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DeJanOttinkBand
maakt live-opnames SNSBank schenkt5-000 tulden aa" bibliotheek
bij 't Pantoffeitje Veel bezoekers tijdens Open Huis
Van het concert dat de Jan Ottink
Band op vrijdagavond bij 't Pantof-
feltje geeft, worden live-opnamcs ge-
maakt die bedoeld zijn voor de derde
cd van de Lochemse groep. 'Twee
weken geleden hebben we ook al op-
names gemaakt in Aalten. Die zijn
heel goed gelukt, maar het is onze be-
doeling om er in Vorden nog even een
schepje bovenop doen. We willen na-
melijk het onderste uit de kan halen',
aldus Jan Ottink in een interview met
Weekblad Contact. Voor de livc-op-
namcs bij 't Pan toffe 11 je zijn nog en-
kele kaarten beschikbaar. Voor een
uitgebreid interview met Jan Ottink
zie Tweede Blad.

Restaurant Asya
gaat vrijdag
2 december open
Restaurant Asya aan de Zutphense-
weg l gaat op vrijdag 2 december
open voor het publiek. De officiële
opening volgt later. Asya is gespecia-
liseerd in pizza's en shoarma.

Kleurwedstrijd
Prijswinnaars van de Nutricia kleur-
wedstrijd zijn geworden:

Wouter Pelgrum, Het Wiemelink 7
Dorine Ringlever, Insulindelaan 58
Riek Woestenenk, Hoetinkhof 84
Janneke Hiddink, De Doeschot2
Irene Reinders, De Voornekamp 20
Tom Schotsman, Mispelkampdijk 56
Loes van Bemmel, Hoetinkhof 62
Joost Pelgrum, Het Wiemelink 7
Mathijs Messing, Hoetinkhof 181
Veravan Bemmel, Hoetinkhof 62
Daan Dagevos, Het Vaarwerk 1
TimoWentink,HetStroo11
Jorrit Schotsman, Joostinkweg 6
Claudia Reinders, De Voornekamp 20
Aniek van Langen, Hoetinkhof 145
LeviWentink,HetStroo11,
allen uit Vorden.

De prijzen kunnen afgehaald worden
bij Super Wilbert en Yvonne Groten-
huys, Smidsstraat 2, 7251 XS Vor-
den. Alle prijswinnaars van harte ge-
feliciteerd!

Kledinginzameling
Onder het motto 'Geef Max de zak'
houdt het Reumafonds op dit moment
in de Achterhoek een grote klcdingin-
zamelingsactie. In Vorden kunt u de
kleding inleveren bij de heer Voort-
man aan het Wiemelink 32. Wanneer
u niet in staat bent om de kleding te
brengen, dan kunt u contact opnemen
met Jan Tijdink, Sarinkkamp 43 in
Hengelo (Gld.). Tel. 05753-3044. De
kleding wordt dan opgehaald.

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

NCVB
Naar aanleiding van de reactie van de
Plattelandsvrouwen in Contact van 24
november op het interview met Lic-
neke van Ruller willen wij als NCVB
schrijven dat wij die reactie begrij-
pen. Het verslag van Peter Besselink
heeft heel wat losgemaakt. Nadat wij,
de bestuursleden van de NCVB, de
reactie van de presidente en de oud-
presidentes van de NBvP gelezen
hadden, hebben we meteen stappen
ondernomen om te praten. We zijn tot
de conclusie gekomen dat de verschil-
len in doelstelling vna onze vereni-
gingen niet eens zo erg groot zijn. De
NBvP is een algemene vereniging, de
NCVB is een vereniging van Chris-
tenvrouwen. We praten verder met el-
kaar in de Vrouwenraad van Vorden.

Mevr. L. v.d. Bijl
Secretaris NCVB
Nieuwstad 18a
Vorden

Afgelopen maandag was heffeest bij de SNSBank aan de Decanijeweg. Na een grootscheepse verbouwing opende burge-
meester E.J.C. Kamerling het volledig gemodern^^rde pand. Kamerling deed dit door middel van het oa^jcn van de
kluis. In deze kluis lag een cheque ter waarde vmF5.000 gulden die bestemd was voor de plaatselijke b^ftthcek. In
verband met het J 75-jarig bestaan van de bani: vond kantoormanager Renate Rouwenhorst het een leuk idee om de
plaatselijke bibliotheek te verrassen met een gift. 'Heel veel mensen maken gebruik van de bibliotheek. Indirect is het dus
een cadeautje aan alle burgers van Vorden', aldus Rouwenhorst. Namens de bibliotheek was voorzitter Van Rijn aanwe-
zig om het bedrag in ontvangst te nemen, 's Avonds hield de bank voor al haar zakelijke en particuliere relaties een Open
Huis. Ruim J 000 bezoekers passeerden de deurcij^bi de bank. Naast een hapje en een drankje kregen ze clÊ^tns om de
kluis van de bank te 'kraken'. Dit lukte Ar jen Aanün en mevrouw G. Bolink-Brinks. Het tweetal won daa^wee elk een
spaarcertificaat van 1000 gulden. Op de foto van links naar rechts de bankmedewerksters Greet Visser, Riny Sluiter en
kantoormanager Renate Rouwenhorst.

Ouderenbonden leveren stevige kritiek op welzijnsplan:

'Stilstand is nog steeds achteruitgang'
De drie Vordense ouderenbonden
en het bestuur van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden leverden
afgelopen maandagavond tijdens
een inspraakavond in het Dorsp-
centrum stevige kritiek op het ge-
meentelijke welzijnsplan. 'In een
periode dat het aantal ouderen in
Vorden toeneemt, lijkt het ons lo-
gisch dat ook het beleid van de ge-
meente daarop afgestemd wordt.
Want stilstand is achteruitgang',
aldus mevrouw T. van der Laag,
voorzitter van de S WO V.

Mevrouw Ter Laag reageerde hier-
mee op het voorstel van het college
van B. en W. om het aantal uren van
de steunfunctionaris van de stichting
met acht uur te verminderen. 'Naar
mate er meer ouderen zijn, zal ook het
werk van onze stichting toenemen.
Het is dan ook een rare zaak dat de ge-
meente het aantal werkuren van onze
betaalde functionaris wil verminde-
ren', aldus Ter Laag. Het college is
van mening dat een gedeelte van het

werk van de steunfunctionaris best
gedaan kan worden door de vrijwilli-
gers van de stichting. 'En daar zijn wij
het dus niet mee eens. Vrijwilligers
zijn daar helemaal niet voor opgeleid.
Wij begrijpen B. en W. dan ook niet',
aldus mevrouw T. van der Laag.

