben drie boeren later de
plaats van die ketele gevonden en gingen er 's nachts na graven.
Daarbij mocht echter niet gesproken worden, anders zouden ze
niets vinden. Toen de duivel langs kwam probeerde deze de man-
nen aan de praat te krijgen maar dat lukte hem niet. Wat later
kwam een kreupele vrouw een kijkje nemen en die wist via een
list een paar woorden los te krijgen. De mannen vonden toen niets
want de vrouw was de grootmoeder van de duivel. En die is nog
erger dan de duivel zelf. Zo wordt het althans verteld in een ver-
haal van J.G. Vos.
De plaats van dit kruis te Vardingholt is niet zo moeilijk te vinden,
als u de Hamelandroute volgt ziet u dit kruis op een es na Haus
Pröbsting voorbij Borken. Er omheen staan wat boompjes en
struiken, daartussen liggen een aantal stenen met de namen van
de uit deze buurtschap omgekomenen tijdens de oorlog.

H.G. Wullink.

Herfstwandeling Informatie-
De Vereniging Natuurmonumenten
organiseert zaterdag 29 oktober een
herfstwandeling op het landgoed
Hackfort. Het vertrek is vanaf de wa-
termolen op het voorplein van kasteel
Hackfort.
De excursie wordt geleid door mede-
werkers van Natuurmonumenten en
duurt ongeveer drie uur.

Lachen om en
met Dik Trom
Kinderen die in de herfstvakantie in
Vorden niet uit logeren gaan of de va-
kantie gewoon 'thuis' doorbrengen
krijgen al een paar jaar lang van Vor-
dens Toneel een alleraardigst stukje
amusement voorgeschoteld.
Met Ans Hekkelman in de rol van Dik
Trom gaf Vordens Toneel nl. tweem-
aal in het Dorpscentrum een voorstel-
ling over de lotgevallen van Dik Trom
en zijn vriendjes en niet te vergeten
agent Flipse. In totaal kwamen er 400
schoolkinderen op af die met volle
teugen genoten. Dit keer bestond er
voor de jeugd gelegenheid om mee te
doen aan een tekenwedstrijd waarbij
een tekening van Dik Trom of zijn
vriendjes gemaakt diende te worden.
Chiel van Helden en Stef Gotink wer-
den de winnaars. Zij ontvangen bin-
nenkort een grote poster van de gehe-
le Dik Trom-familie waarbij de win-
naars zelf ook op de foto staan.

KPOVierakker
Dinsdag 18 oktober had de KPO Vier-
akker samen met de dames van de
HVG een avond in het Ludgerusge-
bouw. Na het openingswoord van de
voorzitter werden de heren van de
'Verstoppers' uit Vorden van harte
welkom geheten. Aan de hand van
dia's vertelden de heren Vlogman,
Van Asselt en Huitink over hun werk.
Al met al een zeer leerzame bijeen-
komst.

bijeenkomst
De Rabobank Vorden en Omstreken
organiseert op maandagavond 7 no-
vember 1994 in zaal 'De Herberg' te
Vorden een informatiebijeenkomst
voor agrarische bedrijven. De Rabo-
bank wil met de organisatie van het
seminar 'Grip op Geld' aandacht
schenken aan goed financieel beheer
op een agrarisch bedrijf. De onder-
werpen die tijdens deze bijeenkomst
Grip op Geld aan de orde komen zijn:
het maken van een liquiditeitsbegro-
ting. Hiermee kunnen liquiditcitste-
korten en overschotten tijdig onder-
kend en respectievelijk gefinancierd
of belegd worden; het efficiënt om-
gaan met betalingstermijnen en kor-
tingen; het gebruik van efficiënte bc-
taalvormen, o.a. Rabobank Teleban-
kieren. De uitspraak dat met geld,
geld te verdienen valt, gaat in dit se-
minar nog steeds op. Er zullen inlei-
dingen gehouden worden door de
heer A.H. Lankhorst, medewerker
van het accountantskantoor AccoN
Accountants en belastingadviseurs te
Warnsveld en de heer H.G. Vrielink,
relatiebeheerder agrarische bedrijven
van de Rabobank Vorden. Naast de in-
leidingen wordt een videopresentatie
verzorgd. Aan het eind van de bijeen-
komst bestaat de gelegenheid schrif-
telijk danwei mondeling vragen te
stellen. Belangstellenden hebben
daarna de gelegenheid om een de-
monstratie van Rabobank Teleban-
kieren te bekijken. De avond zal on-
der leiding staan van de heer J. Krooi,
directeu van de Rabobank (zie adver-
tentie).

