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Vrouwenbond wil af
van truttige imago Bruidspaar Heuvelink poseert in etalage
Dit jaar bestaat de Nederlandse Chris-
ten Vrouwenbond (NCVB) 75 jaar.
En dat moet gevierd worden. Begin
deze maand kwamen 1300 Gelderse
vrouwen in Nijmegen bij elkaar voor
een groot feest. Onder hen was Liene-
ke van Ruller, de afdelingsvoorzitter
van Vorden. In een interview met
Weekblad Contact praat ze over het
stoffige imago van de NCVB. 'Het zit
niet goed met de beeldvorming van
onze vereniging. Men ziet ons als een
theekransje, terwijl dat helemaal niet
zo is. We moeten als NCVB dan ook
af van ons truttige imago', aldus Lie-
neke van Ruller. Een gesprek over
truttigheid, feminisme, geloof en
vrouwen in de politiek. Zie verder in-
terview Tweede Blad.

Open Huis van
restaurant Asya
wordt uitgesteld
Het Open Huis van restaurant Asya
aan de Zutphenseweg l , dat gepland
stond voor vrijdag 18 november,
wordt voorlopig uitgesteld. 'De in-
richting van het pand kost toch iets
meer tijd dan we verwacht hadden. Ik
hoop volgende week meer duidelijk-
heid te kunnen geven over de dag dat
we definitief open gaan', aldus eige-
naar H. Sahin.

Ingezonden mededeling
Muiten verantwoording van de redactie

Geachte mevrouw Aartsen,

Dat was dan weereen aardige uitsmij-
ter in dat interview met Peter Besse-
link in Contact van 10 november. De
vooringenomenheid tegen de VVV
Vorden druipt eraf; u had kennelijk al
zo'n anti-VVV houding aangenomen
dat u die avond niet kon of wilde luis-
teren naar wat werkelijk gezegd werd.
De VVV heeft zich bij monde van
haar voorzitter die avond beperkt tot
verweer tegen de gedachte van het
college om de VVV financieel afhan-
kelijk te maken van het bedrijfsleven.
Het mogelijke verlies van onze objec-
tivi tei t weegt voor ons bijzonder
zwaar. De heer Honig heeft duidelijk
gesteld dat commentaar op de nota De
Vries en de zienswijze daarop van uw
collega schriftelijk zou worden aan-
geleverd.
Toen uw interview verscheen was ons
uitgebreide commentaar lang en
breed binnen. Uw voorstelling van
zaken dat wij alleen geinteresseerd
zouden zijn in meer subsidie en in
'ons eigen hachjc' is volstrekt onjuist
en moet worden aangemerkt als be-
denkelijke stemmingmakerij. Alleen
al met de term 'hun eigen hachje'
geeft u blijk van schrijnend onbegrip.
De VVV Vorden - 9 bestuursleden, 20
vrijwillige medewerkers en 15 gidsen
- stelt zich belangenloos en onvoor-
waardelijk in dienst van de Vordense
gemeenschap; er is zelfs geen sprake
van telefoon- of kilometervergoedin-
gen. Een 'eigen hachje' hebben wij
niet eens!
Ik moet vaststellen dat u ons met uw
tendentieuze uitspraken groot onrecht
deed. Wij voelen ons ernstig gegriefd,
zeker nu deze uitspraken afkomstig
zijn van een prominent vertegen-
woordiger van de gemeenschap waar-
voor wij ons dagelijks inspannen. Het
zou u sieren als u alsnog de nuances
zou aanbrengen die uw uitlatingen zo
node misten; ze geven in geen geval
blijk van 'denken in een breder ka-
der'.

Hoogachtend,

R.C. Haanstra
Secretaris VVV
Kerkstraat 6
7251 BC Vorden

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Herbert en Renate Heuvelink-Schmitz beleefden onlangs hun bruiloft weer opnieuw toen ze - in trouwklcding - poseer-
den in de etalage van Lammers Mode aan Zutphenseweg. Op de echte trouwdag van 23 september gaven de collega's van
Renate, die werkzaam is bij Lammers Mode, het tweetal een opdracht mee. 'Voordat jul l ie het kado krijgen, moeten ju l l i e
eerst in de etalage van onze drie bedrijven in trouwkleding poseren', luidde de opdracht. Zo gezegd, zo gedaan. Herbert
en Renate reden langs de drie bedrijven in Winterswijk, Doetinchem en Vorden en nestelden zich overal voor een korte
periode in de etalage. Het echtpaar kreeg heel veel leuke reacties en diverse mensen gingen de winkel in om het tweetal te
feliciteren.

Prima weer voor slipjacht
Traditiegetrouw waren er afgelo-
pen zaterdagmiddag weer heel wat
toeschouwers bij kasteel Vorden
om van een stukje nostalgie te ge-
nieten. Op die dag stond namelijk
de jaarlijkse slipjacht op het pro-
gramma.

Nadat het jachtgezelschap vanaf Ho-
tel Bakker was vertrokken presenteer-
den de leden van het Koninklijke Ne-
derlandse jachtgezelschap zich bij het
kasteel. Dit gebeurde nadat de jacht
was aangeblazen. Voor de toeschou-
wers was het een fraai gezicht om de
25 koppels foxhounds op het bordes
van het kasteel te zien rondlopen. De
70 paarden stonden in een cirkel rond-
om het plantsoen terwijl de ruiters ge-
noten van een drankje.
Burgemeester Kamerling was met
zijn echtgenote aanwezig om de ja-
gers veel succes te wensen. Zijn toe-

spraak gir^|crlorcn in het geblaf van
de foxhounds. Die wilden maar één
ding: jagen op de namaakvos. Nadat
ook Johan Norde, uitzetter van de
route, een kort woordje had gespro-
ken, was er geen houden meer aan en
stoven de honden weg. De honden
moesten hiervoor het spoor - getrok-
ken door een met urine van een vos
doordrenkte zak - volgen. Volgens
kenners was het spoor vanwege de
goede weersomstandigheden makke-
lijk te volgen voorde honden.
Onder de deelnemers bevond zich een
aantal Duitse jagers die evenals de
Nederlandse ruiters volop van het
fraaie natuurschoon konden genieten.
De eerste run werd ingezet op de hoek
van de schimmeldijk/Waarlerweg,
waarna de meute vervolgens richting
kasteel Kicfskamp trok. Vervolgens
werd bij de kostedeweg de tweede run
ingezet. Via de Lindense Enk, Kra-

nenburg en Mosselse Enk ging het ge-
zelschap naar Huize Kamphuizen. De
derde run startte aan de Rj^Éordweg.
Deze run liep via de Gaff^igoorse-
weg, Larenscweg naar kasteel Den
Bramel. Hier werd de jacht afgebla-
zen.
Na afloop van de slipjacht gingen de
meeste jagers nog even naar hotel
Bakker waar onder het genot van erw-
tensoep en een drankje werd terugge-
keken op een geslaagde dag.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 14 november waren de da-
mes alvast creatief bezig voor Kerst-
mis. Onder leiding van Gerrie Fok-
kink en Annemarie Walgemoet werd
er een krans gemaakt en Louise Tel-
man leerde de dames kerstkaarten
maken. De voorzitster bedankte de
dames met een attentie.

Voortman (PvdA) verwijt college van 'gemakkelijk achterover leunen :

'Bestrijding hondepoep is onvoldoende'
Met het uitdelen van een poepzakje
aan alle hondebezitters binnen de
gemeente Vorden begon in 1993 de
strijd tegen de hondenoverlast. Het
aantrekken van een controleur zou
de tweede stap zijn. Anderhalfjaar
later is van alle plannen maar heel
weinig terecht gekomen en is de ge-
meente Vorden weer terug bij af.

Dit bleek dinsdagavond tijdens de
commissievergadering voor bestuur
en ruimtelijke ordening. De honde-
poepzakjes worden namelijk maar
amper gebruikt en de daadwerkelijke
toezicht door een aan te trekken con-
troleur is er nooit gekomen. Voor deze
functie heeft de gemeente wel een ad-
vertentie geplaatst, maar niemand
reageerde hierop. Vandaar dat het col-
lege staakt met het zoeken naar een
controleuren zich nu wil beperken tot
meer voorlichting.
De heer E. Brandenbarg (VVD) zei
het te betreuren dat de hondepocpzak-
jes zo weinig worden gebruikt. 'De
gemeente heeft wijkgericht contai-
ners geplaatst waar de uitwerpselen
van de honden in gedeponeerd kun-
nen worden. Maar als ik daar inkijk,
dan zie ik in deze bakken meestal al-

leen maar overtollig groente- en tuin-
afval liggen. En daar zijn die contai-
ners niet voor bestemd. Een uiterst
treurige zaak', aldus Brandenbarg.

Makkelijkste weg
Fractievoorzitter W.M. Voortman
(PvdA) sloot zich bij Brandenbarg
aan. 'Alleen ben ik wel van mening
dat het college met voorlichting voor
de makkelijkste weg kiest. Jull ie gaan
achterover leunen en doen net alsof de
buit binnen is. Terwijl er juist iets
moet gebeuren', aldus Voortman. De
socialist vond verder dat de huidige
maatregelen beter onder de loep moe-
ten worden genomen. Voortman:
'Want dat is in deze evaluatie niet ge-
beurd. De reden dat we staken met het
zoeken naar een controleur komt en-
kel door het mislukken van de wer-
ving. Misschien is het toch mogelijk
om in het kader van de milieucontrole
iets te doen. Met alleen voorlichting
lossen we echter niets op. Op deze
manier vind ik de bestrijding van de
hondenoverlast dan ook onvoldoen-
de. Als je hoge prioriteiten stelt aan
dit onderwerp dan moet je er ook iets
aan doen. Anders houd je de burger
v oor de gek.'

Volgens de heer A.H. Boers (CDA)
kan voorlichting wel degelijk uitwer-
king hebben op de hondcbezitter. 'Je
zou op heel subtiele wijze door mid-
del van cartoons sommige hondenei-
gcnaren duidelijk kunnen maken dat
ze fout bezig zijn. Zoiets kan heel veel
effect hebben', aldus Boers.
Verder drong hij er bij burgemeester
Kamerling op aan om toch nog eens
met een buurtgemeente te gaan praten
om op één of andere manier toch ge-
zamenlijk een hondencontroleur in
dienst te nemen.
'Als zoiets zou lukken dan moet daar
in de begroting ook weer ruimte voor
vrijgemaakt worden'.

Wanneer de raad eind deze maand het
voorstel van het college goedkeurt,
dan krijgen alle hondebezitters medio
februari - gelijk met de hondenbela-
sting - een folder in de bus waarin zij
op hun verantwoordelijkheden wor-
den gewezen tijdens het uitlaten van
hun victvoeters.
Verder zal de gemeente bij klachten
de politie verzoeken zo mogelijk ver-
baliserend op te treden, en middels di-
rect-mail vervuilers persoonlijk aan-
spreken.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 20 november 10.00 uur Laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Ds. H. Westerink en ds.
K.H.W. Klaassens, dienst van Schrift en Maal-
tijd, gedachtenis der gestorvenen. M.m.v. de
Cantorij. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 november 10.00 uur ds. M.J. Vos,
Doetinchem; 19.00 uur kand. H. Overdijk, Lich-
tenvoorde.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 19 november 18.30 uur Eucharistie-
viering.

R K Kerk Vorden
Zondag 20 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 november
Past. E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1275.

Huisarts / 9-20 november dr. 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 19-20 november J. J. de Kruif, Vorden,
tel. 05752-3372. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 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

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 donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. 7̂ 1. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366. ' .

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor y^jjajTj over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur'eik» woens-
dagochtend van 9.30-11.30 udr, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKKR - WICHMONI)
Hervormde kerk Wicrtmond
Zondag 20 november 10.00 uur ds. D. Walpot-
Hagoort. Laatste zondag van het jaar, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 november 17.00 uur Eucharistie-
viering, Volkszang.
Zondag 20 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Dames- en Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 november
Past. E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1275.

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.

Uitslag
kleurplaatwedstrijd
Na de opening van de firrna Sueters
kregen alle kinderen een gratis kleur-
plaat met kleurpotloodjes. Deze kon-
den ze weer inleveren om zo mis-
schien wel een prijs te winnen. Hieron-
der volgt de uitslag van de kleurwed-
strijd.
Leeftijd 2 t/m 4jaarThomas Raap, leef-
tijd 5 t/m 7 jaar Ronald Helmink, leef-
tijd 8 t/m 10 jaar Susanne Eykelkamp.
Ook kon er geraden worden uit hoe-
veel duplo stenen de draak was opge-
bouwd die voor de ingang staat. Er
werd volop aan meegedaan, maar het
juiste aantal werd niet geraden. De-
gene die er het dichtst bij was, is Wie-
teke Schotsman. Voor haar en voor de

winnaars van de kleurwedstrijd zijn de
prijzen af te halen bij de firma Sueters.

Opbrengst collecte
In de week van 7 tot en met 12 novem-
ber is er de collecte gehouden voor het
Nationaal Jeugdfonds, beter bekend
als Jantje Beton. Peuterspeelzaal Het
Kraankuikentje is met de collectebus-
sen de straat opgegaan en heeft in to-
taal f 948,40 van u ontvangen. De
peuterspeelzaal mag de helft van de
opbrengst zelf besteden. Het wordt
gereserveerd voor de aanpassing van
de buitenspeelplaats, waarvoor zes-
duizend gulden nodig is. De rest gaat
naar het Nationaal Jeugdfonds dat de
gelden besteed aan diverse jeugd- en
jongerenprojecten.



ft Jansen & gal jj
JMHr autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 FOCiHrJl
WARNSVELD nnnin
n 05750-22816 BUVAb

Voor al uw

electm-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

KIPBURGERS 1000 gram van 12,90 voor 8,90
NIEUW - BINNEN 2 MINUTEN KANT-EN-KLAAR:
VARKENSFILET 1000 gram van 25,90 voor 15,90

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENTARWE gesneden 800 gram van 1,99 voor 1,49

SNIJVERSE VERGEER
KAAS
jonge kaas 1000 gram
van 10,98 voor 8,98

VARKENSLEVER
snijvers
100 gram van 1,59 voor

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

0,99

HANDAPPELEN ELSTAR zak van ca. 1,5 kilo van 2,98 voor.... 1,49

HANDSINAASAPPELS net a 2 kilo van 4,98 voor 2,75

EEN GREEP UIT ONZE WAARDEBONFOLDER.
METEEN TOTAALKORTING VAN F 47,-:

ORYZA SNELKOOKRIJST _0
pak a 400 gram, 2 pakken 3,78

NU MET BON F 1-KORTING

ZEEUWS MEISJE HALVARINE
kuip a 500 gram, 2 kuipjes 2,98

NU MET WAARDEBON F 1,- KORTING

WIEGER KETELLAPPER KRUIDKOEK keuze uit 3 smaken
pak a 325 gram voor 1,99

NU MET BON F 1-KORTING

HEINZ SPAGHERONI keuze uit 3 smaken
pot a 450 ml voor 3,29

NU MET BON F 1-KORTING

WASA KNACKERBRÖD keuze uit 5 smaken
2 PAKKEN NU MET BON F 1,50 KORTING

HAK GROENTECONSERVEN pot a 720 mi
2 POTTEN NU MET BON F 1,- KORTING

De finale spaaraktle biedt U aan tot f 200,- boekingsvoordeel
bij Gran Dorado bungalowpark. Eén volle spaarkaart levert U

maar liefst f 25,- boekingsvoordeel op.
Voor verdere inlichtingen zie de folders in onze winkel.