Coördinatie
Een groot deel van het welzijnsplan is
gewijd aan de zorgsector. Daarin
wordt geconstateerd dat in het oude-
renwerk een groot gebrek is aan zorg-
coördinatie. Doordat er op dit gebied
zeer veel organisaties zijn met elke
hun eigen hulpaanbod, is het voor ou-
deren vaak onduidelijk waar ze om
hulp kunnen aankloppen. Als oplos-
sing hiervoor wordt de ontwikkeling
y,an een centraal meldpunt of de aans-
telling van een speciale coördinator
voorgesteld.
Het college van B. en W. is van me-
ning dat deze coördinatie het beste ge-
daan kan worden door de ZorgGroep
Oost-Gelderland.

De heer P.P. Takken, die namens de
drie Vordense ouderenbonden sprak,
was het hier niet mee eens. 'De Stich-
ting Welzijn Ouderen houdt zich al
zes jaar bezig met allerlei zaken op
het gebied van ouderen. Ik snap dan
ook niet waarom zij deze coördinatie
niet op zich kunnen nemen. Op deze
manier komt er alleen maar weer een
extra coördinatiepunt bij en dat maakt
het niet overzichtel ijker voor de oude-
ren in Vorden', aldus de heer Takken.

Tenslotte nam mevrouw T. Tolkamp
het woord namens de drie Vordense
peuterspeelzalen. Ze is van mening
dat de gemeente Vorden te gemakke-
lijk verdere subsidies blokkeert.
'Onze instellingen hebben alle drie te
maken met wachtlijsten. Soms zijn
kinderen al drie jaar oud voordat ze
geplaatst kunnen worden. En aange-
zien we de capaciteit niet kunnen uit-
breiden door het uitblijven van extra
subsidies is het niet mogelijk hier iets
aan te doen', aldus mevrouw Tol-
kamp.

RJ.M. Hoogland (PvdA):

Hadden we deze vertoning niet beter uit
kunnen stellen?
'Is het nu wel zinvol om zo'n verga-
dering te houden? Hadden we deze
vertoning niet beter kunnen uitstel-
len? Als we het gebed en de koffie
ervan aftrekken blijft er vijf minu-
ten voor de vergaderingover. Niet
erg efficiënt', zo sprak dhr. P.J.M.
Hoogland (PvdA) toen dinsdaga-
vond de zeer beknopte agenda van
de Raad van Vorden was afge-
werkt.

Burgemeester E.J.C. Kamerling vond
de vergadering wel zinvol. 'Er zijn
een aantal punten aan de orde geweest
die 'besluitrijp' waren. Dit is ten gun-
ste van de burgers die anders te lang
hadden moeten wachten. Bovendien
heeft de Raad mij zojuist de machti-
ging gegeven om binnenkort bij de
Raad van State namens de gemeente
het woord te mogen voeren', aldus
burgemeester Kamerling die wees op

de zitting m.b.t. de bouwaanvraag van
de Sorbo. Deze kwestie komt begin
december in de Raad van State aan de
orde. Verder zullen daarbij namens de
gemeente Vorden de stedebouwkun-
dige en dhr. Ditzel aanwezig zijn.
Als tweede punt voor het nut van deze
Raadsvergadering noemde burge-
meester Kamerling dat dhr. G. Lim-
pers, hoofd van de afdeling Algemeen
bestuur van de sector Samenleving,

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 4 december - 2e Advent 10.00 uur
SOW-gezinsdienst ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 4 december 10.00 uur en 19.00 uur
dienst.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 3 december 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 4 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Tienerkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 december J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 3-4 december dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

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

Tandarts 3-4 december J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-51483. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje december: mevr. van den Berg,
tel. 6875 b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30
uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 december 10.00 uur ds. G.H. Ver-
haere, Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 december 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Zondag 4 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 december J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

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.

na afloop van de Raad een uiteenzet-
ting zal geven over de Algemene Wet
Bestuursrecht. 'We hebben dit nl. al
twee keer uitgesteld', aldus Kamer-
ling.
Hoogland: 'Een beetje te ver ge-
zocht.'

De Raad besloot deze avond overi-
gens tot verkoop van het kantoorpand
Het Hoge 23 aan de fam. C.A. Bosch
tegen een prijs van f275.000.

Voor het vervangen van het tussenbe-
maal aan de Heerkerweg werd een
krediet van 63.000 gulden beschik-
baar gesteld.

Interchrist
Het koor Interchrist geeft in de perio-
de van Advent en Kerst een aantal op-

tredens in Vorden en omgeving. Op
zondagmorgen 27 november a.s. is
het koor te horen tijdens de dienst van
de eerste adventszondag in de N. H.
Dorpskerk. Tijdens de Vordense
Kerstsamenzang zal Interchrist dit
jaar haar medewerking verlenen op
zondagavond 18 december. Hierbij
wordteen aantal nieuwe kerstliederen
uit haar repertoire ten gehore ge-
bracht. In de Kerstnacht van 24 op 25
december treedt het koor op in een
dienst in de kerk te Laren. Naast deze
advent- en kcrstoptrcdens bereidt het
koor zich momenteel voor op het jubi-
leumconcert dat volgend jaar in mei
wordt gegeven ter gelegenheid van
het 20-jarig bestaan. Elke vrijdag-
avond repeteert Interchrist in 'De
Voorde'. Nieuwe leden zijn daarbij
welkom. Voor meer informatie: Henk
Knol, voorzitter, 05755-2643 of Wim
Bargeman, secretaris 05752-1658.



Sinterklaas'
laatste kans
in Lochem
Zaterdag

Extra
lang open

9.30-16.00 uur !