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad



DE HELE WEEK BIJ SUPER

WILBERT EN

YVONNE GROTENHUYS
SCHERPE VLEESAANBIEDINGEN

SCHOUDERKARBONADE

2 KILO 10.-
SPEKLAPPEN MET ZWOERD

10.-2 KILO

RUNDERGEHAKT

10.-r/2 KILO

RIBLAPPEN

1KILO 10.-
GEMENGD GEHAKT

2 KILO 10.- 1KILO

KIPFILET

10.-
SLAVINKEN

10.-10 STUKS

SOEPVLEES

1KILO 10.-
DEZE ACTIES ZIJN ALLEEN GELDIG BIJ „Super" Wilbert en

Yvonne Grotenhuys
Smidsstraat 2
Vorden

VAN MAANDAG 24 OKTOBER T/M ZATERDAG 29 OKTOBER

THEO TERWEL l
M AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

****

***

o o M m
DIE ZAAL

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

vanaf HEDEN
TUINORNAMENfÉN

o.a. Griekse Vazen
Italiaanse Zuilen
Bankjes en Tafels
maar ook vogeldrinkschalen
Egels, Konijnen,
Varken met jongen,
enz. enz. enz.

De hele maand november 15%
KORTING op tuinornamenten

Elke zaterdag verkoop van
tuinbeplanting en vele andere
tuinbenodigdheden.

Aanleg en onderhoud van tuinen en
sierbestrating. Vraagt u eens vrijblijvend
advies.

Hoveniersbedrijf en kwekerij
Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (G)
Tel. (05753) 2619 - Fax (05753) 2693

G R I E P V A C C I N A T I E

De 3 plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot inenting tegen
griep.

Op MAANDAGAVOND 31 OKTOBER en
op MAANDAGAVOND 7 NOVEMBER.

Beide avonden van 18.30-19.30 uur.

Kosten f 41,40 (vaccin f 24,40, inenten
f 17,-) per persoon, contant te voldoen.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of
longziekten, alsmede suikerzieken kunnen
op vertoon van hun ZF-kaart gratis
ingeënt worden.

GEFELICITEERD!!!
UITSLAG WEDSTRIJD
KINDERBOEKENWEEK 1994

PUZZEL: l. Christel Ditzel
2. Nicolien Klein Brinke
3. Annelies Breukink

REBUS: l. Elke van Druten
2. Niels Lljftogt
3. Jennifer Manuela (het Gulik 3)

KLEURPLAAT: l. Jorien Steenblik
2. Twan Ten Have
3. Rob Huetink

JE KAN JE PRIJS BIJ LOGA OP HALEN!!!
Raadhuisstraat 22, Vorden.

WINTER
SLAAP

GEEN F5O,- MAAR F75,-.

STRIJK OP D I E C T R A HOGE PREMIE.

Dommelt n straks weg in een grijze winterslaap? Of laat

u uw interieur opfleuren door de Winterschilder? Dat is dit

jaar extra aantrekkelijk. Want ah particulier profiteert u

van een extra hoge premie van f 75,- per man per dag

(bij minimaal drie mandagen). Voor

bedrijven geldt een premie van f 35,-

per man per dag. Bel ons daarom snel

voor een afspraak of meer informatie.

UW WINTERSCHILDER:

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7 -9 . 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - Postkantoor
21.25 u. BAAK-Bushalte
21.30 u. WICHMONO - Café Krijt
21.35 u. HENGELO - Lankhorsterstraat
21.37 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. H ALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05u. DREMPT-Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL-Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWUK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - (M.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE • De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR

e/i een

U heeft volkomen gelijk:
Wij zijn TE VROEG!", maar...

als u straks niet "TE LAAT"
wilt zijn is dit het moment

even tijd te maken om een
Kerstkaart voor uw relaties

uit te kiezen.

Drukkerij Weevers heeft diverse
Kerstkaarten in haar kollektie
opgenomen waarmee u niet alleen
uw relaties uw Kerst-Nieuwjaarsgroet
brengt, maar tevens o.a.
Het Wereld Natuur Fonds of
Amnesty International kunt steunen.
Het is ook mogelijk Unicef kaarten bij
ons te bestellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 725O AA VOROEN
TELEFOON OS7U-1O1O TELEFAX O57S2-1O8O

WEVO-DRLK
NltUmTAD !• - 7S01 NK ZUTPHiN - Tf L /FAX M7M • 1»M

ZOEKT U VOOR UW HUISDIERENHOBBY:

Als aquariuan een ruime keus vissen/planten en
benodigdheden.
Als vogelliefhebber ruime keus vogels/
zaadmengsels/kooien en/.
Als poëzieliefhebber ruim assortiment krabpalen/
kattebakken voeders/snoepjes en/.
Als hondenliefhebber topmerken voeders/snacks/
borstels/riemen hondeligzakken en/.
Als knaagdierenliefhebber ruime keus kooien/
voeders crackers en/.
DAN ZIJN WIJ ER VAN OVERTUIGD DAT U DAT
BIJ ONS KUNT VINDEN.
WANT OP ONZE 400 M^ WINKELVLOER
PRESENTEREN WIJ NAAST DEZE PRODUKTEN
TEVENS (en geheel gratis) DESKUNDIG ADVIES.
Tevens boeken, GEDIPLOMEERDE TRIMSALON
(beh. op afspraak) diepvriesvoeders, konijnen.
cavia's, struisvogelvoer enz. teveel om op te
noemen.

Wij bieden u 10% KORTING op uw eerste
aankoop tegen inlevering van deze advertentie.
Dit om de reiskosten te compenseren.
Want als huisdierenliefhebber moet u ons bedrijf
eens gex.ien hebben.

DIERENSPECIAALZAAK

MOLENKAMP
en TE PAS
hummeloseweg 24-28 - zelhem
telefoon 08342-1735

rik/.iJFia.iu

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

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

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zo-
dat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY*Tel.05750433T7

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

NOG TWEE
OPERATIES

EN DAN
LACHT ZE OOK

WEER AAN
DEZE KANT

L A N D E L I J K E C O L L E C T E
VAN 30 OKTOBER T/M 5 NOVEMBER

De stichting organiseert campagnes om brandwon-
den te voorkomen, verbetert de behandeling van

brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk onderzoek
en beheert de Nationale Huidbank.

Nader» informatie: 02510-75555 .

Postbankrekening 20.31.72 of

bankrekening 70.70.70.643

t.n.v. collecte Nederlandse

Brandwonden Stichting Beverwijk.

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

Wilt u een tijdschrift of boek laten inbinden?

HéMÏ>BOEKBINDERIJ
|

V inbinden van tijdschriften

V scripties e.d.

V reparaties van boekbanden

V kartonnage

Aubadestraat 6
7323 LB Apeldoorn

Tel. 055-665429

U kunt uw opdrachten eventueel afleveren bij Drukkerij Weevers te Vorden.



VOC-reizen bij de Rabobank Goud voor Rodenburg Nieuw op de markt:

In 1995 is het 400 jaar geleden dat
de eerste Nederlanders voet aan
wal zetten in wat later 'Nederlands-
Indië' zou gaan heten. Met een ge-
middelde snelheid van circa 4 kilo-
meter per uur bereikte een kleine
vloot onder leiding van Houtman
en De Keijzer na bijna één jaar va-
ren Bantan op Java.

Doel van de reis was het zo goedkoop
mogelijk bemachtigen van de in Eu-
ropa zeer gewilde en dus kostbare
specerijen. De uitdrukking 'peper-
duur' stamt nog uit die tijd. De pro-
vincie Zeeland en de steden Amster-
dam, Rotterdam, Delft, Hoorn en
Enkhuizen besloten tot samenwer-
king en onderlinge bescherming in de
vaart naar Azië en richtten in 1602 de
Verenigde Oost-Indische Compagnie
op (VOC).
In het kielzog van de schepen van de
VOC voert in 1995 een speciale the-
mareis naar vele historische plekken
in Singapore, Maleisië en Indonesië.
Deze historische VOC-reis onder-
scheidt zich van de doorsnee reizen

door kleine reisgezelschappen, min-
der obligate bestemmingen en een
creatievere keuze in accommodaties
om zodoende meer in contact te ko-
men met land en volk. Deze reizen
vinden plaats op 15 april en 5 augus-
tus 1995, het jaar waarin Indonesië
zijn 50-jarig bestaan als Republiek
viert.
De twee geplande reizen zullen bege-
leid worden door deskundige VOC-
specialisten, die worden bijgestaan
door officiële plaatselijke gidsen. De
reis is geschikt voor iedereen die
geinteresseerd is in die bijzondere
VOC-tijd. Het heeft niet het karakter
van een wetenschappelijke studiereis.
Het is een vakantie met een aparte in-
valshoek. Op Java en Bali zal er bij-
voorbeeld ook een bezoek gebracht
worden aan bezienswaardigheden die
los staan van de VOC-tijd.
De reisspecialisten van het Rabobank
Reisbureau geven u graag meer infor-
matie over deze bijzondere reis. Te-
vens is daar een folder beschikbaar
over deze groepreis (zie ook adver-
tentie).