GELDIG VAN MAANDAG 14/11 t/m ZATERDAG 19/11.

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*

*DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur'
*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

Voordelige smulronde
bij uw slager Jan Rodenburg
Wij staan altijd voor u klaar. Met goede raad of advies. En als
u iets niet ziet, vraag het!! Want heus, het gekste is voor ons
vaak niet gek genoeg. Samen komen wij er altijd uit.

DONDERDAG
KIPDAG

Kalkoen Tornedo

100 gram ƒ 1 959

WEEKEND
Magere Runder Priklapjes

1 küo ƒ 16,90
Gekookte worst

250 gram ƒ 2,25

ZATERDAG

BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gr. ƒ 2,85

MAANDAG

4 hamburgers
+

4 saucijzen

samen ƒ 7,95

DINSDAG
Fijne of grove

verse worst

500 gr. ƒ 4,98

Tweede pond - halve prijs

. _

WOENSDAG

GEHAKTDAG
3 pond

h.o.h. gehakt

voor ƒ l O,"

SMULLERS OPGELET
Gepaneerde Schnitzels per stuk ƒ 1,50

SMULTIP

Lange donkere avonden hoeven niet
ongezellig te zijn. 'n Toastje met lekker zelf
gemaakte salade maakt het gezellig.

Dit weekend lekker voordelig

Jagersalade

100 gram ƒ 1,65

Profiteer mee
met ...

Let onze dagaanbiedingen
Dorpsstraat 32, Vorden

Telefoon 05752-1470

2 december

JAN OTTINK BAND
Opname live CD. Aanvang 20.00 uur. Voorverkoop hfl. 10,- pp. (beperkt aantal)

3 december

DANSAVOND m m.v. HAMMOND FOUR
aanvang 20.30 uur

Entree hfl. 8,50 pp. (incl. kopje koffie en bittergarnituur)

26 december TWEEDE KERSTDAG

GRANDIOOS
KERSTBUFFET DANSANT

mm.v het RETURN COMBO
Ontvangst 16.00 uur aanvang buffet 17.00 uur.

Prijs per couvert hfl. 82,50 inclusief welkomstdrankje. Reserveer op tijd.

VERGEET U NIET VOOR DE FEESTDAGEN
ZO'N OVERHEERLIJKE SALADE TE BESTELLEN.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens. Frank en Mirjam Meulenbroek.



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Nick

13 november 1994

Bob en Hermien van Goethem

De Vlierbes 131
7006 SC Doetinchem

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

Kelly

geboren op 10 november
1994.

Tonny, Liesbeth en
Joyce Lubbers

DeHanekamp 14
7251 C J Vorden

Het weer hield mij niet tegen,
want ik wilde bij mijn broertje
Luke wezen.
Met een gewicht van ruim
6 pond, klein en gezond,
kijk ik als nieuwe wereldburger
in het rond.

Mijn naam is

Kay

Geboortetijd: 20.43 uur
Geboortedatum: 5 november
1994
Lengte: 49 cm

Mijn trotse ouders zijn

Frans Arends en
Anita Arends-Wolbrink

Hackforterweg 25
7234 SH Wichmond
05754-1427

Dankbetuiging

MIENTJE

Sterven

Jij bent gestorven.
Nu wij met onze zorgen.
Moeten weer doorgaan
en er voor staan.
Het is moeilijk hoor.
Met Hem kunnen we door.

leder die met ons heeft
meegeleefd.
Dat hebben wij als kracht
beleefd.
Daarvoor zeggen we jullie
dank.
Met deze klank.
De deur blijft altijd open.
Blijft u dus rustig binnenlopen.

Fam. Berendsen

Vorden, november 1994

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f t,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven 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.

• 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 KOOP: voederworte-
len. F. van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden. Tel. 05752-
6408.

• Wilt U sint- en pietpak hu-
ren? Bel dan 05735-2153.

• TE KOOP: oude bidstoelen
met biezen zitting, f l. 65,-. De
Blauwe Hand. Tel. 05752-
2223.

• TE KOOP: Zwaar houten
hok met gecoate zinken golf-
platen met vloer op bielzen.
Afm. 9x 4 mtr., nokhoogte ca.
4 mtr. Tevens 2 gevel-kachels
DRU op propaangas, tel. (05753)
7502.
• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• TE KOOP: Puch maxi, bjr.
89, f 1000,- met verzekering
tot april 1995. Tel. 05752-3913
(na 18.00 uur).

Henk Klein Geltink
en

Henriet ten Arve

gaan trouwen op donderdag
24 november 1994 om 10.00 uur in
het gemeentehuis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 11.00 uur in de
Boskapel te Ruurlo.

Als u ons hiermee wilt feliciteren bent
u van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in zaal
'de Radstake', Twenteroute 8 te
Varsseveld.

Ons adres:
Peppelenhof 17, 7261 VN Ruurlo

Met veel verdriet, maar dankbaar voor alles wat
zij voor ons en voor velen heeft betekend, delen
wij U mede dat moegestreden toch nog onver-
wacht is heengegaan mijn lieve zorgzame
vrouw, moeder, pleegmoeder en schoondochter

ARNOLDA TEUNISSEN-
WULLINK

* 13 juli 1933 t 12 november 1994

Warnsveld : W.A. Teunissen
Christine en Arnold
Engbert van der Sluis
J.W. Teunissen-Rijksen

7231 PA Warnsveld, 12 november 1994
Vordenseweg 11

De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum Rijksstraatweg 75 te Warnsveld, alwaar
gelegenheid is tot condoleren en afscheid ne-
men woensdag 16 november a.s. van 19.30-
20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
17 november a.s. om 12.00 uur in de Martinus-
kerk te Warnsveld.

Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om
ca. 13.00 uur op de Algemene begraafplaats te
Warnsveld.

Heden is uit ons midden weggenomen ons ge-
liefd koorlid

Mevr. A.TEUNISSEN-
WULLINK

Vorden,
12 november 1994
sior.

Dirigent en leden
Chr. Gem. Zangver. Excel-

MONUTA
Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Arie Mink van bakkerij 't Stoepje
121/2 jaar op de markt,

zie voor jubileumaanbiedingen op pagina 4.

Zaalvoetbal
kampioenschap

van Vorden
Allerlei teams zijn welkom om op

8 EN 15 JANUAR11995
te strijden om het Zaalvoetbal kampioenschap

van Vorden.

INSCHRIJFGELD F 100,- PER TEAM

Opgave vóór 10 december a.s.

bij: R. Groot Wassink
B. v.Hackfortweg 58
7251 XD Vorden
Tel. (05752) 3638 (na 17.30 uur)

HIJ KOMT! Intocht Sint Nicolaas:

Strooien, schoen zetten, iets bij de koffie...

Droste-letter klein, uitzoeken
Zakje wijngwn-lètters

Zakje pepernoten
Chocolade kikker
Stukje marsepein

Staaf amandelspijs
Chocolade muis

6 spcculaas-harten

ALLES SAMEN VOOR DE
SPECIALE INTOCHT-PRIJS

VAN

Banketbakkerij
j. WIEKART

Burg. Galleesiraat 6 - Vorden
Tel. 1750

10-

ZONNEN
Ondanks de regen toch met de
Kerstdagen een mooie bruine

gezonde teint met de
zonnebanken van

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

nu 20% KORTING
t/m wk. 52 •

Gewijzigde openingstijden:
ma-di-do-vr.

10.00-22.00 uur
wo (voorlopig 3 mnd.)

14.00-22.00 uur
za. 10.00-17.00 uur

VROUWENRAAD
VORDEN

PRESENTEERT:

MODESHOW
in samenwerking met

WERELDWINKEL VORDEN.

Geshowd wordt kleding, gemaakt van
EXOTISCHE STOFFEN.

Ook informatie en verkoop.

WOENSDAG

23 NOVEMBER
Aanvang 20.00 uur.

Entree f2,50 (incl. consumptie)

Inlichtingen: G. Velhorst-Soek, tel. (05752) 1688

Sinterklaas'
1ekans

in Lochem
Zaterdag

Extra
lang open

9.30-16.00 uur !

DE CIRKEL
K R l N G L O O P B E D R l J F

Julianaweg 17 Lochem
Tel. 05730-56968

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Donderdag 17 november:
BEAUJOLAIS PRIMEUR

Komijn Jong
500 gram

Jong belegen
Boerenkaas
500 gram

Boerenbrie 52
100 gram

Ananaskaas
100 gram

Vleessalade
200 gram

Suikerpinda's
250 gram

Marsepeinfruit
100 gram

4.95

6.95

2.49

1.59

2.49

1.98

3.75
Kerstpakketten nog niet besteld?
Kom naar de winkel om zelf een pakket
samen te stellen. Elly Teeuwen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

AANBIEDINGEN
Rozenstruik div. kleuren
leuken ca. 1.20 m
iuxus 10 voor 17,50

_ 7 voor 10,=
7,50

Rotsplanten
Tuinazalea's div. kleuren
Vijvervissen div. soorten _ nu 50% korting!

Tot ziens bij:

Zaterdag
9.00-17.00 uur

ORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. 05752-3671 '

organiseert

een

KLAVERJAS-
en

JOKERAVOND
op

DONDERDAG
17 NOVEMBER

aanvang: 20.00 uur

SINT NICOLAAS AANBIEDINGEN:

ROOMBOTER
AMANDEL-
STAVEN
gevuld met 100%amandelspijs

DIT WEEKEND voor maar 5,50
SPAANSE

CHOCOBROODJES
(Iets nieuws uit Spanje + heerlijk bij de koffie!)

SPECIALE SINT-PRIJS: IjOU

250 GRAM ROOMBOTER

AMANDELSPECULAAS

DIT WEEKEND voor 4,95
zie ook onze dagaanbiedingen

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

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

OE
ECHTE

BAKKER

BOPPERS
DEZE WEEK

STORMACHTIGE

AANBIEDINGEN
GELDIG do. - vrij. - zat. 17,18 en 19 nov.

MOOIE MAGERE

500 gram

Tip voorde boterham:

Leverkaas
0,98100 gram

Keurkoopje voor
donderdag 17 november:

Blinde Vinken
(RUNDER)

4halen 3

SPECIAL:

Vleestomaatje
per stuk

1,85

VLEESWAREN-
SPECIAL

Oosters
Gebraad

100 gram

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

WITLOF,//
per kilo

KARMIJN handappels kl. l

nu2kilo

7 stuks

MAANDAG
21 NOV.:

PANKLARE
Witte Kool

500 gram 1 OU

DINSDAG
22 NOV.:

PANKLARE
Champignon-

mix

500 gram £ÖU

WOENSDAG
23 NOV.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 OU

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

BOTERKOEK
4,95NU VOOR

gevuld met bruine basterdsuiker,
rozijnen en speculaaskruiden

5,95
HEERLIJKE TRAKTATIE

TOMPOUCEN
gevuld met Zwitserse room

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



BAKKERIJ f STOEPJE

Bakkerij

Vrijdag markt Vorden

Alle soorten brood NU 3 voor 6.°°

Roomboter banket staven NU 3 voor 6.°°

PAKKETAANBIEDING

2 Roomboter amandel gevuld Spe<julaas

500 gram Roombotef amandel Spefculaasjes

1 Ouderwets dubbelgevuld kaneel Krentebrood

5.
7.
5.

00

00

50

NU samen
17.50
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De Vordering bezig
met project over
energie en milieu
Twee weken lang vormden energie en
milieu de inhoud van het project, dat
in alle groepen van basisschool De
Vordering werd behandeld. Daarbij
werd dankbaar gebruik gemaakt van
de hulp en gastlessen van de Gamog.
Vol enthousiasme werkten de kinde-
ren aan muurkranten, teken- en han-
denarbeidopdrachten. Dat niet alleen
de kinderen vielen voor het onder-
werp, maar ook de ouders, bleek uit
het vele materiaal dat naar school
meegebracht werd. Soms met veel ge-
duld door ouders en kinderen samen
gemaakt. Kinderen overlegden in
groepjes, sleutelden, lijmden of sol-
deerden allerlei werkstukken en appa-
raten in elkaar. Zo'n gezamenlijk pro-
ject is een boeiend proces, enerzijds
wat de leerstof betreft, anderzijds het
sociale aspect, het met elkaar in werk-
groepjes uitwerken van deelopdrach-
ten. Leren om samen problemen op te
lossen, taken te verdelen en eventuele
conflictjes te hanteren. Donderdaga-
vond was er een inloopavond voor ou-
ders en kinderen, om in de hele school
de tentoongestelde resultaten te bekij-
ken. Heel veel ouders en kinderen wa-
ren aanwezig en het was een gezellige
drukte. Ouders kregen veel verhalen
te horen, werden van hot naar her ge-
sleept door zoon- of dochterlief, vra-
genformulieren konden ingevuld
worden, dia's bekeken, de stoom-
machine onder stoom gezet en allerlei
zelfgemaakte stroomkringen, bellen
en motortjes werden gedemonstreerd.
Twee weken lang werkten leerkrach-
ten en kinderen met dit boeiende en
actuele onderwerp, de inloopavond
was een afsluiting die de samenwer-
king tussen school en ouders bena-
drukte.