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

Julianaweg 17 Lochem
Tel. 05730-56968

Zo' n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij:

Zutphenseweg - VORDEN

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

»

•

•
•
H

N

•

H

N

H

N

H

WAT

OPEL CORSA
3 drs. 12SLuxe
3 drs. 14iJoy
OPEL KADETT
3 drs. 1200SSupremé
5 drs. 1200SLS
3 drs. 1200SLS
5 drs. 1300NLS
3 drs. 1300 N LS
5 drs. 1 700 Diesel stationwagon
5 drs. 1600iBeaty
3 drs. 1800i Life LPG
OPEL ASCONA
2 drs. 1600S Sport
FORD ESCORT
5 drs. 1300 L
3drs.XR3i1600
DIVERSEN
Fiat Uno 5 drs. 75iE
Nissan Stanza 4 drs. 1600
N ssan Sunny 4 drs. 1400SLX
Nissan Primera4drs. 1600

DENKT
U HIER VAN!

wit 1-1984 5.900,-
geel 7-1991 16.750,-

wit 4-1986 8.750,-
blauw 3-1986 7.250,-

grijs 8-1986 7.300,-
wit 1987 10.750,-

grijs 2-1988 11.400,-
rood 6-1990 16.900,-

rood(m) 9-1990 16.900,-
rood 9-1990 15.300,-

zilver(m) 3-1986 7.250,-

blauw 4-1984 4.900,-
rood 5-1988 13.400,-

wit 3-1990 13.800,-
grijs 11-1984 4.950,-

wit 1-1990 13.900,-
grijs 5-1992 24.500,-

Toyota Camry 4 drs. 2200iXLLPG grijs 7-1992 31.900,-
Volvo 340 L 3 drs. 1 400 automaat blauw 1 -1 985 5.750,-
VW Polo 2 drs. 11 00 Classic wit 5-1985 5.250,-

K« W. J. r, "KOOI
w[]piopBimsmmmM

Opel/Isuzu-dealer:
Tramstraat 13, LxDchem.
Tel. (O573O) 52555

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Geef geen geld,
geef een thuis.

Help een kind, WOrd Voor meer inform^e belt u gratis: 06-022 34 32
rm^^

DEZG meen BIJ S«*PP? UIILBERT en vpne
GRÜTEnHUIJS

JONGE
KAli BROOWE

PER STUIK

1.25

ACHTER-
HAM

150 GRAM

2.98

SUPERIEUR

Wist U

dat wij veel

aandacht besteden

aan 'n perfekte verzorg ing

van Uw Kerstpakket of

fruitschaal?

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 23 tAn ZATERDAG 26 NOVEMBER

Voor het gezellige avondje
diverse soorten salades, paté's,

droge worst, grillworst en leverworst.
Gourmet- of fondueschotels

voor u op maat gemaakt.

DONDERDAG
VOORDEELDAG

Magere
speklappen

ƒ 6,95

WEEKEND
Shoarmavlees

500 gram ƒ 4,95

Fricando
500 gram ƒ 6,45

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker
100 gr. ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Hamburgers
per stuk ƒ l ,"

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

Schouderham
100 gram ƒ 1 ,49

WOENSDAG
GEHAKTDAG

3 pond
h.o.h. gehakt

voor ƒ l O,"

SMULLERS OPGELET

Vordense Varkensrug
1 kilo ƒ 14,90

Let onze dagaanbiedingen

Profiteer mee
met ...

Dorpsstraat 32, Vorden

Telefoon 05752-1470

Uw keuk^i uit Ruurlo
U hoort er steeds meer van .,

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurio
SLAG

BOUWMATERIALEN BV

Ruim 45 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

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

Als u nog op zoek bent naar een passend
geschenk voor Sinterklaas Of Kerstmis dan kunt
u vanzelfsprekend terecht bij de VVV Vorden.

We hebben cadeaubonnen van f 10,- tot f 50,-,
desgewenst in feestelijke verpakking.

Wilt u een fietsliefhebber verrassen dan vindt u
bij ons niet alleen verzamelingen fietsroutes in

boekvorm, we hebben ook overzichtelijke
mappen met 355 km, kastelenritten en 24

bewegwijzerde routes.
Graag tot ziens in onze kiosk. LvvJ

De openingstijden staan op de
voorzijde van het Contact

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 9 1
WARNSVELD

•s 05750-22816 BDVAG

NIEUW!
BUDGET-DAYS'

Dinsdag Budget-K/eurdag vanaf 20,-

Woensdag Budget-K/?/pdag vanaf 25,-

Donderdag Budget-Pem7anenfclag vanaf 79,-
[incl. Knippen & Blowen]

l(pm gerust langs of 6e f voor informatie,

wij sturen u graag ons^} infoBfad!

haarmodeJIM HEERSINK
zutphenseweg 21, vorden, tel. 05752-1215

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

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurlosewcg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in hel pand van
v l h schildersbedrijf Uitenveerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

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

Winkel in verf, behang etc.

In onze Spui t inr icht ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

spuitwerkzaamheden. bijv. stellingen, radiatoren.
aanrechtdeurtjes etc.

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

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

Mode, die véél meer waard

is dan ze kost.

Sla uw slag met onze
aanbiedingen.

modehuis

KERKSTRAAT 1 1 - 7255 CB HENGELO (GLD.
TEL. 05753 -1235

Komt U even kijken!!



Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze zoon

Robin

Hij is geboren op 24 november
1994 om 14.55 uur.

Johan en
Gerrie Verstege-Vliem

Esselenbroek21
7261 VA Ruurlo

Geboren:

Saskia

Dochter van Toke en Wim
Gudde, zusje van Wouter,
Marije, Michiel en Anne

Vorden, 25 november 1994

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

Danny

Gewicht: 2395 gram. Lengte:
45 cm.

Erik en Anke Maalderink
Riek

25 november 1994
Plataanweg 15
7255 AZ Hengelo Gld.

Hallo, mijn naam is

John

Ik ben op 26 november 1994
geboren en weeg 3300 gram.

Mijn gelukkige ouders zijn:
Silvia van Onna en Ronald
Dekkers

Ik woon:
het Stroo 6, 7251 VB Vorden

Mijn moeder en ik rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, mijn
80ste verjaardag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

W. D. Kok

De Houtwal 1, Vorden

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IESEN•fcJJfcll,

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
191:08347-81378 tel:05752-3008
''s MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister S team is ta huur bij:

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

Wij gaan trouwen
op dinsdag 6 december a.s.

Zhl Min Cal
en

Xiao Jing Chi

Gelegenheid tot feliciteren
van 17.00 tot 19.00 uur
in Chinees restaurant 'Fan Sheng'
Dorpsstraat 28, Vorden.

Vorden, december 1994.

Heden overleed onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

LA. GOSSINK-MEIJERINK
ECHTGENOTE VAN J.A. GOSSINK

op de leeftijd van 80 jaar.

fam.'A. Meijerink
Zutphenseweg 117, Vorden.