Op de in oktober 1994 gehouden Sla-
vakto (slagersvaktentoonstelling) een
internationaal gewaardeerde vak-
beurs te Utrecht werd slager Jan Ro-
denburg onderscheiden dankzij zijn
uitstekende vakmanschap.
Diverse worstsoorten waren de pro-
dukten die daar door een deskundige
jury werden beoordeeld. Bij de beoor-
deling werden de volgende aspecten

zeer kritisch bekeken en geproefd:
smaak, kleur, geur, malsheid en sa-
menstelling.

Slager Jan Rodenburg bewees zijn
kwaliteiten met 3 inzendinen. De jury
was vol lof over de hieronder ge-
noemde produkten: goud boerenle-
verworst, boterhamworst en balken-
brij.

Kunstgebit als gegoten

K.B.O. 'Soos
Kranenburg'
Op dinsdag 11 oktober jl. behandelde
huisarts dr. Sterringa in zaal Eijkel-
kamp, het onderwerp medicijnge-
bruik. Nederland geeft jaarlijks ca. 3
!/2 miljard uit aan medicijnen, waar-
van er ongeveer 2000 verschillende
soorten zijn. Dr. Sterringa vertelde
over de geschiedenis van medicijnen
en de artsenij-bereidkunde (pharma-
cie).
Vervolgens over in welke vormen de
verschillende medicijnen worden ver-
strekt: poeders, tabletten, pillen,
drankjes enz., en hoe ze worden toe-
gediend door: mond, neus, oor of oog
ofhuid.
Verder de inentingen, zoals bij vol-
wassenen de griepspuit, voor tetanus
en penicilline tegen infectie en voor
kinderen de inenting voor D.K.T.P.,
B.M.R.enH.I.B.
Naast het medicijngebruik behoort
ook een goede voeding; neem 3 keer

daags een maaltijd, waarvan l warme
(vitaminerijk, vers, vezel- en eiwit-
rijk, kalkrijk en zorg voor voldoende
drinken met name melk).
Tot slot dankte voorzitter mevr. Zents,
dokter Sterringa voor zijn duidelijke
en leerzame uitleg van dit zeer be-
langrijke onderwerp.

HVG-dorp
Op woensdag 19 oktober jl. kwam
HVG-dorp bijeen in 'de Voorde'.
Mevr. K. de Jong uit Lochem gaf een
uiteenzetting over voetreflexen en
hun betekenis bij het opsporen van
lichamelijke afwijkingen. Door on-
derzoek van de voeten waar storingen
in de zenuwen kunnen voorkomen
kan men elders in het menselijk lich-
aam eventuele afwijkingen vaststel-
len. Na de pauze lieten enkele dames
zich door mevr. de Jong behandelen.
Opnieuw was het een geanimeerde
drukbezochte bijeenkomst.

Er zijn miljoenen redenen om
UNICEF kaarten te kopen...

Kerstkaarten, kalenders,
puzzels, knuffels, boeken
en andere geschenken.

... en dat zijn allemaal kinderen

Bel voor de nieuwe Najaarscatalogus:
070 - 333 93 00

• unicef i

Eén klein tubetje kan een grote
onaangenaamheid wegnemen bij
honderdduizenden dragers van een
kunstgebit. Sterker nog: met het
nieuwe superkleefmiddel Fittydent
kunnen die zó de botsauto's in.

De prothese wordt zó stevig aan de
kaak vastgehecht dat deze niet meer
kan losraken, zelfs niet bij een hevige
hoestbui of flink kauwen.
Volgens gebruikers krijgt men door
de sluitende hechting het aloude 'ei-

gen-tandengevoel' weer terug; er
kunnen geen voedselresten meer on-
der de prothese komen en men kan
zelfs weer normaal de tanden poetsen.
De kleefwerking kan tot 24 uur duren.
Het genoegen van ongecompliceerd
bijten wordt door gebruikers als een
verademing beschouwd. Naast de
kleefpasta (tube 20 ml ƒ 9,50) zijn er
ook Fittydent kleefkussentjes
(ƒ 25,70) en speciale reinigingsta-
bletten (ƒ 6,80). Bij elke drogist en
apotheek.

OPEN DAG DRUKWERKINDUSTRIE
9 NOVEMBER. INFO 08385-55100

o

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie.

\

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS

DREIUMME45 - WARNSVELD - TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marknne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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