Kreatips helpt bij
het organiseren
van kinderfeestjes
In het voormalige pand van tandarts
Edens is sinds kort Kreatips geves-
tigd. Zij verhuren spelletjes zoals blik
gooien, sjoelbakken, bingo en een ke-
gelspel. Verder kan Kreatips u van
dienst zijn met allerlei leuke knutsel-
spel- en tractatie-ideeën voor het hou-
den van een kinderfecstje. Ook ver-
zorgt Kreatips voor kinderen kreatie-
ve ochtenden en middagen. Voor vol-
wassenen zijn er vanaf januari 1995
verschillende cursussen te volgen
zoals hout beschilderen, stof verven
en antioposofische poppen maken. Er
zijn twee cursusplaatsen, te weten
Warnsveld en Vorden. De kinder-
fcestjes worden alleen in Vorden ver-
zorgd. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met L. van Hassel,
Dorpsstraat 5, Tel. 05752-4059.

IJsvereniging koopt
nieuwe veegmachine
De belangrijkste beslissing die de le-
den van de ijsvcreniging 'Vorden' tij-
dens de jaarvergadering nam was wel
om f 6000,- uit te trekken voor de aan-
schaf van een nieuwe veegmachine.
Penningmeester?. Romeijndersmaak-
te gewag van een batig saldo mede te
danken aan het feit dat er vorig sei-
zoen zoveel kaarten in de voorver-
koop zijn weggegaan. Het ligt in de
bedoeling dat de ijsbaan aan Het
Hoge op l december onder water zal
worden gezet.
De aftredende bestuursleden N.J.
Edens, H.G. Harmsen en H.M. Vis-
scher werden herkozen. Us en weder
dienende zal 'Vorden' het komend
winter een prestatietocht organiseren.
In de nabije toekomst is de vereniging
voornemens om middelen te vergaren
om de kantine te kunnen renoveren.

Vergadering VVV
De VVV houdt donderdag 24 novem-
ber in Hotel Bakker haar jaarvergade-
ring. Bij de bestuursverkiezing is de
heer H. Mullink herkiesbaar. De heer
P.H. Emsbroek, eveneens aftredend,
heeft nog geen beslissing genomen.
Penningmeester E. te Velthuis legt
zijn funktie neer. In zijn plaats wordt
H. Weenk voorgedragen. Te Velthuis
blijft wel bestuurslid.

Afdelingsvoorzitter Lieneke van Ruller van de Nederlandse Christen Vrouwenbond:

' Wij moeten als vereniging van ons truttige imago af
Nadat ze de voordeur heeft open ge-
daan, kijkt ze me stomverbaasd
aan. 'Ik had gedacht dat er een veel
oudere journalist zou komen', legt
Lieneke van Ruller uit. Blijkbaar
had Van Ruller niet verwacht dat
een jonge verslaggever ook geïnte-
resseerd kon zijn in de achtergron-
den van de Nederlandse Christen
Vrouwenbond. Dit heeft waar-
schijnlijk alles te maken met het iet-
wat stoffige imago van de NCVB.
Enkele minuten later geeft de Vor-
dense afdelingsvoorzitter ruiterlijk
toe dat het niet goed zit met de
beeldvorming van de Christelijke
vrouwenbond die dit jaar 75 jaar
bestaat. 'Men ziet onze vereniging
als een theekransje, terwijl dat he-
lemaal niet zo is. We moeten als
NCVB dan ook af van ons truttige
imago', aldus de 55-jarige Lieneke
van Ruller. Een gesprek over trut-
tigheid, feminisme, persoonlijk ge-
loof en vrouwen in de politiek.

Tekst: Peter Besselink
Foto: Henk Braakhekke

- Hoe denkt u dat de gemiddelde Vor-
denaar tegen de NCVB aankijkt?
'Moet ik heel eerlijk zijn? Ik denk dat
de NCVB ontzettend hard aan haar
imago moet werken. Want het zit niet
goed met onze beeldvorming naar
buiten toe. Dat is een probleem waar
de meeste andere vrouwenverenigin-
gen ook mee zitten. En dan hebben
wij als extra handicap dat wij ook nog
eens een traditionele vereniging zijn.'

- De NCVB is dus geen theekransje.
'Nee, absoluut niet. Wij zijn een
maatschappelijke organisatie die zich
bezig houdt met allerlei zaken zoals
de emancipatie van de vrouw, poli-
tiek, godsdienst en werkgelegenheid.
Ik zou dat geen theekransje willen
noemen. Afgelopen dinsdagavond
ging het bijvoorbeeld over homeopa-
thie. Onze bijeenkomsten zijn dan
ook echt avonden waar de mensen iets
aan hebben. En dat is ook altijd het
uitgangspunt geweest van de NCVB.
De bond vindt maatschappelijk be-
trokkenheid erg belangrijk en komt
op voor de rechten van de vrouw.'

- Maar heeft de Vordense vrouw daar
de NCVB voor nodig ?
'Dat hoef natuurlijk niet, maar het is
wel een manier om actief bezig te zijn
met maatschappelijke zaken zoals
emancipatie, geloof en politiek. Als
individu word je dagclijk overspoeld
met allerlei informatie zodat het soms
wel eens goed is om daar met andere
vrouwen over te praten. Wij vrouwen
hebben iets met elkaar. Vandaar ook
dat wij dergelijke avonden organise-
ren. Enerzijds voor de gezelligheid
maar van de andere kant ook om er
iets wijzer van te worden.'

- Als wc kijken naar het onderwerp
emanciaptie. Waar heeft de NCVB in
het verleden dan voor gezorgd?
'Economische zelfstandigheid voor
vrouwen. Daar hebben wij altijd kei-
hard voor geknokt. Verder heeft de
landelijke bond zich de laatste jaren
altijd zeer sterk ingezet voor een bete-
re kinderopvang in ons land. Maar
ook een onderwerp als de multicultu-
rele samenleving speelt op dit mo-
ment zeer sterk. Binnen onze afdeling

Lieneke van Ruller.

is er nog geen enkele zwarte vrouw
lid, maar door bezig te zijn met een
dergelijk onderwerp kun je de leden
wel een breder beeld geven. In maart
staat er bijvoorbeeld een avond over
asielzoekers gepland. Twee mensen
die dagelijks met asielzoekers werken
komen dan een lezing houden. Op die
manier wordt zo'n onderwerp ook
minder bedreigend en ga je misschien
zien dat een multiculturele samenle-
ving ook z'n leuke kanten heeft. Want
dat Nederland een beetje gemengd
wordt, is natuurlijk hartstikke leuk.
Persoonlijk vind ik het heel interes-
sant om met andere culturen kennis te
maken. Hoe meer je er ook van weet,
hoe beter het voor jezelf is. Het is dan
ook niet meer zo bedreigend.'

- Dit klinkt allemaal heel erg vooruit-
strevend, maar volgens mij is de
NCVB dat helemaal niet.
'Dat klopt. De NCVB is absoluut niet

vooruitstrevend en vaak heel erg con-
servatief. Er zijn genoeg leden die
zich daaraan ergeren. Waaronder ik-
zelf. Maar dat moet je er maar niet in-
zetten.'

- Waarom niet?
'Je hebt gelijk, waarom ook niet. Ik
ben feministe en de NCVB is dat ab-
soluut niet. Dus daar zit een groot
spanningsveld. Maar dat wil niet zeg-
gen dat ik me niet thuis voel binnen de
bond. Integendeel. Ik denk zelfs dat
het heel erg gezond is dat er ook an-
ders wordt gedacht binnen de NCVB.
Dat er andere geluiden aan bod ko-
men. De vraag is alleen wel of ze ook
bespreekbaar zijn binnen de NCVB.
Zelf heb ik bijvoorbeeld geen enkele
moeite met een onderwerp als homo-
filie, maar ik weet zeker dat ik zo'n
item voor een thema-avond er op dit
moment niet door krijg. Maar wie
weet komt dat nog.'

- De NCVB in Vorden heeft 95 leden.
Wat zijn dat voor vrouwen?
'Bewuste vrouwen. Vrouwen die be-
wust bezig zijn met hun leven. Zo
hadden wc laatst een avond over per-
soonlijk geloof en dan is het heel erg
leuk om te zien dat iedereen daar heel
weloverwogen mee bezig is. Met
name de wat oudere vrouwen, omdat
die daar ook de tijd voor hebben. Jon-
gen vrouwen hebben het vaak erg
druk; getrouwd, een baan, kinderen.

Die komen daar vaak helemaal niet
aan toe. En dan is het fijn dat er ccn
NCVB is waar ze zo af en toe even
rustig samen met andere vrouwen
kunnen praten over zaken die ook be-
langrijk zijn. Bij ons worden ze clan
gedwongen om een avondje na te den-
ken. En daar komen ze dan bewust
voor. Gezellig samen met vriendin-
nen en andere vrouwen praten over
zaken die ons bezig houden.'

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

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

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

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

Modeshow Sari
bij Vrouwenraad
In het dorp Oene, op de Veluwe, is de
tcxticlwerkplaats Sari gevestigd. Zes
vrouwen uit de omgeving van Oene
zijn vijfjaar geleden met deze textiel-
werkplaats gestart.
Ze vervaardigen en verkopen kleding
van exotische stoffen. Het lukt hen elk
jaar ccn nieuwe zomer- en winterkol-
lektie samen te stellen. De kollektic
bestaat uit kleding voor mannen,
vrouwen, kinderen en babies.
Sari zal woensdagavond 23 november
in het Dorpsccntrum een modeshow
verzorgen. De organisatie is in han-
den van de Vrouwenraad.
Het bijzondere van de tcxtielwerk-
plaats Sari is wel dat er stoffen wor-
den gebruikt die van kleine bedrijven
in ontwikkelingslanden komen.

Aan het eind van de modeshow wor-
den kleding, stoffen c.a. te koop aan-
geboden. (Zie advertentie.)

KBO
Soos Kranenburg
Op dinsdag 8 november kwam R ia
van Vleuten op de soosmiddag van de
KPO Kranenburg het een en ander
vertellen over het milieu. Ze vertelde
de aanwezigen dat elk individu in het
dagelijks leven heel veel kan doen aan
het milieu. 'Het zit 'm vaak in de klei-
ne dingen', zei ze. 'Zo kunnen we be-
ter duurzame produkten kopen in
plaats van wegwerp-artikelen. En
kies voor eenvoudige verpakkingen.'
Aan het eind van de discussie-middag
bedankte voorzitter Zents mevrouw
Van Vleuten en ging iedereen weer
een beetje wijzer huiswaarts.

- Naast de NCVB kent Vorden nog tal
van andere vrouwenverenigingen. Is
dat niet een beetje erg veel van het
goede?
'Nee, waarom? Die kunnen allemaal
heel goed naast elkaar bestaan. Ik ken
ook genoeg vrouwen die van meer
bonden lid zijn. Wat de plattelands-
vrouwen bijvoorbeeld doen, verschilt
ook heel erg van hetgeen wij doen.
Volksdansen en gymnastiek is name-
lijk heel iets anders dan een cursus
over 'Vrouwen en islam'. Wat dat be-
treft denk ik dat wij in zekere zin ook
een aanvulling zijn op de andere bon-
den. Wij doen allemaal wat anders.'

- Als ik een vrouw zou zijn, moet ik
dan per se lid worden van een vrou-
wenbond. In de kroeg kun je toch ook
een goed gesprek voeren.
'Daar heb je gel ijk in. Ik vind ook niet
dat een vrouw per se lid moet worden
van een vereniging als de NCVB.
Daar moet iedereen vrij in zijn.'

- Toen u drie jaar geleden in Vorden
kwam wonen, werd u gelijk voorzitter
van de NCVB. Ik neem aan dat de
vrouwenbond geen onbekende voor u
was?
'Nee, ik ben al jarenlang lid. Ik heb
ook in het bestuur van het gewest ge-
zeten en was voordat ik in Vorden
kwam wonen voorzitter van de afde-
ling Wolfhezc. Bestuurlijke functies
hebben me altijd heel erg aantrokken.
Dat is ook een onderwerp waar de
NCVB zich altijd sterk voor heeft ge-
maakt: vrouwen en politiek, vrouwen
en besturen. Ik vind het persoonlijk
dan ook een hele goede ontwikkeling
dat steeds meer vrouwen in bestuurlij-
ke functies terecht komen. Met veel
interesse volg ik op dit moment de
nieuwe vrouwelijke ministers in het
kabinet. Die doen het heel goed naar
mijn mening. En natuurlijk volg ik
ook de twee vrouwelijke wethouders
in Vorden.'

- Kunnen vrouwen beter besturen
dan mannen?
'Laat ik het zo zeggen: vrouwen pak-
ken dingen anders aan.'

- Dat vroeg ik niet.
'Ik wil daar eigenlijk ook geen ant-
woord op geven. Zo eenvoudig liggen
die zaken niet. Ik ben echter wel van
mening dat vrouwen meer om zich
heenkijken. Mannelijke bestuurders
richten zich meestal sec op het onder-
werp, terwijl vrouwen de zaak vaak in
een veel breder kader bekijken. En of
dat beter is, dat weet ik niet. Vrouwen
pakken dingen gewoon anders aan.'

- Als voorzitter van de NCVB loopt u
volgens mij niet altijd in het straatje
van de bond. Waar de NCVB rechtsaf
gaat, wil u linksaf. Bent u een popu-
laire voorzitter?'
'Dat wil ik niet van mezelf zeggen.
Maar het brengt natuurlijk wel leven
in de brouwerij als je af en toe dingen
zegt waar leden het niet mee eens zijn.
Mensen moeten toch ook iets hebben
waar ze zich druk over kunnen ma-
ken. Als je altijd zegt wat iedereen
wil, dan wordt het ook ccn saaie be-
doeling. Daarom doe ik soms ook din-
gen die helemaal niet gepland staan,
wijk ik af van het protocol. Dat vin-
den ze wel leuk. En een beetje voor-
uitstrevend dat mag toch wel?'

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen krijgen
woensdagavond 23 november bezoek
van de heer Abbink uit Eibergen.
Deze zal aan de hand van dia's over
het wel en wee van zijn schaapskudde
vertellen. De bijeenkomst wordt ge-
houden in 'De Herberg'.

Speculaasaktie
'Sparta'
De Vordense gymvereniging 'Sparta'
houdt zaterdag 19 november haar
jaarlijkse speculaasaktic. Werden
voorheen de bestellingen via een lijst
opgenomen (en net voor 5 december
bezorgd), dit keer hebben de leden
van 'Sparta' de spcculaas bij zich en
vindt direkte verkoop plaats.