Vorden, 27 november 1994.

Wegens huwelijksfeest zijn wij

DINSDAG 6 DECEMBER
DE GEHELE DAG

GESLOTEN

Chinees restaurant

FAN SHENG
Dorpsstraat 28 - Vorden

Algemene kennisgeving

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man en onze
zorgzame vader

JAN HERMAN LENSELINK

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden: G.H. Lenselink-ten
Have

Johan en Miep

7251 WN Vorden, 26 november 1994.
Hoetinkhof 249.

Mijn man is opgebaard in uitvaartcentrum Monu-
ta, Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 30
november a.s. van 20.15 tot 20.45 uur gelegen-
heid is tot condoleren.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
donderdag 1 december a.s. om 12.00 uur vanuit
de Veluwezaal van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens nog gelegen-
heid tot condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.

In plaats van bloemen, gaarne een bijdrage voor
de Nederlandse Hartstichting in de collectebus
bij het verlaten van het crematorium.

Heden is uit onze familiekring weggenomen
onze geliefde broer, zwager en oom

JAN HERMAN LENSELINK
ECHTGENOOT VAN GERDA TEN HAVE

op de leeftijd van 72 jaar.

fam. B. Lenselink-te Brake
fam. J.W. Lenselink-Norde
fam. Joh. Besselink
fam. Z. Knoef-Lenselink
fam. J.W. Silvold

Vorden, 26 november 1994.

Tot ons grote verdriet is overleden mijn lieve
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

LAMMERDINA ANTONIA
GOSSINK-MEIJERINK

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden: J.A. Gossink

Doesburg: Henk Gossink
Jopie Gossink-Bosch

Apeldoorn: Alie Gossink-van Zuiden
Gerrit van Zuiden

De Steeg: Arie Gossink
Bea Gossink-Ruiterkamp

en kleinkinderen

7251 ED Vorden, 27 november 1994.
Molenweg 27.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
op woensdag 30 november a.s. van 19.00 tot
19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jeb-
bink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 1 december a.s. om 13.45 uur vanuit
de IJsselzaal van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens nog gelegen-
heid tot condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.

Na een langdurige, liefdevolle verzorging in hui-
ze Nuova te Vorden is overleden onze lieve
broer, zwager en oom

BERNHARDUS GERHARD
HESSELINK

op de leeftijd van 68 jaar.

Zutphen : Familie Hesselink

Vorden, 18 november 1994
Corr.adres: Molenweg 15, 7251 ED Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dins-
dag 22 november op de Oude Begraafplaats te-
Zutphen.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

dag en nacht bereikbaar

Wij gaan O PE IM
op vrijdag 2 december a.s.

vanaf 11.00 uur.
Officiële opening volgt nog.

GEZELLIG ÉN SMAKELIJK KOFFIE
DRINKEN IN ASYA, O.A..'

CAFFEE-CRÊME, EXPRESSO EN
CAPUCHINO (ECHT ITALIAANS).

Pizza
Shoarma

ZUTPHENSEWEG l - VORDEN - TEL. (05752) 4222
Wij zijn iedere dag vanaf 11.00 uur geopend,
behalve maandag want dan zijn we gesloten.

INWONERS EN BEZOEKERS
VAN VORDEN

Dagtochten naar de Kerstmarkten in Essen,
Dortmund, Keulen, Munster, Düsseldorf en Duisburg

kunt u ook boeken bij de VVV Vorden.

Ook voor dagtochten naar Den Haag (Plein de Noël),
Amsterdam, Maastricht en Gouda kunt u bij ons

terecht.

Graag tot ziens in onze kiosk.

De openingstijden staan op de
voorzijde van het Contact

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f l,-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.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• Let op: ijsbaankaarten
nog te koop tot 7 december bij
de ABN-Amrobank.

• De kou blijft uit, een prettig
geluid, daarom nog trosan-
jers vers van het land en nu
iets leuks voor iedere klant,
een voordeel naar Sints idee,
je betaalt 1'/2 en je neemt 2
bos mee. Vierakkersestraat-
weg 22 in Vierakker.

• De Vordense zwarte piet
komt bij u aan huis alleen op
zat. 3 dec. en ma. 5 dec. Tel.
05750-40270.

• TE KOOP WEGENS RE-
ORGANISATIE: 1 compres-
sor, 100 l tank met nieuwe
tank en pomp, 220 V, 3 jr. oud.
Tel. 05752-2347.

• GEVRAAGD, TE HUUR OF
TE KOOP: voor man en paard
woon- en stalruimte met wei-
degang, ca. 0,5 ha. Tevens
een ruimte van ca. 120 m2

welke ingericht kan worden
voor precisiemetaalbewerking.
Tel. 05437-75951 (overdag).

• TE KOOP: PTT Telecom-
schotel, geheel compleet, 2
jaar oud, met tuner en afstand-
bediening. Ook voor RTL 4.
Tel. 05755-2589.

• Let op: ijsbaankaarten
nog te koop tot 7 december bij
de ABN-Amrobank.

• GEVRAAGD: een net meis-
je voor de huishoudelijke
hulp, voor de zaterdag. Brie-
ven onder nummer 36-1 V. Bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Waar is Juffie? Vermist
vanaf zaterdag 26-11: vrij klei-
ne, slanke poes; veel wit met
wat oranjevlekken. Omgeving
Schoolstraat, Het Hoge, Lu-
lofsweg, Zutphenseweg. Tel.
1344.

• Stel zoekt woonruimte. Tel.
05752-1586.

• TE KOOP: mooie kerstbo-
men. Peppelman, Kerkhoflaan
1 A, Vorden. Tel. 05752-2728.

• TE KOOP: kerstbomen,
f 10,- per stuk. H. Bouwmees-
ter, Schuttestraat 26, Vorden.
Tel. 05752-6793.

• Wie heeft mijn bril gevon-
den? Verloren op de Een-
dracht. Tel. 05752-3503.

• Carn.ver. „de Deurdrae-
jers" brengt bij u thuis Sint en
Piet met strooigoed, f 50,- per
1/2 uur. Afspraken tel. 05752-
3640.