Regering bezuinigt
op huursubsidie
Op Prinsjesdag is gebleken dat de re-
gering de komende vier jaar sterk wil
bezuinigen op de huursubsidie. Wel
wordt de klap verzacht voor mensen
met de laagste inkomens. De regering
wil tot en met 1998 jaarlijks steeds
meer bezuinigen op volkshuisvesting.
In 1998 moet het jaarlijkse bezuini-
gingsbedrag zijn opgelopen tot 400
miljoen gulden. De helft daarvan gaat
af van de pot voor huursubsidie. Dat
zullen vooral mensen merken die we-
liswaar een laag inkomen hebben,
maar daarnaast een eigen vermogen.
Het Rijk staat vanaf 1996 een lager
vermogen toe om nog in aanmerking
te komen voor huursubsidie. Komend
jaar wordt er nog niet bezuinigd. De
rijksoverheid wil eerst de huursubsi-
die-regeling simpeler maken. Ze wil
daarbij onderzoeken of ze de uitvoe-
ring, geheel of gedeeltelijk, in handen
zal leggen van de gemeenten. Organi-
saties van huurders, maar ook corpo-
raties en gemeenten zijn niet enthou-
siast over deze decentralisatie van de
huursubsidie. Het rijk kan daardoor
misschien bezuinigen, maar zij vre-
zen dat de regeling er juist ingewik-
kelder en duurder op zal worden.
Staatssecretaris Tommel heeft inmid-
dels gezegd dat in 1995 alles nog bij
het oude zal blijven. Hij spreekt over
een 'technisch zeer ingewikkelde
operatie', waarvoor hij eerst de tijd
wil nemen.
Ook uit een door het ministerie van
Vrom ingesteld onderzoek blijkt dat
de huidige uitvoering van de huursub-
sidie in verhouding met stelsels als de
bijstand en de sociale verzekeringen
zeer eenvoudig werkt. Ook blijkt dat
de doelstelling van de individuele
huursubsidie volledig wordt bereikt,
namelijk lagere-inkomensgroepen de
mogelijkheid bieden goed te wonen.
Op korte termijn komt het ministerie
met een beleidsstandpunt. Maar het
onderzoek geeft thans geen aanlei-
ding tot decentralisatie. Afwachten
dus maar. Voor mensen met de laagste
inkomens heeft het kabinet beter
nieuws. Net als afgelopen jaar kunnen
zij bij de huurverhoging op l juli op
meer huursubsidie rekenen dan het
voorgaande jaar. Verder ligt het in het
voornemen extra huursubsidie be-
schikbaar te stellen voor gezinnen
met een laag inkomen die kinderen
hebben. Dat moet de pijn van de be-
zuinigingen op de kinderbijslag ver-
lichten. Welke gezinnen precies in
aanmerking gaan komen voor die
meevaller, is nu nog niet bekend.

Huurverhogingen
Sinds 1991 zijn de huren ieder jaar
meer gestegen dan de prijzen. De
meeste huurders besteden een steeds
groter deel van hun inkomen aan
huur. In 1991 en 1992 schreef het rijk
een huurverhoging voor van 5,5 pro-
cent. Daarnaast werden sommige wo-
ningen te goedkoop bevonden in ver-
houding tot de kwaliteit. Van deze
woningen werd de huur verplicht op-
getrokken met 7,5 of zelfs 9,5 pro-
cent. Daardoor lag het gemiddelde
percentage waarmee de huur werke-
lijk werd verhoogd zelfs nog boven de
5,5 procent.
Vanaf 1993 kregen woningcorpora-
ties minder regels opgelegd voor de
huurverhoging. Het gemiddelde per-
centage waarmee de huur dat jaar
werd verhoogd, lag iets beneden 5,5
procent. In 1994 was het nog lager.
Voor Thuis Best iets boven de 5 pro-
cent. Ook al is thans nog niet bekend
met welk percentage de huren per l
juli 1995 zullen stijgen, toch wordt
verwacht dat de dalende lijn lang-
zaam maar zeker wordt doorgezet. Op
termijn zou het huurverhogingsper-
centage weer op 3 moeten uitkomen.
En daarmede gaat de huurverhoging
dan weer gelijk op met de ontwikke-
ling van de prijzen.

Uitvoering van Hohe
Messe van Bach op
vrijdag 25 november
De stichting Toonkunst Zutphcn en
omstreken heeft voor vrijdagavond
25 november een interessant concert
op het programma staan. Dan zal na-
melijk de Hohc Mcssc van Johann Sc-
bastian Bach worden uitgevoerd in de
Hanzchof in Zutphcn. Aan dit concert
wordt medewerking verleend door
Liscttc Emmink (sopraan), Gca Gijs-
bcrtscn (alt). Jan Caals (tenor), ïra
Spaulding (bas) en Hen de Velde (or-
gel). Het kamerorkest Contiuo Rotter-
dam zorgt voor de instrumentale be-
geleiding. De Hohc Mcssc yan Bach
wordt betrekkelijk weinig uitgevoerd,
vanwege de hoge moeilijkheidsgraad.
Het concert dat 25 november wordt
uitgevoerd is dan ook redelijk uniek te
noemen.

GEMEENTE BULLETIN v ORDEN dagboekl

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752' 7444.
MHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van J3JQ tot 17.00 uur*

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
Op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9*10 uur en
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.

ERGUNNINGEN

In de week van 7 tot en met 1 1 novem-
ber 1994 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

— de heer H. Scheffer, voor het bou-
wen van een carport/hobbyruimte
op het perceel Ruurloseweg 31 te
Vorden;

— mevrouw H.W.M, van Disseldorp-
Stoops, voor het bouwen van een
garage/berging op het perceel Zut-
phenseweg 54 te Vorden;

— de heer J. Ambergen, voor het bou-
wen van een woning met garage/
berging op het perceel Addinkhof
2 te Vorden;

— de heer B. ten Have, voor het bou-
wen van een woning en een gara-
ge/berging op het perceel Lindese-
laak 3 te Wichmond;

— De heer C.J.E. Sent, voor het bou-
wen van een dieren verblijf op het
perceel Kapelweg 4 te Vierakker.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 4 november 1994 zijn bouwaan-
vragen ingediend door:

— de heer J. Schimmel, voor het ver-
anderen van een woning op het
perceel Dr. W.C.H. Staringstraat
19 te Vorden;

— de heer G. van Zeeburg, voor het
bouwen van een woning op een
perceel hoek Almenseweg/Wilme-
rinkweg te Vorden;

op 7 november 1994 zijn bouwaan-
vragen ingediend door:
— Nedac-Sorbogroep B.V;, Nieuw-

stad 28a te Vorden, voor het ver-
bouwen van een expeditieruimte
op het perceel Nieuwstad 28a te
Vorden;

— de heer W.M. Kraak, Almense-
weg, voor het bouwen van een die-
renverblijf/berging op het perceel
Almenseweg 54 te Vorden.

f STORTVERBOD
AUTOBANDEN

Autobanden mogen in het Gewest
Midden IJssel, een samenwerkings-
verband van gemeenten waar Vorden
deel van uitmaakt, niet meer gestort
worden. De stortplaats Armhoede
weigert de autobanden omdat er goe-
de hergebruiksmogelijkheden be-
staan. Binnenkort komt er ook een
landelijk stortverbod. U kunt oude
banden dus ook niet meer als grof
huisvuil aanbieden.

U kunt uw autobanden vaak achterla-
ten bij het bedrijf dat u nieuwe banden
heeft geleverd. Ook zijn er bedrijven
die oude banden tegen een geringe
vergoeding innemen, zonder dat u
daar nieuwe banden koopt.

Meer informatie kunt u krijgen via de
Gewestelijke Afvalinfolijn: 05700-
37555 op werkdagen van 10.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

INLICHTINGEN T.B. V. DE HONDENBELASTING GEMEENTE VORDEN
BELASTINGJAAR 1994 POSTBUS 9001

7250 H A VORDEN

Ondergetekende .

Straat

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is van
hond(en) ouder dan 3 maanden.

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

kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen'in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19

(handtekening)

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur

ligt van 18 november 1994 tot en met 16 december 1994 ter inzage een melding
artikel 8.19, lid 3 van:

Nedac Sorbo Groep BV, Nieuwstad 28a, 7251 AH Vorden voor het verbouwen
van een expeditieruimte (dichtzetten van een laadperronopening) op het perceel
Nieuwstad 28a te Vorden. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de aard en
omvang dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige
gevolgen voor het milieu.

Allerhand
in 't Saksenland

=fl

Ib

Poort waarin de balken geplaatst worden.

Een straat van zo'n tweehonderd meter met enkele steegjes tus-
sen dicht op elkaar staande huizen, het geheel omwald of om-
muurd, dat alles gelegen in een land van lucht, water en groene
weiden, dat is Schenkenschans.
Schenkenschans ligt op de plaats waar vroeger de splitsing tussen
de Rijn en de Waal was. Daardoor was het, militair gezien, een
belangrijk punt. Dat zag ook Maarten Schenk van Nideggen en
hij bouwde daar een versterking in 1586 die eerst Grevenweerd,
Den Briel of Vossehol heette maar later naar de bouwer Schen-
kenschans werd genoemd.
Adriaan Anthonis, ook al fortenbouwer voor Willem de Zwijger,
bouwde de versterking verder uit tot een haast onneembare ves-
ting. Dat ondervond de Spaanse aanvoerder Mendoza die in 1599
tevergeefs probeerde Schenkenschans in te nemen.
Met behulp van handlangers uit de omgeving gelukte het de
Spanjaarden eerst in 1635 de vesting te veroveren. Maar de Staat-
sen, beter gewend in drassig gebied te vechten, heroverden
Schenkenschans in 636. Als straf voor hun hulp aan de Spanjaar-
den werden alle omliggende gemeenten platgebrand en uitge-
moord.
In het Rijksmuseum in Amsterdam hangt een schilderij, vervaar-
digd door Gerrit van Santen, dat laat zien hoe de Fransen onder
Turenne in 1672 zich van Schenkenschans meester maakten.
Door de veranderde loop van de Rijn is de 'sleutel tot de Neder-
landen' zoals Mendoza Schenkenschans noemde, weer een ge-
woon dorp geworden waar zo'n 130 inwoners het goed naar hun
zin hebben. De vroegere wallen en muren doen nu dienst als wa-
terkering als de Rijn weer eens boordevol zit. In de poorten wor-
den dan weer balken geplaatst zodat de inwoners droge voeten
houden. Schenkenschans wordt dan weer een eiland. Vandaar
ook de naam 'Inselruh' van het enige café ter plaatse waarvan de
eigenaar mij bovengenoemde gegevens heel welwillend ter be-
schikking stelde.
Schenkenschans bereikt u het gemakkelijkst over de Rijnbrug bij
Emmerik de eerste weg rechts nemen richting Griethausen en dan
verder naar Schenkenschans. Van deze plaats vaart ook nog een
pontje richting Düffelward.
Bij Griethausen ziet u nog een honderd jaar oude ijzeren spoor-
brug, er zijn plannen om deze af te breken, dus als u fotografeert:
een foto voor later is nooit weg.

H.G. Wullink.

Over wat er in
de Vordense bibliotheek te beleven is

Vrienden ontmoeten
Een mens kan niet leven zonder
vriendschappen. Ze vormen vaak een
belangrijke verbinding naarde wereld
om je heen. Vriend(inn)en geven
kleur aan je leven, ze zijn naast fami-
lie en buren onmisbaar voor wie in
harmonie met zijn of haar omgeving
wil leven.
Nu zijn er vele soorten vriendschap-
pen. Oppervlakkige en heel diepe,
kortstondige en levenslange, persoo-
nlijke contacten en vriendschappen
die vooral per brief worden onderhou-
den. En er zijn zelfs vriendschappen
tussen mensen die elkaar nog nooit
hebben gezien en die alleen schrifte-
lijk worden bijgehouden.
Een voorbeeld van zo'n papieren
vriendschap is het boek. Want achter
elk boek staat de man of vrouw die het
geschreven heeft. Van die persoon
kun je gaan houden, omdat-ie het le-
ven en de mensen zo beschrijft dat je
op een of andere manier je met die
schrijver verbonden voelt. Hoe die
eenzijdige vriendschap ontstaat is
vaak moeilijk te achterhalen. Soms is
het gewoon de manier van schrijven
en de kijk op de wereld. Een voor-
beeld is Annie M.G. Schmidt die niet
alleen veel volwassenen maar ook
duizenden kinderen tot vriend heeft.
Zo'n figuur is ook Roald Dahl, die
veel kinderboeken heeft geschreven
en daarbij duidelijk aan de kant stond
van de kinderen. En als kind bewon-
derden we de schrijver Hector Malot
van 'Alleen op de wereld' omdat-ie zo
zo boeiend en sympathiek het leven
beschreef van het weeskind Remy.
Volwassen mensen hebben ook hun
vrienden en de bibliotheek is de plek
waar ze elkaar vaak ontmoeten. Zo
heeft de dichter Jaap Zijlstra, ook
door zijn bundels, in Vorden vele
vrienden. En zijn er mensen die door
haar boeken zijn gaan houden van
Hella Haasse. Óf die zo verrukt zijn
van de romans van Maarten 't Hart dat
ze hem als een vriend beschouwen.
Hoewel deze schrijver - het moet ge-
zegd - ook de nodige weerstanden op-
wekt.
Op dit moment is in ons gezin een
vrouw uitgegroeid tot een vriendin
waarvan we alle boeken willen lezen.
Dat is de franse romanschrijfster Be-
noite Groult. Omdat ze vaak zo'n bij-
zondere vorm vindt waarin ze haar
verhaal situeert. Omdat ze intens van
het leven geniet en zo zuiver onder
woorden brengt wat ze wil vertellen.
En omdat haar boeken zo boeiend zijn
omdat ze het gewone dagelijkse leven
heel gewoon en toch verrassend weer
kan geven met veel treffende uitspra-
ken.
We hebben haar in de bibliotheek
voor het eerst als bij toeval ontdekt.
En beschouwen haar sindsdien als een
goede vriendin en zijn blij als we weer
een nieuw boek van haar in de collec-
tie vinden. Als u ook van die vrienden
of vriendinnen wilt ontmoeten die je
leven verrijken: u bent vijf dagen in
de week hartelijk welkom in de bi-
bliotheek waar u zelf uw vrienden
kunt kiezen. En bedenk dat ook kin-
deren in deze tijd vol beeldgeweld in-
tens kunnen genieten van de kleine en
grote papieren vrienden die op de bo-
venverdieping van de bibliotheek -
nog steeds helemaal gratis - op hun
liggen te wachten.