• TE KOOP: gedekte ooien
met ooipr.-rechten, 30 a 40
stuks, bij K. van Middelkoop.
Tel. 05754-1439. Den Elter-
weg 107, Vierakker.

de blauwe hand

woensdag 30 nov.:
donderdag l dec.:
vrijdag 2 dec.:
zaterdag 3 dec.:
maandag 5 dec.:

10.00-21.00 uur
10.00-21.00 uur
10.00-21.00 uur
10.00-16.00 uur
9.00-16.00 uur

vaal?™* .-S?
?<fc

^V

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Kaas kiio _ 9.50
Twenny Mosterdkaas
500 gram 6.95

Voor het heerlijke avondje een eerlijke
FONDUE gratis recept.

Emmentaler 100 gram 2.39
Gruyere 100 gram 2.49
Appenzeller 100 gram 2.98
Specialiteit:

Tetde Moine 100 gram 4.25
Sinterklaas Notenmix
250 gram 2.95
Marsepein groente of fruit
per stuk 3.50

TIP VAN SINT:
Kaasletters versierd met walnoot of gember.

Oh, kom
er 'ns kijken

Boterletters en
roomboter amandel-

staven,
Dik- en gevuld speculaas

Chocoladeletters,
iets bijzonders

Marsepeinwerk

Alles van één kwaliteit;
ui. de beste. En dat weet Sint.

SPECIALE SINT-AANBIEDINGEN:

GEVULD STOKBROOD
o.a. pizza en hawaï

Gewoon Geweldig Lekker!!

DIT WEEKEND voor maar 3,95
Voorde... VORDENSE SLOFJES...

zou Sinterklaas alleen al uit Spanje komen.

speciale sint-prijs: 1,65 per stuk

HEERLIJKE GEVULDE
BROODJES

in diverse smaken

vooreen SPECIALE WEEKENDPRIJS

zie ook onze dagaanbiedingen

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

Tonny Jiirüërts
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO
MONUTA

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

fi
KEUR-
SLAGER
VLOGMAN

DE
ECHTE

BAKKER
VAN ASSELT

DE ECHTE GROENTEMAN
HUITINK

UW BRIEVENBUS

GROTE WAARDEBONNENAKTIE
van 1/12 t/m 10/12

NIET ONTVANGEN, VRAAG ER NA IN DE WINKELS



In ons assortiment voert de herfst nog de boventoon. Maar in de

natuur maakt alles zich al op voor een koude strenge winter. Hoog

tijd dus om de prijzen een TOONTJE LAGER te laten zingen.

Pak nu dat voordeel!

Tilissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

OP HET MARKTPLEIN
TE VORDEN

van l t/m 31 december

ZATERDAG 3 DECEMBER
RECLAME:

10Krentebollen
van 7.- voor 5.-

4 Appelbollen C
van 6.- voor ^/ •

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

• Balkhout 50 x 100, l. 6 m 3,- p.m.
Balkhout 50 x 150, l. 6 m 4,50 p.m.
Balkhout 63 x 170, l. 4.2 en 4.5 m 6,- p.m.
Golfplaten asbestvrij 153 x 110 25,- p.st.

Buitenvelderweg 1 -Ruurlo-Tel. (05736) 1577.
Prijzenincl. B.T.W.

CAFÉ- RESTAURANT- ZAAL

Herberg
Dorpsstraat 10 -Vorden -Tel. 05752-2243

'J&rsttJuffet 2
Voorgerecht naar keuze: champignonsoep, kruidenbouillon,

garnalen- of grapefruitcocktail

'Warm en Ifyiul Buffet:
vissoorten:
vleessoorten:

haring, paling, garnalen
schnitzels, bicfstuk niet gebakken champignons,
varkenshans in hollandaisesaus

div. soorten aardappelen,
div. soorten groenten,
div. soorten salades,

Inclusief welkomstdrankje

Kinderen t lm 12 jaar

div. sauzen en rauwkost,
gevarieerd nagerecht.

62,50
22,50

p.p.

p.p.

U kunt reserveren voor het buffet van 14.00 of 19.00 uur.

^^^^^^•^^^^^M

6 Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Bij Edah vindt if(<
alles behalve hoge prijzen

RUNDERSTOOFLAPJES 1000 gram van 18,90 voor 11,90

VARKENSKLUIF 1000 gram van 5,90 voor... .. 3,98

VOOR UW ONTBIJT:

GROF VOLKOREN TARWE
gesneden 800 gram van 1,99 voor.... 1,49

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

VLEESWARENTOPPER VERS VAN HET MES:

100 GRAM BOERENMETWORST + 100 GRAM LEVERKAAS
SAMEN van 3,78 voor 2,89

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

MANDARIJNEN CLEMENTINA'S
net a 2 kilo van 4,98 voor 2,98

1,98
GALIA MELOEN per stuk van 4,98 voor 2,98

HANDAPPELEN 'COX ORANGE'
zak a 11/2 kilo van 2,98 voor

EXTRA VOORDELIG:

GEVULDE SPECULAAS 250 gram van 1,29 voor 0,99

KRUIDNOTENzaka400gramvoor 2,39

KLEUTERTAAI zak a 500 gram van 2,49 voor 2,29

APPEL-KRUIMELVLAAI
doorsnede 27 cm van 6,45 voor..

DIEPVRIES:

MAITRE PAUL APPELTAART
750 gram van 6,95 voor

5,25

6,49
Namens de familie Botterman en haar Edah-medewerkers(sters) een fijne St.
Nicolaasavond.

GELD/G VAN MAANDAG 28/11 t/m ZATERDAG 3/12.

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Grote verkoping van
partij brand/water en

rookschade gereedschap l
Op WOENSDAG 30 NOVEMBER en DONDERDAG l

DECEMBER en MAANDAG 5, DINSDAG 6 en
WOENSDAG 7 DECEMBER a.s. zal onder toezicht van

Rekreatieveiling Nederland BV een verkoping worden
gehouden van diverse handgereedschappen met brand/rook

en waterschade.

ALLE GOEDEREN WORDEN UIT DE HAND
VERKOCHT.

De verkoping wordt gehouden in TOLDIJK aan de
ZUTPHEN-EMMERIKSEWEG 71

Aanvang verkoping
VAN 9.00 TOT 18.00 UUR.

Rekreatieveiling
Nederland BV

Vincent van Goghstraat 26,7021 ED Zelhem
\ TEL. (08342) 4178 - FAX (08342) 1756

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000

'""OPENINGSTIJDEN I.V.M. SI NICOLAAS'""
*MA. 28-11 van 10.00-18.00 uur*
* Dl. 29-11 van 8.30-18.00 uur*
*WO. 30-11 van 8.30-18.00 uur*
*DO. 01-12 van 8.30-21.00 uur*
*VRIJ. 02-12 van 8.30-21.00 uur*
*ZA. 03-12 van 8.30-16.00 uur*

PAS OP: MA. 05-12 van 8.30-16.00 uur

BOTTERMAN B.V.

l

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

m.mv 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.

bodei

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.
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Schildersclub
Vorden exposeert
in openbare
bibliotheek
Sinds ruim l O jaar komen iedere week
ccn aantal mensen bij elkaar om te
schilderen. Ze noemen zich 'Schilder-
sclub Vorden', voorheen onder de
naam Vordense Vrijdagschilders. Ze
ontvangen geen les, maar geven bij
het schilderen elkaar aanwijzingen.
Het resultaat mag er zijn. Tot en met
17 december a.s. tonen de deelnemers
van deze club hun werk in de galerie
van de bibliotheek. Zij werken in di-
verse technieken, zoals olieverf en
aquarel. De gekozen onderwerpen
zijn zeer divers en variëren van land-
schap, tot bloemen en stillevens, al of
niet geïnspireerd door bekende mees-
ters. De club bestaat uit 12 deelne-
mers. De galerie is open gedurende de
openingstijden van de bibliotheek en
is vrij toegankelijk.

Godsdienst en incest
Heel lang, zeker tot begin jaren tach-
tig, waren de meeste mensen niet op
de hoogte van het verschijnsel incest.
Het heeft de vrouwenorganisaties tijd
gekost om de omvang van incest en de
problemen die het met zich mee
brengt onder publieke aandacht te
brengen. Dat maatschappelijke bezin-
ning op dit probleem noodzakelijk is
werd aangetoond door een onderzoek
van Nel Draijer waaruit bleek dat sek-
sueel misbruik binnen het gezin een
ongedachte omvang heeft. De com-
missie Vorming en Toerusting wil dit
seizoen een avond over dit onderwerp
organiseren. We nodigen een groep
vrouwen en mannen uit, die door er-
varing of werk betrokken zijn bij de
gevolgen die seksueel misbruik kan
hebben op iemands leven en zijn. Zij
willen vertellen wat het betekent om
seksueel misbruik meegemaakt te
hebben. Zij willen ook vertellen in
welk verband de godsdienst voor hen
extra moeilijkheden kan opleveren.
Een van hen vertelt haar verhaal en als
forum gaan zij in op onze vragen. Zij
willen over hun ervaringen vertellen
opdat de Stilte rond de slachtoffers
van incest doorbroken wordt. Ook
binnen de diverse kerkelijke gemeen-
ten. Hun lijfspreuk is: De stilte door-
breken. Woensdag 14 december in het
'Achterhuus'.

Feestavond
De voetbalvereniging 'Vorden' hield
zaterdagavond in een goed gevulde
zaal van bar-bodega 't Pantoffeltje
haar jaarlijkse feestavond. In feite de
afsluiting van ccn jubileumjaar. De
voetbalclub vierde dit jaar nl. haar 65
jarig bestaan. Voorzitter Jan Rouwen-
horst ging nog even in op het hoogte-
punt nl. de voetbalwedstrijd tussen
een regio-team en Feycnoord. Deze
wedstrijd die eind ju l i werd gespeeld
trok zo'n 4500 toeschouwers. Ook het
W. Kuyper Pupillcntocrnooi met als
deelnemers onder meer. Ajax, Feye-
noord was een topper in het jubileum-
jaar. Vorden voorzitter is overigens
een optimistisch man, want toen hij
de resultaten van de verschillende elf-
tallen onder de loep nam zei hij letter-
lijk: 'Het eerste elftal blijft ietsic-pict-
sie beneden de verwachting', terwijl
het team in de onderste regionen van
de ranglijst vertoeft! De leden riep hij
deze avond op om wat meer zelfwerk-
zaamheid aan de dag te leggen. Hij
vond met name dat de kleedkamers
wel eens wat netter achtergelaten mo-
gen worden! Verder deelde hij mede
dat de jaarlijkse ledenvergadering op
12 december in het clubgebouw zal
worden gehouden. Rudi Lammers en
Jan Meyer werden vanwege hun 25
jarig lidmaatschap deze avond gehul-
digd. Ook waren er bloemen voor Els.-
beth Stokkink, Stcf Kruip en Appie
Wentink die hun bestuurlijke aktivi-
tciten gestaakt hebben. Elsbcth had
haar dankwoord op een leuke wijze in
dichtvorm verpakt. Het was jammer
dat de regionaal bekende Marinus
Ruumpol op ccn te laat tijdstip zijn
conference hiel, want de zaal inmid-
dels middels het het orkest 'Climax'
al in een zeer feestelijke stemming,
luisterde nauwelijks. Dan had de
plaatselijke troubadour John F. Stee-
ple meer succes. Zijn overbekende
'Manna' en niet te vergeten het
prachtige Vordense volkslied werden
door de zaal uitbundig mccgczongen.
Het daverende applaus deed John
zichtbaar goed. Het was het eind van
een bere-gczelligc feestavond.

Jan Ottink over de toekomst van zijn band:

'Misschien breken we ooit nog eens door in Hilversum'
Dialectbands zijn op dit moment
razend populair. Na het doorbre-
ken van Boh Foi Toch, trekt nu ook
de Jan Ottink Band volle zalen. Met
eigen geschreven nummers weet de
Lochemse zanger zowel jong als
oud aan zich te binden. 'En het aan-
tal mensen dat naar onze optredens
gaat, neemt alleen nog maar toe.
Zelfs in Drenthe en op de Veluwe
stijgt de populariteit van Achter-
hoekse groepen', zegt Jan Ottink,
die samen met zijn band aanstaan-
de vrijdag een optreden geeft in
zaal 't Pantoffeltje in Vorden. Een
heel bijzonder concert, aangezien
de beste nummers terug te vinden
zijn op de live-cd die in maart 1995
verschijnt. Een gesprek over vera-
merikanisering, fans, de cd-opna-
me en een mogelijke 'Hilversumse'
doorbraak.