Boekanier

NOVEMBER:
ledere dag SWO V Open Tafel in de
Wehme.
16 HVGdorp, Sinterklaasavond
17PCOB
17 ANBO Informatie over voeding-

en maaltijdbezorging in
Dorpscentrum

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

17 HVGWildenborch,mevr.
Lochtenberg over positie vrouw in
Rusland

19 Paasvuur Kranenburg ontvangst
snoeihout

21 ANBO, klootschieten bij de
Goldberg

22 Soos Kranenburg, gewone
soosmiddag

23 Bejaardensoos Vierakker-
Wichmond in de Boggelaar

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

23 H VG Wichmond, mevr. Woldman
over afasie

23 Welfare handwerken in de Wehme
23 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond in de Boggelaar
Béjaardenkring Dorpscentrum

26 Uitvoering WIK, Wichmond
26 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout
28 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
28 VrouwenclubMedlerSint

Nicolaas
29 Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen, doe-m iddag voor Kerst

DECEMBER:
Iedere dag SWO V Open Tafel in de
Wehme.

3 Paasvuur Kranenburg ontvangst
snoeihout

5 S WO V Open Tafel St. Nicolaas
brunchopg.23/11

5 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg

6 KBOSt. Nicolaas,'t Wapen van' t
Mcdler

7 Welfare handwerken Wehme
7 H VG Wichmond, doc-avond
8 Bejaardenkring, Dorpscentrum

9-11 PK V Tentoonstelling Herberg
10 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout
12 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
13 KPO Wichmond, Kerstviering
14 HVG Wichmond, Adventsviering
15 HVGWildenborch, Kerstfeest
15PCOB
15 Floralia, Kerststukjes maken in

Dorpscentrum
17 VOVKerstmarkt
17 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout
19 VrouwcnclubMedler,

Kerstfeestviering
19 HVG Dorp, Kerstfeest
19 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
20 KBO Kerstmiddag' 't Wapen van

'tMedler'
20 NCVB Kerstavond fam. Schutte
20 KPO Vorden
21 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest in
de Herberg

21 Welfare, Kerstcontactm iddag
Wehme

21 Dorpscentrum,
Kindervoorstelling

22 S WO V, Kerstdiner Open Tafel
opg.24/12

22 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout

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

Panama in De Woage
Zaterdag 19 november speelt topfor-
matie Panama in de grote zaal van dan-
cing De Woage te Halle. Panama is een
all-round top 40-orkest maar zeker
kwaliteit,show en entertainment staan
voorop. Panama is daarom ook een
veel gevraagde band. Het vijftallige
koppel bestaande uit vier heren en een
dame, zullen muziek ten gehore bren-
gen dat voor ieder lekker dansbaar is.
In de pauzes van deze formatie kun-
nen de bezoekers genieten van een
wervelende disco-show waarin de bes-
te oude en nieuwe nummers worden
gedraaid.
Panama staat boordevol met muziek
en show. Zaterdag 19 november zullen
zij in ieder geval pronken op het grote
podium van De Woage. Naast een per-
fecte lichtshow besteedt de band ook

veel aandacht aan een goed geluid. Pa-
nama is een band voor ieder wat wils.
Daarom: trekje dansschoenen aan en
ga naar De Woage.

In de Ken-ie-die-zaal wordt het weer
echt feesten met de bekende achter-
hoekse dansformatie Mellow. Mellow
is altijd in voor feest, humor en heel
veel pret. De band, die inmiddels al-
weereen aantal jaren bestaat, weet wat
hen te doen staat in de Ken-ie-die-zaal.
Muziek uit de jaren 60/70 nemen nog
altijd een belangrijke plaats in. Maar
ook Mellow brengt het Nederlandsta-
lige fantastisch ten gehore. De band ad-
viseert daarom ook: als je in de buurt
bent, kom dan gezellig even binnen.
Kortom een band waarbij je lekker uit
je dak kunt gaan.



VERKOOP
STAATSLOTEN

De verkoop begint op
21/11 t/m 30/11

van 8.30 tot 12.30 uur.

's avonds
van 16.30 tot 18.30 uur.

ER is WEER
OUDÊJAARSLOTERIJ OP

31 DECEMBER 1994
MET DE HOOFDPRIJS

VAN 4 MILJOEN!

Bestellingen bij:

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden

Telefoon 2367

TEN C AT E
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

bij:

Zutphenseweg - Vorden

Winterschilder
GEEN F 50,- MAAR F 75,-.

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uitcnvecrd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

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

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuit werkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren.
aanrechtdeurtjes etc.

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

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Urtica De VA//jpronc;

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

Deze week de volgende AANBIEDINGEN
uit ons werkgebied melkverwerking:

JONGE KRUIDNAGELKAAS
PER KILO van 16- voor _

TEVENS HEBBEN WIJ VOOR U:

YOMIO PER LITER van 2,75 voor _

EEN FRISZUUR YOGHURT-ACHTIG DESSERT!

2,25

De aanbieding is geldig van 16/11 t/m 23/11.
Reeoordweg 2 Openingstijden:
7251 JJ Vorden dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
Tel. 05752-3459 zaterdag van 9.30-12.30 uur

IJSBAAN VORDEN
LEDENKAARTEN

KUNNEN WORDEN AFGEHAALD
VANAF 21 NOVEMBER T/M 5 DECEMBER 1994

BIJ DE ABN-AMRO, RAADHUISSTRAAT.

Hierna worden de prijzen van de
ledenkaarten verdubbeld.

GEZINSKAART (met kinderen tot 16 jaar) 15,—

LEDENKAART 10,-

ENTREEKAART volwassenen 3,—

ENTREEKAART kinderen 2,~

De ijsbaan staat onder water.

HAAL UW KAARTEN NU IN DE VOORVERKOOP !

Het Bestuur.

f ABN-AMRO CtTAyfTKT A T>
Vorden organiseert öH/lVlll» /VIV

Programma
Uw bedrijf..., doorgaan of stoppen?

Datum : Donderdag 24 november 1994
Plaats : Restaurant 'De Boggelaar'

Vordenseweg 32
7231 PCWarnsveld

Telefoon : 05752-1426

19.45 uur : Ontvangst met koffie

20.00 uur : Opening van de avond
De heer J.L.H.M. Romeijnders, directeur ABN AMRO Vorden

20. l O uur : Bedrijfseconomische (on)mogelijkheden
De heer Ing. A.J. Meulenveld, Regio Agrarisch Specialist ABN AMRO

20.30 uur : Fiscale gevolgen bedrijfsbeëindiging
De heer Mr. Drs. B.H.J. de Regt van De Regt, Bloemendaal &
Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs te Vorden

20.50 uur : Pauze

21.05 uur : Testament & De voordelen van een tijdige successieplanning
De heer Mr. W.A. van Hoff, Notaris van Notariskantoor Tap, Tromp en
Van Hoff te Lochem/Zutphen

21.25 uur : Financiële Planning
Basis voor uitgebalanceerd beheer van inkomen en vermogen
De heer A.C. Verveer, Private Banking ABN AMRO Arnhem

21.50 uur : Forumdiscussie onder leiding van de heer Romeijnders

22.30 uur : Afsluiting van de avond

Na afloop is er voldoende gelegenheid om onder het genot van een hapje en een
drankje met elkaar nader van gedachten te wisselen.

Uw aanmeldingen gaarne telefonisch ABN AMRO Vorden:
05752-1886 voor 20-11 -1994.

PETIT RESTAURANT

OLDE LETTINK
restaurant - afhaalcentrum - terras

Almenseweg 35a - 7251 HN
VORDEN-tel.: 05752-4001

ZATERDAG
19 NOVEMBER a.s

restaurant
vanaf 17.00 uur gesloten

i.v.m. grote partij.

AFHAALCENTRUM
BLIJFT OPEN!

Hou er rekening mee,
bedankt!

THEO TERWEL l
III AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

PRACHTIGE
WANDKALENDERS!!!

DE SINT HEEFT KEUS UIT WEL
150 SOORTEN !!!
O.A. kunst, natuur, dieren, alpen, holland,
etc.

SCHEURKALENDERS 1995!.'!

O.A. JanTimmam
Mr. Bean
Jules Deelder
KlazienUutZalk
Taal
Liefde is...
Peters Zeurkalender
Dick Bruna
Sesamstraat

AGENDA'S 1995!!!

Allerhande kantooragenda's
(o.a. Succes, Ryam, Letts of London)

Help een kind, word pleegouder.
Voor meer informatie belt u gratis: 06-022 34 32

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

NOG VOLOP VIOLEN
ZWARE PLANTEN

Altijd vers,
uit eigen kwekerij.

*e- Hovcnicrsbedrijf l Kwekerij

De Hedem"HEDEPA / /
Slrodijk 4 -Vorden
Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

Wij feliciteren

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

met de nieuwe
betaalautomaat
Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de

mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale

betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U??

Rabobank Vorden

2 BOS BLOEMEN naar keuze

AMARYLLIS BOL
in kadoverpakking

5,95
EXTRA GROTE

AZALEA
7.95

PER STUKHAZEBOUTEN 5,75

FILET 12,75

/ FAZANTE-HEN 14,25

Poelier HOFFMAN

PER KILO

PER STUK

De winkel is v.a. donderdag 17 november
weer open

met eerst een kleine ingreep zou worden werd
een hele verbouwing.
Nu met nieuwe stellingen en nieuwe pincode-
betaalmogelijkheid.

HEROPENINGSAANBIEDING:

Anuy
Regenpakken

49,95van 89,95 voor

OP « OP

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393



BEZOEK DE
KERSTMARKTEN
IN DÜSSELDORF

OF MUNSTER
Wij gaan er heen" op:

1 0 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 2 0 - 2 1
DECEMBER

• bij voldoende deelname l 00, — P-P'

Opgave en inlichtingen bij:

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst -

Tel. 05758-1334

DIERENBESCHERMING

Graf/'s aktiepakketten verkrijgbaar bij:

(05750)21671 mevr. J. Kok
(05752) 6668 mevr. M. de Hesse
(05752)3114 D. te Velthuis

****

SAM SAM
KINDERKLEDING
kleurig - stoer - betaalbaar

NU:

25,-KORTING
OP ALLE JASSEN

Deventerweg 2a - LAREN
Tel. 05738-2412

's maandags gesloten

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon:

bijEmsbroek!
Wie toe is aan '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 GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten?

Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu met

05752 - 1546

een warm gevoel van zekerheid

11 9 MOV

KEN IE DIE ZAAI

M .OW
26MOV:

MONTECARLO i NONKEL NEYS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Blue Note Zitmeubelen.
Een kwaliteitsprogramma
voor een scherpe prijs,
leder model kan geheel
naar uw persoonlijke
smaak worden uitgevoerd.
Want we bieden een
ruime keus in bekleding
en sierlijke houten details.

21/2 zitsmodel Armstrong

1370.-
combinatie 2- + 2V2-
zitsbank

Bijpassende fauteuil en
3-zitsbank leverbaar.

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK • De Bremer
21.20 u. STEENDEREN • Postkantoor
21.25 u. BAAK-Bushalte
21.30 u. WICHMOIMO - Café Krijt
21.35 u. HENGELO • Lankhorsterstraat
21.37 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. HALLE - 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. VELSWIJK - 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 - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE • De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR

„Zeg Piet, die GOEDE KWALITEIT
VLOERBEDEKKING en
GORDIJNEN komen die
helemaal uit Spanje."

•

Nee Sinterklaas, die koop ik gewoon bij DE WONERIJ.
Ze hebben daar alle bekende merken in huis. Daar heb je
zoveel keus en zo'n goede service.

En weet u, Sinterklaas, ze hebben daar ook nog al die leuke
KADO'S in de KADOHOEK.

Een héél goed adres voor veel woonplezier!

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

L U B B E R S WOONWINKEL
Rnaclliiiisstra.it 45 Hcnrjolo GUI. Tul. (057531 128G

M A A K T K I E Z E N G E M A K K E L I J K

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphe

Tel. 05750-15410

Restant partijen
Verkoop rechtstreeks vanuit onze magazijnen
ledere zaterdag worden rechtstreeks vanuit onze magazijnen
speciale partijen bouwmaterialen aangeboden.

Enkele voorbeelden:
Grote partij kinderkoppen ca. 14 x 14 cm p.s. ƒ 1,-

Restant partijen dakpannen

PU isolatieplaten afm. 500 / 1 2 0 / 4 cm p m2. ƒ 14,50

Div. soorten wand- en vloertegels met hoge kortingen.

Div. soorten incourante betonartikelen uit de fabriek,
voor verhardingsdoeleinden.

Prijzen zijn afhaalprijzen ind. BTW.
Bovendien scherpe prijzen voor hout en plaatmateriaal, alsmede
voor MDF wand- en plafondpanelen!

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Sparen bij Univé.
Méér dan een appeltje voor de dorst!

Een paar voorbeelden

Stel, 11 heul een vrouw van 25 en n spaart maandelijks f 50,- met een
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f 15.131.- f24.465,-

Stel, u bent een man van .?5 en n spaart maandelijks f 100,- met een
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f 30.214.- f48.122.-

Stel, 11 ben! een man van 45 en u spaart maandelijks f 150,- met een
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f43.427- f66.619,-

Stel, u bent een vrouw van 45 en u spaart maandelijks f 150,- met een
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f45.060- f71.353-

* Gebaseerd op een rendement van 8%.

IJMVF\^ VERZEKERINGEN i J

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Barchem-Ruurlo
Kantoor: Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo
Telefoon: 05735-1635

U kunt meer met uw spaargeld doen dan u denkt.

Een spaarverzekering van Univé levert u namelijk

aanzienlijk meer op dan een gewone spaarrekening.

Het gemiddelde rendement van de Univé-spaar-

verzekering bedroeg de afgelopen 15 jaar 8,8%.

Dat scheelt duizenden guldens. Temeer omdat de

opbrengst van een spaarverzekering belastingvrij is,

na 15 jaar sparen of langer. Bovendien biedt Univé

zekerheid. Want op de einddatum van de verzeke-

ring of bij voortijdig overlijden krijgt u minimaal

het vooraf vastgestelde garantiebedrag uitgekeerd,

gebaseerd op een rente van 4%.

Bel of kom langs. Of stuur de coupon op en pluk de

vruchten van de Univé-spaarverzekering!

Ik wil graag meer weten over de Univé-spaarverykering.
Stuur mij een vrijblijvende persoonlijke offerte.

Gewenst spaarbedrag />er maand:

Of50.- Of 100.- O/ 150,-
Gewenste spaartermijn: O 15 jaar O 20 jaar

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon: Lidinimmer:

Geslacht: G vrouw O man

Geboortedatum:....

U kunt deze bon opsturen aan: O. V.M. Barchem-Ruurlo,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo
(een postzegel is niet nodig).

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.),
tel. 05753-8181.

Maandag t/m vrijdag 7.30-12.00, 12.45-17.30 uur,
zaterdag 8.30-16.00 uur.

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

Wij kunnen weer

OPSLAG-
RUIMTE

aanbieden in ons vrieshuis. Zowel grote als
kleine cellen zijn weer beschikbaar. Tevens is er
voldoende gelegenheid voor snel invriezen van
grote of kleine partijen vlees.

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

Tonny Jurriërts

De stichting Vordense Lokale Omroep
(V.L.O.), die radio-uitzendingen verzorgt
dankzij de inzet van een dertigtal vrijwilligers,
zoekt voor het opzetten en begeleiden van
radio-reclame een

RECLAME-
MEDEWERKER m/v

die zich op vrijwillige basis hiervoor wil
inzetten.
Liefst met ervaring in de reclame-branche.
Voor nadere inlichtingen:
A. Kroes, tel. 05752-3863.

U kunt zich schriftelijk aanmelden bij:

V.L.O. t.a.v. A. Kroes
Postbus 115
7250 AC Vorden

AUTOSCHADE
^HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Uw keuken uit Ruurlo
U hoort er steeds meer van .../

H
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 05735 - 2000
Fax:05735-3317 BOUWMATERIALEN BV
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NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 17 november 1994

56e jaargang no. 34

GRUWELIJKE
PAARDEN-

TRANSPORTEN!

' -\

Tijdens lange
reis naar
slachthuis
al op sterven
na dood!
Het paard kreunde van pijn
toen hij na zijn urenlange
reis uit de vrachtauto werd
gesleurd. Voor de slopende
rit begon, was zijn been al
gebroken. De zeer pijnlijke
breuk was met wat plakband
bij elkaar gebonden.

De Landelijke Inspectie-
dienst van de Dierenbe-
scherming heeft onderzoek
verricht in Europa naar het
transport van slachtpaarden
vanuit het voormalige oost-
blok naar Italië. Afschuwe-
lijke vormen van dierenmis-
handeling werden daarbij
gefilmd: kapotgeslagen oog-
kassen, zweren, open won-
den en zware ondervoeding
zijn schering en inslag!

HELP DE
SLACHTPAARDEN!
De Dierenbescherming eist
hiertegen zeer strenge maat-
regelen in Europees verband,
want dit moét stoppen.
Vindt u dat ook? Help ons
alstublieft een einde te
maken aan deze wantoestan-
den met een gift op giro 9870
t.n.v. Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming,
Postbus 2237,
1200 CE
Hilversum (a.u.b.
vermelden: 'Actie
slachtpaarden1).

Landbouwfederatie
De Landbouw Federatie organiseert
dinsdagavond 22 november in het
Dorpscentrum een bijeenkomst die in
het teken staat van de mestproblema-
tiek.
De heer P. Houtma van Mcstbureau
Oost zal een inleiding houden en te-
vens vragen beantwoorden.

\v RS U °°K A R l

K0
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recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS (.1

Drukkerij Weevers niet bang voor concurrentie lage lonenlanden:

Ruim 500 bezoekers tijdens Open Dag

Vergeet niet uw prijsvraagformulier in te leveren, welke tijdens de open dag aan bezoekers is uitgereikt.

Tijdens de Open Dag die vorige
week woensdag werd gehouden bij
Drukkerij Weevers in Vorden,
kwamen ruim 500 belangstellenden
uit de gehele regio een kijkje ne-
men. Directielid L.G. Weevers jr.
daarover: 'De belangstelling was
buiten verwachting. Ik had zelf niet
durven hopen dat er zoveel mensen
zouden komen. En de reacties wa-
ren ook heel positief. De mensen
waren met name verbaasd over hoe
schoon in feite het werken in een
drukkerij is.'

Gedurende de Open Dag draaide het
bedrijf volop. L.G. Weevers: 'Op die
manier kun je ook het beste laten zien
wat het bedrijf voor mogelijkheden
biedt. Want daar ging het allemaal om
tijdens deze dag.' Behalve Wccvers in

Vorden waren er in de Achterhoek
nog twintig andere drukkerijen die
meededen aan de Open Dag, die on-
derdeel uitmaakte van de landelijke
campagne 'Rare wereld zonder druk-
werk van het Centraal Bureau voor
de grafische bedrijven in Nederland.
Ondanks negatieve uitspraken van de
voorzitter van de werknemersbond
Druk en Papier, de heer R. van Til-
borg, heeft Drukkerij Wee vers veel
vertrouwen in de grafische bedrijfs-
tak. Van Tilborg maakte tijdens een
internationaal congres de opmerking
dat de lage lonenlandcn veel werk
/.uilen overnemen van Nederlandse
drukkerijen en dat het DTP-gcbeurcn
een bedreiging is voor de grafische in-
dustrie. De heer L.G. Wcevcrs sr.
daarover: 'Vakmanschap van de Ne-
derlandse grafische industrie steekt

altijd ver boven de lage lonenlandcn
uit. Het DTP-gebeuren is niet meer
weg te denken en de bezoekers heb-
ben tijdens de Open Dag kunnen zien
dat wij in samenspel met de klant een
goed resultaat kunnen neerzetten.'

Wel is volgens Wcevcrs het gevaar
aanwezig dat Nederland steeds korter
gaat werken en de lonen blijven stij-
gen. Dan is het niet ondenkbaar dat de
lage lonenlandcn het drukwerk kun-
nen leveren voor een prijs die ver be-
neden de Nederlandse prijs ligt.

Wcevcrs: 'Wat wc daar tegen kunnen
doen? Gewoon langer werken, des-
noods weer 48 uur. Wc moeten er sa-
men de schouders onderzetten en niet
zeuren dat het slecht gaat met de gra-
fische industrie. '

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
'Now, Toon is t 'r ok neet zo gauw weer as dat e wel dach'. Riek van Toon
kek 's weer oaver de straote, maor daor was nog gin Toon te zeen.
'At e maor gin lekke band hef', verondcrstcln cur zuster. 'Wat dan nog,
lopens had c d'r ok al lange weer motn wcan, wat vcur drict-endjen is 't
now van hier nao de Christinalaan. Hce 's krap half zeuven al cgaon en 't
is now al tien vcur zeuven. Maor goed dat de bus wat an de late kante is
anders mossen al die andren op ons wachten'.
Toon van de Spitsmocs en Riek hadn met nog wat andere femilie uut
dizze streek den maondagaovund fces. 'n Volle ncavc uut Raolte was
vieftug jaor etrouwd en had de femilie nogal ruum vezoch. Veur 't ge-
mak hadn z'un klein busjcn chuurd waor zee met ut hele stel van dizze
kante inkonnen. De femilie uut Baok en Steendcrcn wodn dan ut eerste
opehaald (de chauffeur, ok femilie, kwam uut Olburgcn), 't leste was dan
Toon en Riek an de beurte. Veur 't gemak was Riek eur zuster maor bi'j
cur ckommcn, dan hoeven de bus 't zand neet in.
Toon was ccrs nog nao 'n dokter cgaon ummc de gricpspuitc te haaln.
Dat was e de leste jaorn zo gewoon en van die ticd af had e gin las meer
van de griep chad. Riek mos t'r n iks van hemmen, die had de spuite een
keer ehad maor was t'r zo ziek as un hond van ewes. 'Dan maor gewoon
griep', zei Riek, 'daor bun 'kensncctzoslcch van'.
Onderhand kwam de bus t'r al an maor nog gin Toon. Riek oaverleggen
met de chauffeur was ze doen mossen. Den von dat ut toch zo zuutjcsan
ticd wodn um te gaon, ut was al later as afesprokken. 'Dan ri'je wi'j
langs 'n dokter, a'w Toon intcgcn komp mot c de fietsc maor aans staln'.
Zo gczeg, zo gcdaon, 't was maor un cndjen nao de Christinalaan, too
zee 'n hoek ummc kwammcn zaogcn ze ut al. Bi'j 'rrdokter ston de ricgc
klanten tot zowat op de weg. Toon was schicnbaor al nao binnen, al te
lange zo l ut dus wel neet meer duurn vcur den weer veur 't lechtc kwam.
En jaowcl, met un mcnute of zeuven, achtc kwam Toon, ingeënt en wel,
nao buutcn en kon de bus wietcr nao Raolte.
'Kearl, vetel 's, wat was t'r daor toch an de hand, anders stao'j jao met
vief mcnuten weer op de stocpe a'j die spuite mot haaln'. 'Oh, dat ellen-
dige geld is de schuld van alles. I ' j mot die spuite in twee ampartc pos je s
bctaaln, 't ene vcur 'n apetheek en 't andere pos jen vcur 'n dokteren zien
aanhang. En daor schicncn ze neet al te vlot met uut de vuute te können.
De dokter zelf ston de halve tied werkeloos met de spuite in de handc op
klanten te wachten, de vrouwluu konncn um met ut afrekkcncn neet bi'j-
holn. En 't was, anders dan in un restaurant, eers bctaaln en dan pas spui-
ten!'
'Konncn ze dan neet goed teln?'
'Och jao, wat wi'j, die luu bunt gewend rckkcningcn te schrieven en dan
kump 't geld vanzelf wel op de banke. 't Hele jaor betaalt eur gin mensc
zo uut de knippc en dan komp t'r inens zo'n hoop binncnstocvcn. Maor
wat zo'j d'r wietcr van zeggen oavcr vief-cn-twintug jaor kent mcschicn
gin mensc meer 't begrip ' jantje, contantjc' bi'j ons in d'n Achterhoek.

//. Leestman

Prins Wilbert de Eerste

Wilbert Grotcnhuys is de nieuwe Prins Karnaval van De Dcurdrcajcrs. Zater-
dagavond rond t ien uur stapte hij in residentie De Herberg uit een grote benzine-
pomp met daarop de kreten 'normaal' en 'super'. Dit sloeg natuurl i jk op de haan
van Prins Wilbert de Eerste, die in het dagelijks leven samen met zijn vrouw
leiding geeft aan Super Wilbert en Yvonnc Grotcnhuys aan de Zutphcnscwcg.
Grotcnhuys nam de scepter over van Prins Peter die tijdens het Prinscnbal een
afschcidslicd zong, begeleid door de Vordensc band Almost Sober. Verder wa-
ren er optredens van zowel de mini- als de scniorcndansgarde onder leiding van
Reina Grocncndal. Het Prinscnbal kende vergeleken bij andere jaren een andere
opzet. Onder het motto 'Deurdrcajcrs in Rock' lag de nadruk tijdens het Prin-
scnbal meer op de popmuziek. De bands Reflex en Almost Sober traden om de
beurt op en vulden beide op geheel eigen wijze de avond in. Voorzitter Henk
Grocncndal daarover: 'Het was onze bedoeling om door middel van rockmu-
ziek meer jeugd te trekken. En dat is gcluk't. De zaal was goed gevuld en het
thema'Dcurdrcajcrs in rock' was dan ook bijzonder geslaagd.'



De Zonnebloem
De Zonnebloem roept mensen op een
Sinterklaassurprise te maken voor een
zieke, gehandicapte of hulpbehoe-
vende oudere. Dit in het kader van de
actie 'Zon in de Schoorsteen'. De ver-
eniging wil langdurig zieken, licha-
melijk gehandicapten en hulpbehoe-
vende ouderen, die dreigen te vereen-
zamen, met Sint Nicolaas verrassen.
Aan zeer velen van hen gaat het Sin-
terklaasfeest ieder jaar ongemerkt
voorbij. Bedoeling van 'Zon in de
Schoorsteen' is die mensen te laten
merken, dat ze er ook bij horen, dat ze
niet vergeten wordne. Het hoeven
geen dure cadeaus te zijn, want dat is
beslist niet de bedoeling. Het gaat om
het gebaar, een een aardige nuttige at-
tentie, liefst wat feestelijk verpakt en
zo mogelijk vergezeld van een rijm-
pje, briefje of tekening. De Zonne-
bloem hoopt dat ook dit jaar weer veel
mensen een Sinterklaaspakje willen
maken. Iedereen kan aan de actie
deelnemen. Als U een zieke of gehan-
dicapte wilt verrassen met een pakje
vol 'zon' en 'vriendelijkheid' dan
kun t , u contact opnemen met Me-
vrouw J. van de Schoot, Het Wieme-
link 39, 7251 CW Vorden, tel.
05752-2179 of mevrouw M. J. M.
Klein Kranenbarg, Hackforterweg
31, 7234 SH Wichmond, tel. 05754-
1269.

Ratti 2 in het nieuw

Vorden speelt gelijk
Voor beide ploegen stond er veel op
het spel om van de onderste regionen
naar de middenmoot door te stomen.
Het was Reunie die de zenuwen het
eerst in bedwang had. Dit resulteerde
in een aanvallend Reunie en een ver-
dedigend Vorden. In de 23e minuut
was het John Hargeerds die hiervan
profiteerde. Een lange pass bereikte
hem en gebruik makend van de ver-
warring in de Vordense achterhoede
wist Hargeerds Marinho Besselink te
passeren: 1-0. Vorden probeerde de
bakens te verzetten doch door te veel
foutieve passes lukte dit in het geheel
niet. Ook toonde Reunie meer agressie
in het spel. Aan het eind van de eerste
helft begon het bij Vorden beter te lo-
pen. Eerst verdween een inzet van Pe-
ter Hoevers naast het doel en schoot
de vrijstaande Oscar Olthuis van dicht-
bij over het Reunie-doel.
Na de theepauze pakten de jongens
van Peter Janssen het veel fanatieker
aan. Nu werd Reunie zwaar onder
druk gezet. Na een kwartier spelen
kopte Peter Hoevers op aangeven van
Benny Wentink de bal achter de Reu-
nie-doelman l-l.Wilbert Grotenhuis
glipte een paar keer langs de verdedi-
ging doch zijn voorzetten konden niet

Café-restaurant en afhaalccntrum 't Olde Lcttink aan de Almenseweg voorzag Ratti 2 van de zondagsafdcling onlangs
van een geheel compleet voetbaltenue. De geste werd door de spelers en natuurlijk ook door het Ratti-bestuur zeer ge-
waardeerd. Vandaar dat ze met de sponsor voor het restaurant op de foto gingen.

worden verzilverd. In de 70e minuut
werd Mark Sueters op het juiste mo-
ment de diepte ingestuurd en hij
bracht de stand op 1-2. In de slotfase
trok Vorden zich massaal rond het zes-
tienmetergebied terug. Men wilde de
voorsprong vasthouden. Aanvaller Pe-
ter Hoevers hielp ook in de verdedi-
ging. Dit kwam hem duur te staan. Pe-
ter wilde een aanvaller binnen de zes-
tien meter blokkeren. Deze liet zich
vallen met als gevolg een penalty. Het
schot werd in eerste instantie door Ma-
rinho Besselink gestopt doch in de re-
bound werd de bal ingekopt door Ro-
nald Sasse: 2-2. Gezien de wedstrijd is
dit wel een terechte uitslag.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Alexandria.