- Dialectmuziek is op dit moment
heel populair. In Vorden hebben we
bijvoorbeeld het fenomeen Kas Bend-
jen. Is hier sprake van een hype?
'Dat is heel goed mogelijk, maar dan
is het wel een zeer lange hype. Dia-
lectbands zijn namelijk nog steeds ra-
zend populair. Toch zag je het afgelo-
pen jaar wel dat een groep als Boh Foi
Toch in de Achterhoek haar plafond
heeft bereikt. Maar dat is logisch. Op
een gegeven moment houdt het na-
tuurlijk op. Boh Foi Toch richt zich
momenteel dan ook op een veel groter
gebied. Ook de Veluwe en Drenthe
horen daarbij. Want ook daar hebben
ze het Achterhoekse dialect ontdekt.
Wij daarentegen zitten in de Achter-
hoek nog steeds in de lift. In feite krij-
gen we in deze regio steeds meer
werk, zeker niet minder. En hoe lang
dat stand houdt, dat weetje natuurlijk
niet. Dat valt moeilijk te zeggen.'

- Hoe verklaar je die populariteit?
'De sociologen en de antropologen
zijn daar nog niet uit. Zelf denk ik dat
het een reactie is op de veramerikani-
sering van de maatschappij. Het be-
gint steeds meer een eenheidsworst te
worden. Wat in Amerika een trend is,
is ook een trend in ons land, zelfs in
China. Dan heb ik het niet alleen over
Coca Cola, maar over de meest uit-
eenlopende zaken. Mensen gaan zich
daar tegen verzetten en hebben de nei-
ging om dicht bij huis een soort eigen
identiteit te zoeken. Want naar mate
een maatschappij steeds breder en
groter wordt, neemt de interesse voor
zaken die dicht bij huis liggen toe.
Mensen willen zich namelijk onder-
scheiden van de rest van de wereld.
En de eigen streektaal is bij uitstek
een middel om ddt te doen. Daarom
denk ik ook dat dialect bands zo popu-
lair zijn op dit moment.'

Jan Ottink: 'Live voor een publiek spelen heeft altijd iets bijzonders.'

- Zou je ervan kunnen leven?
'Dat is mogelijk. Maar dan moetje al-
leen niet met een band gaan optreden.
Veel mui^anten maken de spoeling
namelij(Bm. Dan blijft er niet veel
meer over. Mijn belangrijkste bron
van inkomen is dan ook mijn werk als
freelance journalist en het duo 'Wa-
rempel' waarmee ik achtergrondmu-
ziek veMjcg tijdens bijvoorbeeld re-
cepties. ̂ Pdialectmuziek draait heel
erg goed, maar is toe nu toe nog steeds
een amateuraangelegenheid. Datheeft
nog niet concreet geld opgeleverd.
Maar wie weet komt dat nog.'

- De teksten van de Jan Ottink Band
worden allemaal door jouzelf ge-
schreven. Moet je een bruisend leven
leiden om telkens goede teksten te
kunnen schrijven?
'Dat weet ik niet. En wat vind jij een
bruisend leven? Ik heb wel een heel
afwisselend leven. Ik voel me beslist
geen huisje-boompje-beestje mens.
Maar of ik nou meer heb meegemaakt
dan andere mensen, dat durf ik je niet
te zeggen. Het zijn ook vaak gewoon
ideeën die spontaan bij mij opkomen
en die ik dan uitwerk'.

- Hoe gaat zoiets? Als je tijdens dit
interview een idee krijgt, wat doe je
dan?
'Dat zou ik dat meteen ^schrijven,
omdat ik anders bang h^Bat ik het
vergeet. Dat kunnen een pmr regels
zijn, een woord of een melodie-lijn.
Het gaat vaak om het idee. Dat kun je
vaak later wel uitwerken. Ik heb bo-
ven dan ook een map liga*|met alle-
maal kladjes en papiertje^Piet halve
en hele teksten. Daar put ik regelma-
tig uit. Maar het kan ook zijn dat ik
een idee krijg en het meteen uitwerk
tot een kant-en-klaar nummer. Dan is
soms in een half uur de tekst af.'

- Wil je ook iets met je teksten berei-
ken?
'Soms wel, soms niet. Mijn teksten
zijn in feite in drie categorieën in te
delen. Ten eerste spelen we met de Jan
Ottink Band romantische liedjes.
Daarnaast heb je de afdeling humor:
flauwekul-teksten over bijvoorbeeld
koeien die in opstand komen tegen
een boer. En dan heb je nog de derde
categorie. De zogenaamde sociaal-
kritische teksten. Teksten tegen racis-
me en maatschappelijke onrechtvaar-

digheden. Dat zijn nummers met een
heel duidelijke boodschap. Daarvan
hoopje natuurlijk wel dat het publiek
daar iets mee doet.'

- Verandert zo'n nummer nog als je
ermee naar de andere handleden
gaat?
'Meestal wel. Omdat iedere muzikant
er weer anders tegen aankijkt. En dat
is ook logisch. Als ik zelf bas zou spe-
len, dan zou ik dat heel anders doen
dan onze eigen bassist dat doet. Ieder-
een heeft zijn eigen kijk op muziek en
zijn eigen inbreng in de band. En dat
is ook zo leuk aan het spelen in een
band. Want het gaat in feite om het
produkt dat je samen op dat podium
brengt.'

- Wat is er zo leuk aan het spelen op
een podium?
'Live voor een publiek spelen heeft
altijd iets bijzonders. Het is heel ego-
strelend als mensen naar je kijken en
na afloop van het concert zeggen dat
ze het heel erg goed vonden.'

- Heb je dat nodig?
'Ik denk dat iedereen graag gewaar-
deerd wil worden.'

Seminar ABN-AMRO bank l AGENDA
Op donderdag 24 november jl. ver-
zorgde de ABN-AMRO bank Vor-
den een drukbezochte seminar in
de Boggelaar te Warnsveld met als
onderwerp: Uw agrarisch be-
drijf..., doorgaan of stoppen?