Uitslagen
Gazelle Nieuwland D l-Vorden Dl
2-3, Socii El-Vorden El 3-3, Zutpha-
nia Fl-Vorden Fl 1-6, Wilhelmina
SSS F4-Vorden F2 4-0, Winterswijk
Al-VordenAl l-3,VordenCl-Grolse
Boys Cl 0-1.
Reunie l-Vorden l 2-2, Gendringen
2-Vorden 2 1-3, Vorden 3-Doesburg3
2-3, Vorden 4-Longa 5 2-2, Vorden
5-Voorst 7 9-4, Grol 10-Vorden 61-1.

Weekendrecept
Vlogman
Een lekker Oosters recept:
Daging Roedjak

Bereidingstijd: 60 of 90 minuten.

Benodigdheden: 500 gram in repen gesneden rundvlees; zout; 4 eetle-
pels maisolie of andere olie; l zakje santen (poeder) of 2 blok santen; l
middelgrote in smalle ringen gesneden ui; 2 geperste teentjes knoflook;

. l theelepel sambal trassie; l eetlepel laospoedcr; l theelepel goela
Djawa of donkerbruine basterdsuiker; l flinke mespunt tamarindo-
pasta; 1-2 theelepels citroensap; enkele gepelde kcminenoten; ketjap
benteng manis ofsojasaus.

Benodigd keukengerei: vleesplank, mes, keukenpapier, vleespan, steel-
pan, schuimspaan, grote en kleine kom, litermaat, voorverwarmde ser-
veer schaal.

Bereidingswijze:
1. Snijd de repen vlees in niet te kleine stukken. Strooi daar wat zout op.
2. Verwarm 3 cetlepels olie en bak daarin, als de olie haast begint te dam-
pen de stukken vlees rondom mooi van kleur. Temper de warmtebron.
3. Breng in de steelpan 3 deciliter water aan de kook. Los daarin de san-
ten op en schenk de vloeistof in de vleespan. Sluit die als de inhoud bijna
kookt en temper de warmtebroh. Laat het rundvlees 30 minuten zacht
koken en ongeveer half gaar worden.
4. Schep het vlees dan met de schuimspaan zo droog mogelijk over in de
kom en giet het kooknat in de litermaat of in een andere kan.
5. Laat in de nu lege vleespan de rest van de olie warm worden. Fruit
daarin de ringen ui met het knoflook goudgeel.
6. Maak van de sambal met laospoeder, de suiker, de tamarindepasta
(asem), l eetlepel citroensap en de kemirianoten een glad mengsel. Ver-
dun dat met wat koud water.
7. Bak het vlees met de ui en het knoflook nog even mee en schep de
inhoud van het kommetje door het vlees.
8. Giet ongeveer de helft van het kooknat van het vlees in de pan en laat
het vlecsmengsel weer even koken. Voeg eventueel nog wat van het
kooknat toe. Sluit de pan en laat het rundvlees in nog 30-40 minuten
goed gaar worden.
9. Proef het gerecht en voeg naar smaak zout, citroensap of ketjap toe.
Serveer het met een bodem vloeistof in een voorverwarmde schaal.

Tip van de kok: Vervang het laospoeder (gemalen wortel met een gem-
bersmaak) door gemberpoeder, de tamarindepasta door asemwater en
het citroensap door een flinke mespunt gedroogde daoen djeroek poe-
roet (citroenblad) of door enkele sprietjes sereh (citroengras).

Programma
Vorden D l-Wilhelmina SSS D2, De
Hoven El-Vorden El, Vorden Fl-De
Hoven Fl, Brummen F4-Vorden F2,
GSV '63 A l-Vorden Al, Vorden Bl-
AD BI, Klein Dochteren C l-Vorden
Cl.
Vorden l-Alexandria l, Vorden
2-Grol 4, H en K 2-Vorden 3, KSV
3-Vorden 4, Vorden 5-Socii 4,Vorden
6-Rekken 3, Witkampers 9-Vorden 7.

Socii
Uitslagen

:^FO-15,SociiE-VordenE
sSPB-Socii B 2-10.

Socii F- Ei
3-3, Gors!
Sp. Deventer l -Socii l 1-0, Sp. Brum-
men-Socii 2 0-0, H en K 4-Socii 43-1,
Socii 5-Oeken 3 4-2, Socii 6-Lochui-
zen 5 3-

Programma
Zutphania F-Socii F, Warnsveldse
Boys E-Socii E, AZC D-Socii D, Lo-
chem B-Socii B.
Socii 1-Gorssel l, Be Quick 3-Socii 2,
Vorden 5-Socii 4, Socii 5-Drempt
Vooruit 5, Socii 6-Erix 6.

Uitslagen
Ratti Al-GWVW Al 1-7, Diepen-
heim B2-Ratti BI 10-1, Warnsveldse
Boys C3-Ratti Cl 1-4, Ratti Dl-
Lochem D4 2-2, Lochem E2-Ratti El
8-3, Ratti Fl-Lochem F2 4-1.

Programma
WL Al-Ratti Al, Vios Beltrum Bl-
rAl, Vios Beltrum Bl-Ratti BI, Ratti
Cl-HenKCl,RattiEl-RietmolenEl,
NeedeF3-RattiFl.

Wielrennen

RTV
Rudie Peters is tweede amateur B-ren-
ner van het afgelopen wegseizoen
1994 over geheel Nederland gewor-
den. Met zijn 15 overwinningen en
vele ereplaatsen kwam hij aan 396 pun-
ten. Ruim voldoende vooreen tweede
plaats.
Ook Edwin Maalderink scoorde goed
door regelmatig dicht achter de win-
naars te eindigen en er zelf ook twee te
winnen. Hij werd uiteindelijk veer-
tiende.
Voor de GOW-competitie waren er af-
gelopen weekend twee wedstrijden. In
Gendringen rondom het openlucht-
theater werd Jaldert Steenblik tweede
nieuweling en ook André Bargeman
reed zich op een nieuwe fiets naar een
tweede stek bij de junioren. Edwin
Maalderink werde eerste amateur B en
Ben Peters en Jan Pieterse zesde vete-
raan.
Zondag was de wedstrijd in Almelo.
Hier wonnen Jaldert Steenblik en
André Bargeman in hun klasse. Rudie
Peters werd tweede bij de amateurs B.
Ben Peters was vierde en Jan Pieterse
zevende veteraan.
Komende zaterdag vinden de Ge-
lderse Kampioenschappen plaats te Ei-
bergen. Hier zullen vele RTV-ers aan
de start staan.

V o l l e y b a l

Dash
Afgelopen zaterdag speelde het eerste
herenteam uit tegen Harfsen. In de
eerste twee sets van de wedstrijd moes-
ten de heren nog wennen aan de
nieuwe shirts geleverd door Karel's
Sportcentrum uit Borculo.
In de eerste set zocht Dash naar een
goede pass. Al gauw stond Harfsen
voor met 8-3, mede door hun goede
blokkering. De set ging verloren met
15-6. Ook de tweede set was snel voor-
bij. Door veel persoonlijkelouten en
een goede sprongservice Vc^Bc tegen-
stander werd de setstand 1^4. In de
derde set begon Dash zeer overtui-
gend. Een goede pass, sfeer en enthou-
siasme leverde een 10-15 setwinst op.
Te overmoedig begonnen^K heren
aan de vierde set. Na een w! achter-
stand kwam de vechtlust uit de derde
set terug. Dit resulteerde in een 12-2
stand. De tweede scheidsrechter
maakte een eind aan de nek-aan-nek-
race door voor een niet gemaakte net-
fout te fluiten: setstand 16-14.
De heren kunnen terugkijken op hoog-
staand volleybal in de derde en vierde
set en kijken uit naar de thuiswedstrijd
tegen DVO l.

Uitslagen
D3A Olympia 2-Dash 4 0-3, MA Ter-
wolde l-Dash l 2-2, Drecr. Dash
1-WSV 3 3-0, Hrecr. Dash l-Voorst 2
0-3, HP Harfsen l-Dash l 3-l,DPTer-
wolde 1-Dash 2 3-1, D4C Devolco
8-Dash72-l,Hl Dash2-Lettele l 0-3,
H3A Dash 3-Overa 22-1, D4A Dash
5-Harfsen 5 3-0, D4B Dash 6-Harfsen
4 3-0, MC2 Dash 1-WSV 2 2-1, JB2
Dash 1-WIK l 1-2,JCDash 1-Voorwa-
arts l 1-2.

Programma
16-11 Hrecr. Deventer 3-Dash 3, 18-
11 Hrecr. Heeten2-Dash l,D3e div.B
Hevo-Dash/Sorbo,Hl DVO 2-Dash
2, H3A Epse 1-Dash 3, D2A DVO
3-Dash 3, D4B Epse 2-Dash 6, MC2
Voorwaarts 1-Dash l, JB2 Gorssel
1-Dash l,JCWSV 1-Dash l,HPDash
1-DVO l,DPDash2-Deventerl,D3A
Dash 4-DVO 5, D4C Dash 7-Wilp 2,
MA Dash 1-Heeten 1.

D a m m

Dostal speelt gelijk
Het eerste damteam van Dostal heeft
een 10-10 gelijkspel behaald tegen de
vroegere landskampioen Witte van
Moort. Na een remise van Henk Hoek-
man in de vooruitgespeelde partij te-
gen Wieger Wesselink, kwam de eerste
uitslag in Westerhaar van Nina Jan-
kovskaja. Zij behield het overzicht te-
gen Westerhaars topscorerGil Salomé
en boekte een gelijkwaardige remise
2-2. Johan Haijtink ging tegen de
sterke Nederlands/Zwiters Hans Ver-
min ten onder aan zijn korte vleuge-
lopsluiting 4-2. Eddy Budé liet zijn
tweede overwinning voor Dostal aan-
tekenen. Hij omsingelde het vijande-
lijk centrum geheel zodat zijn tegen-
standergeen kant meer op kon 4-4. Na
drie remises van achtereenvolgens

Gerrit Boom, Ben Smeenk en Alex
Klein, bracht Hendrik van der Zee
Dostal op voorsprong. In het late mid-
denspel kon hij door allerlei combina-
tieve dreigingen in de stand te vlech-
ten, een gewonnen positie krijgen 7-9.
Henk Grotenhuis ten Harkel had bij
zijn flankaanval teveel schijven achter
de voorpost staan waardoor zijn tegen-
stander een succesvolle omsingeling
op kon zetten. Grotenhuis moest een
schijf offeren maar kon niet verhinde-
ren dat er een kansloos eindspel voor
hem op het bord kwam 9-9. Tenslotte
speelde Gerrit Wassink remise 10-10.

Dostal 2-DVD Doetinchem 2 10-6,
DCV 4-OG ALmen 2 8-4.

r i d g e

Bridgeclub
Groep A: heren Greidanus/Klooster-
man 62,1%, mevr./de heer Scholten
55,7%, dames Broertjes/Gilles55,4%.
Groep B: dames Bouman/Horstink
65,0%, dames Den Elzen/van Manen
61,2%, mevr./heer Führi Snethlage
60,4%.

Paard e sport

De Graafschap
Bij de indoor-dressuurwedstrijden die
op 12 en 13 november in Laren werden
gehouden, behaalde Inge Regelink
met Lady een eerste prijs in de L2-dres-
suur met 122 punten. Rinie Heuvelink
behaalde met Gorby de tweede prijs in
de Ll-dressuur met 132 punten.
In de klasse B behaalde Rodie Heuve-
link met Rayka de eerste prijs met 118
punten en Marina Gotink de vierde
prijs met 124 punten.

Help een kind, word pleegouder.

Voor meer informatie belt u gratis: ,
0 6 - 0 2 2 3 4 3 2

Vogelsport

Tentoonstelling
met veel gekwetter
Een gekwetter van jewelste in het
Dorpscentrum of beter gezegd in 't
Stampertje. De vogelvereniging De Vo-
gelvriend hield daar het afgelopen
weekend een tentoonstelling waar-
voor veel belangstelling bestond.
Deze tentoonstelling is voor De Vogel-
vriend (een vereniging die al bijna 45
jaar bestaat en 48 leden telt) altijd het
hoogtepunt in het verenigingsjaar.
Voor de leden nl. dé kans om hun ge-
kweekte vogels te tonen.
Voor de drie keurmeester overigens
geen gemakkelijke klus om de vele vo-
gels te beoordelen. Deze keurmees-
ters waren G.W. Hissink uit Zelhem
(parkieten),G. Koenderink uit Hengel-
velde (postuurkanaries), H.J. Scholten
uit Beckum (kleurkanaries). In iedere
klasse werden drie prijswinnaars toe-
gekend.
Tijdens deze tentoonstelling kregen
de vogels hun voer van de firma Klu-
vers die dit gratis beschikbaar stelde.

Uitslagen
Ie prijs stam G.J. Schumaker met
agaat rood int. 363 punten, Ie prijs stel
B.A.M. Horsting met bruingeel ivoor
schimmel 180 punten, Ie prijs enkel
G.J. Schumaker roodschimmel 46-90
punten, Ie prijs enkel M.H.W. Borgon-
jen met isabelgeel int. 46-90 punten,
Ie prijs enkel G.J. Schumaker met
agaat rood int. 46-90 punten, Ie prijs
enkel Th. Nijenhuis met isabelrood int.
46-90 punten, Ie prijs enkel E. Koren-
blik met albino ree. 46-90 punten, Ie
prijs enkel G.H. Slagman yorkshire 90
punten, Ie prijs enkel W.A. Berendsen
metglosterconsort91 punten, l e prijs
enkel C. Bink met grasparkiet licht-
groen 89 punten, Ie prijs enkel C. Bink
met agapornis roseicollis lichtzee-
groen 89 punten, Ie prijs enkel W.J.M.
Peters met agapornis personata licht-
groen diepovergoten 90 punten, Ie
prijs enkel C. Bink met forpus coele-
stris 89 punten, Ie prijs enkel H. Lense-
link met bourkes parkiet 89 punten, Ie
prijs enkel H. Lenselink bourkes par-
kiet 89 punten, Ie prijs enkel W.J.M.
Peters met pracht rosella 89 punten. Ie
prijs enkel A.H. van der Logt met vuur-
vink 90 punten, Ie prijs enkel W. Bijen-
hof met agapornis personata lutino 89
punten. Ie prijs enkel C. Bink met for-
pus conspicilatus 91 punten, Ie prijs
enkel Harm Harmsen met elegant par-
kiet 91 punten.
Tijdens de opening werden er drie le-
den van De Vogelvriend gehuldigd nl.
H.L. Harmsen wegens 40 jaar lid van
de Algemene Nederlandse Bond van
Vogelhouders, D.J. Harmsen en
B.A.M. Horsting beiden voor het 25-
jarig lidmaatschap.

KERST- EN NIEUWJAARS
KAARTEN

Ook voor het goede doel!

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 3O - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

WWF

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL/FAX 05750 - 12306

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.
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DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 16 t/fn ZATERDAG 19 NOVEMBER

ninnr

leder jaar wordt ergens in
ex-Joegoslavië een 'Zomer-
school' georganiseerd voor
studenten van verschillende
nationale en religieuze ach-

tergronden. Ze komen uit alle delen van het land. En studenten uit Turkije,
uit Engeland en uit Nederland praten en studeren mee. Het gaat over nationalisme

en religie, over mensenrechten en tolerantie, over racisme en democratie.
Europeace steunt deze unieke Zomerschool. Help de Zomerschool! A stichting

6990647
Telefoon (070) 350 71 00. Celebesstraat 60, 2585 TN Den Haag

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Zonder drukwerk
geen folders.

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

MODESHOW
in samenwerking met

WERELDWINKEL VORDEN.

Geshowd wordt kleding, gemaakt van
EXOTISCHE STOFFEN.

Ook informatie en verkoop.

WOENSDAG

23 NOVEMBER
Aanvang 20.00 uur.

Entree 12,50 (incl. consumptie)

"Gelukkig mug ik niet mopperen. Ik kan weer volledig
meedoen. Maar toch zijn er nog zo'n 12.000 mensen met een

diabetische voet. Voor een deel van hen
is amputatie een noodzaak.
Eén van de gevolg en van de
onzichtbare ziekte diabetes.

Giro 5766
Bank 70.70.70.805

Diabetes Fonds
Nederland, Amersfoort

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
7 nov. t/m zondag 13 nov. 1994.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

HOO m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 rrf3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

15 m3

18 m3

22 m3

26 m3

29 m3

33 m3

36 m3

40 m3

44 m3

47 m3

51 m3

55 m3

60 m3

66 m3

71 m3

77 m3

82 m3

91 m3

100 m3

109 m3

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
30-10-'94
van:

27 m3

33 m3

40 m3

47 m3

53 m3

60 m3

66 m3

74 m3

81 m3

87 m3

94 m3

101 m3

110 m3

121 m3

130 m3

141 m3

151 m3

167 m3

184 m3

200 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

't Weer
Nargens heur i'j meer oaver praotn,
dan oaver 't weer, dat ko'w neet laotn.
As de reagen spettert veur de ramen,
heur i'j: 't weer mos zich schamen.

As de hagel umme neerten klettert,
is 't net of de mitrailleurs in de wiette knettert.
Heur i'j de wind in de schossteen boezen,
dan zal 't t'r vanni ' j weer op gaon soezen.

Al is de snee dan ok wat zachter,
daor staot ze ok neet allemaole op te wachten.
Ut belemmert ut vekeer,
en 'tisstoepe veagen, keer op keer.

Weer andren hebt un hekkei an 't vriezen,
veural at t'r ok nog bi'j geet rówgiezeln.
A'j buutn komp waait 't ow kold deur de heure,
volle waogt zich ens neet buuten de deure.

Weer andren gaot hen schaatsenrien,
al kriegt ze hiervan in de bene pien.
Mooier sport besteet t'r neet,
jammer dat 't maor zo weinig geet.

As de zunne eur warmte gif,
hopt ze dat 't altied zo blif.
Un paar dage holt ze 't nog wel uut,
dan heur i'j al gauw un ander geluud.

Alles vcbrend en geet kapot,
't hoppe dat 't gauw anders wod.
Zit t'r dan onweer an de loch,
dan zeg un ander: Wi'j heb toch reagen genog.

En is t'r storm met windkrach negen,
dan ko'j d'r helemaol neet tegen.
De pctte waait ow van de kop,
op't dak hol i'j gin panne op.

Nao dit praotjen wo'k maor zeggen,
wat zolle wi'j d'r van trcchte brengen.
Wanneer wi'j 't zelf besteln konnen,
nooit was i'j groter trammelant integen ekommcn.



OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Vuren vloerplanken 140 x 19 L 5,7 m f 17,50 p.m2

Watervaste Vloerplaten 92,5 x 244,7 dik 19 mm
f 14.-p.m2
Tuinplanken geïmpregneerd 19 x 145 div. L v.a.
f 2,-p.m
Rabatplanken geïmpregneerd 19 x 145 L 5,7 m
f 3,25 p.m

Buitenvelderweg 1 - RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

Wilt u een tijdschrift of
boek laten inbinden?

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.

DEZE WEEK:
Jack's en Pullovers

IN PRIJS VERLAAGD

* t/m woensdag 23 november

JACK'S*:

Tennissen

50.°° KORTING
PULLOVERS*:

25% KORTING
* zowel dames als heren

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

Jij bent nog géén 20?
Dan voor jou!

N f 19,99

&> jij bent jonger dan 20 jaar
O élke woensdagmiddag van 13.00 tot 17.30 uur
o tot en met 7 december 1994
O met gewassen haar komen
o dan door ons geknipt
o drogen/föhnen bij ons ••> zélf doen óf door je

meegebrachte vriend(in)
o gratis: conditioner, gel & lak

J I M / / H E E R S I N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN, 05752-1215
HOGESTRAAT 26, DIEREN, 08330-22109

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

Hollandse Nieuwe per stuk 2,00
6 voor 10,00

Verse moten zalm 100gram 2,00

SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
familiezak

600 gram met gratis saus voor 10,00

Supergrote
Bakbokking
per stuk 1,50

4 VOOR 5 —

Dinsdag de gehele dag in Vorden bij de kerk.

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving tot wijziging/
intrekking vergunning
(art. 20.10 en 20.11, lid 1 Wmb en art. 3.5.4a Awb)

In a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en: b.
het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 18 november 1994 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit tot wijziging van de vergunning ver-
leend aan:

naam van de vergunninghouder: Emaus Bouw straat
en huisnummer: Hekweg 7 postkode/gemeente: 7274
DN Geesteren datum en kenmerk van de vergunning:
28 juni 1994, GG-1041 aard van de inrichting: hout-
skelet-bouwbedrijf adres van de inrichting: Ruurlose-
weg 120 te Vorden.
De strekking van het besluit luidt:
op verzoek van de aanvrager is voorschrift 12 van de
'algemene voorschriften' aangepast en de zaterdag
gelijkgesteld met een werkdag

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de vergunninghouder;
b. degene die bedenkingen hebben ingebracht tegen

het ontwerp-besluit;
c. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

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

gingen van het besluit ten opzichte van het ont-
werp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel voor: 30 de-
cember 1994.

Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om
schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
voor vermelde datum worden gericht aan de voorzitter
van'de voornoemde afdeling van de Raad van State.

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

Datum: 15 november 1994

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,

mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,

E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen:
Gemeentehuis Vorden, tel. 05752-7485, fax. 05752-
7444.

WAT DENKT
U HIER VAN*

OPEL CORSA
12S Luxe 3-drs., wit, 141.000 km, 1-1984
12S LS 3-drs. LPG/trekhaak, zwart, 142.000 km, 4-1989
14i Joy 3-drs. 5-bak/spiegels + knoppen in kl./deelb.a.bank/br.band, geel, 33.000 km, 7-1991.

OPEL KADETT
12S Station 5-drs., 1 eig./trekhaak, bruin (m), 166.000 km, 5-1982
12S Supr. 3-drs. trekhaak, wit, 152.000 km, 4-1986.
12S LS 5-drs. trekhaak, *" motor 82000 km "', blauw (m), 178.000 km, 3-1986.
12S LS 3-drs. v.+a. spatlappen/r.spiegel, blauw (m), 120.000 km, 5-1986
12S Supr. 3-drs. radio-cass., blauw (m), 122.000 km, 2-1986.
13N Limited 3-drs. trekhaak/get.glas/spatlappen, blauw (m), 131.000 km, 1-1987.
13S LS 3-drs. LPG, wit, 172.000 km, 4-1987
12S Station 3-drs. 1 eig./opendak, wit, 173.000 km, 1-1987
16D LS 3-drs. diesel/stootstrips/spatlappen voor/5-bak, rood (71), 150.000 km, 1-1987.
16D LS 4-drs. diesel/trekhaak/open dak, wit, 167.000 km, 4-1987
13N Club 3-drs., wit, 129.000 km, 1-1988
13N LS 3-drs. open dak, grijs, 85.000 km, 2-1988
170 Station 5-drs. 1 eig./trekhaak, rood (71), 160.000 km, 6-1990.
18i LS 3-drs. 1 eigAPG, rood, 165.000 km, 9-1990

OPEL ASTRA
17D GL 4-drs. 1 eig./trekhaak, rood (m), 92.000 km, 7-1992.
14i GL 3-drs. 1 eig./C.P.V., rood (m), 25.000 km, 9-1992
14i GL 5-drs. 1 eig., rood (79), 34.000 km, 4-1992

OPEL VECTRA
16i GL 4-drs. 1 eig./LPG/fabr.opendak, zwart (m), 125.000 km, 9-1991
18i GL 4-drs. 1 eig./LPG/opendak/CPV/a.klepspoiler, blauw, 125.000 km, 2-1992.

OPEL ASCONA
16S Sport 2-drs. 1 eig./G.T.-interieur/trekhaak, zilver (m), 130.000 km, 3-1986.
16D LS 4-drs. diesel/1 eig./trekhaak/radio-cass., wit, 240.000 km, 1-1986
16S LS 4-drs. LPG/trekhaak, l.blauw (m), 130.000 km 1-1985

OPEL MANTA
20S GT/J 3-drs. 1 eig./GT-velgen/radio, zilver (m), 79.000 km, 6-1983.

OPEL OMEGA
20i Pearl 4-drs. LPG/1 eig./CPV/get.glas/trekhaak, zwart (m), 194.000 km, 6-1990
20i Pearl 4-drs. 1 eig./trekhaak/opendak/l+r stoel, rembr. silver (m), 118.000 km, 6-1992
20i Pearl 5-drs. stationcar/trekhaak, zwart (m), dakreling, powersturing/CPV, 145.000 km, 4-1981.

OPEL REKORD
23D Trav. 4-drs. trekhaak, blauw, 186.000 km, 1-1985_

ANDERE MERKEN
Ford Escort 1300 L 5-drs. trekhaak, blauw, 99.000 km, 4-1984
Ford Escort 1400 L 3-drs., 5-bak/trekhaak, groen (m), 114.000 km, 5-1985
Ford Escort XR3i 3-drs., spoilers/l.m.velgen/opendak/trekhaak, rood (79), 122.000 km, 5-1988
Ford Escort 1400 CL 3-drs., rs look/spoilers/get.glas/opendak/l.m.velg., zwart, 99.000 km, 3-1989.
Fiat Ritmo 60 CL 3-drs. dakantenne/radio-cass./ruitenwis.achter, wit, 144.000 km, 5-1986
Fiat Ritmo 70 CL 3-drs. 1 eig./LPG/trekhaak/radio, zilver (m), 155.000 km, 9-1987
Fiat Uno 75iE 5-drs. trekhaak/radio-cass., wit, 60.000 km, 3-1990
Nissan Stanza 1600 3-drs., groen (m), 106.000 km, 3-1984
Nissan Sunny 1300 GL 5-drs., blauw, 116.000 km 1986
Nissan Primera 16001,4-drs., 1 eig., grijs (m), 56.000 km, 5-1992
Suzuki Intruder VS 1400 GLP, 1 eig./side pipes/highway steps, rood (m), 9.700 km, 7-1992
Toyota Camry 22i XL, 4-drs., LPG/1 eig./trekhaak/net.lak, grijs (m), 140.000 km, 7-1992
Volvo 340 L 1400,3-drs., automaat, blauw, 118.000 km, 1-1985
Volvo 340 DL 1400,3-drs. automaat, groen (m), 159.000 km, 4-1985
Talbot Horizon 1500,3-drs., automaat/l.m.velgen/trekhaak/radio-cass., wit, 99.000 km, 4-1983.
VW Golf 1600 GLS Cabriolet/1.m.velg+br.banden, wit, 73.000 km, 1980
VW Polo 1100 Classic, 2-drs„ wit, 130.000 km, 5-1985_
VW bus 1800 1 eig./LPG/banken+tafel/scheidingswand/extra kachel, wit, 115.000 km, 6-1990.

_ 5.900,-
10.950,-
16.750.-

3.900,-

. 8.750,-
7.250,-

. 8.250,-
8.250,-

. 10.900,-
7.800,-

. 10.900,-
11.900,-

. 9.900,-
11.900,-

.11.400,-
16.900,-
15.300,-

26.900,-

23.900,-
24.900,-

23.400,-
24.900.-

7.250,-
6.890,-

5.250,-

8.750,-

19.600,-

31.850,-
24.500.'

6.450,-

. 4.900,-

. 5.750,-

. 13.400,-

. 12.950,-

. 5.950,-

. 7.400,-

. 13.800,-

. 5.750,-

. 5.950,-

. 24.500,-

. 19.750,-
31.900,-
9.7,50,-
4.250,-

3.950,-
14.900,-
3.250,-
7.300,-

K« w. J. r,; KOOI
Opel / Isuzu - dealer:
Tramstraat 13, Lochem.
Tel. (O573O) 5 25 55
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