De organisatie van deze avond was in
handen van J. Romeijnders, direkteur
ABN-AMRO Vorden en A. Meule-
veld, Agrarisch Regio Specialist
ABN-AMRO bank. Mede door de
gastsprekers, Mr. Drs. B.H.J. de Regt,
Bloemendaal & Wiegerinck, Accoun-
tants en Belastingadviseurs te Vorden.
Mr. W. A. van Hoff, notaris van nota-
riskantoor Tap, Tromp en van Hoff te
Lochcm/Zutphen en A.C. Verveer,
Private Banking ABN-AMRO regio
Gelderland, mogen we spreken van
een zeer geslaagde avond die een
hoog niveau uitstraalde. Zowel in zijn
openings- als slotwoord deelde Ro-
meijnders mede dat antwoord op de
vraag, stoppen of doorgaan, niet los
gezien mag worden van de vele emo-
ties die bij zo'n beslissing een zeer be-
langrijke rol spelen. Aan de hand van
ccn praktijkvoorbeeld werden in eer-
ste instantie door A. Meuleveld de
bedrijfseconomische (on)mogclijk-
heden uiteengezet, m.n. de kostprijs-
berekening was hierin een belangrijk
onderdeel. Na zijn presentatie kwa-
men we tot de konklusie dat het be-

drijf, in dit voorbeeld, jaarlijks inteer-
de op het eigen vermogen en dat het
advies inderdaad stoppen betekende.
De heer de Regt ging daaropvolgend
in op de fiscale gevolgen van de be-
drijfsbeëindiging en gaf terloops ook
nog aan de verschillende gevolgen
van een man/vrouw maatschap en
zelfs, ietwat ongebruikelijk in de
agrarische wereld, het oprichten van
ccn B,v. Na de pauze nam de heer van
Hoff, het Testament & de voordelen
van een tijdige successieplanning on-
der de loep. Met name de verschillen
die er zijn bij een 'Testament op het
langste leven' werden middels bere-
keningen duidelijk gemaakt. Als laat-
ste sprak de heer Verveer over finan-
ciële planning, een basis voor uitge-
balanceerd beheer van inkomen en
vermogen. Aan de hand van het eer-
der genoemd praktijkvoorbeeld werd
de netto opbrengst van de verkoop
dusdanig belegd dat men een redelijk
inkomen hieruit kon genereren. Uit de
pittige forum diskussic o.l.v. Ro-
meijnders die hierna ontstond mogen
wc concluderen dat ABN-AMRO
Vorden het doel van de avond niet
voorbij is geschoten.

Na afloop was er onder het genot van
een drankje en ccn hapje voldoende
gelegenheid om informeel nog eens
over de zaak na te praten.

DECEMBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wchmc.

3 Paasvuur Kranenburg ontvangst
snoeihout

5 SWOV Open Tafel St. Nicolaas
brunchopg.23/11

5 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg

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

7 Welfare handwerken Wehme
7 HVGWichmond,doe-avond
8 Bejaardenkring, Dorpscentrum

9-1 l PK V Tentoonstelling Herberg
l O Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout
12 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
13 KPOWichmond,Kerstviering
14 HVG Wichmond, Adventsvicring
15 HVG Wildenborch, Kerstfeest
15 PCOB, Advcntsviering
15 Flora!ia, Kcrststukjes maken in

Dorpscentrum
17 VOVKerstmarkt
17 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout
19 Vrouwenclub Medler,

Kerstfcestvicring
19 HVG Dorp, Kerstfeest
19 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
20 KBO Kerstmiddag "t Wapen van

't Medler'

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

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest in
de Herberg

21 Welfare, Kcrstcontactmiddag
Wchmc

21 Dorpscentrum,
Kindervoorstelling

22 S WO V, Kerstdiner Open Tafel
opg. 14/12

22 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout
31 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Platteland-
svrouwen heeft bezoek gehad van
schaapherder Abbink uit Eibergcn.
De heer Abbink kwam niet alleen, hij
had één van zijn honden bij zich. Aan
de hand van dia's vertelde Abbink
over zijn beroep dat hij al tien jaar ui-
toefent. 'Als schaapherder moet je
veel weten over de soorten schapen,
de ziekten, de flora en fauna. Is er met
de schapen iets bijzonders aan de
hand dan komt er echt geen veearts
aan te pas. Dat moet je zelf oplossen',
aldus de heer Abbink. Als blijk van
waardering kreeg hij door presidente
mevrouw De Jonge een attentie aan-
geboden, ook de hond werd niet ver-
geten. De kcrstvicring van de platte-
landsvrouwen vindt plaats op 21 de-
cember.

- Maar niet iedereen gaat op een po-
dium staan.
'Nee, maar dat hoeft ook niet. Je kunt
ook bevrediging vinden in het feit dat
je bij drukkerij Weevers in Vorden
werkt. Het maakt niet uit watje doet.
Het gaat erom dat je gewaardeerd
wordt en je plezier hebt in het werk
dat je doet.'

- Maar iemand die in de fabriek
werkt, krijgt na afloop van zijn werk-
dag geen applaus zoals jullie dat wel
krijgen.
'Nee. En voor heel veel mensen is dat
ook niet echt bevredigend. Wat dat
betreft zitten wij als band een bevoor-
rechte positie en mogen we niet kla-
gen. Daar ben ik heel eerlijk in.'

- Vrijdagavond geven jullie een op-
treden in 't Pantoffeltje waarvan live-
opnames worden gemaakt voor een
nieuwe cd. Waarom hebben jullie be-
sloten een live-cd op te gaan nemen?
'Omdat onze fans daarom vroegen.
De laatste tijd is ons daar zo vaak naar
gevraagd dat we uiteindelijk besloten
hebben om daar gehoor aan te geven.
Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat
wij het zelf ook te gek vinden om een
live-cd op te nemen. De liefde komt
dus van twee kanten.'

- En wat kan het publiek vrijdag-
avond verwachten?
'Een band die zich heel erg goed heeft
voorbereid en hartstikke enthousiast
is. En een band die niet meer zenu-
wachtig is. Want de grootste spanning
is eraf. Twee weken geleden hebbben
wc namelijk in Aalten gespeeld, en
daar zijn de eerste live-opnames ge-
maakt. Die zijn hartstikke goed ge-
lukt. Dat betekent dus dat we heel
ontspannen kunnen spelen in Vorden.
Het kan alleen nog maar beter wor-
den.'

- Dus de Jan Ottink Band gaat door-
breken in Hilversum?
'Zoiets moetje nooit uitsluiten. Want
waarom zou ccn Achterhoekse dia-
lectband niet kunnen doorstoten rich-
ting Hilversum? Dat zou heel goed
kunnen. De vraag is dan alleen wel:
Willen we dit? Want je komt in een
heel ander circus terecht. Optredens
in televisieprogramma's zoals de Vijf
Uur Show bijvoorbeeld. Dat moet je
als band wel willen. Maar laten we
niet op de zaken vooruit lopen, tot nu
toe geldt voor ons - en voor de meeste
dialectband - dat het harstikke mooi is
zoals het nu gaat. We reperteren veel,
we werken hard en we hebben veel
succes. Wat wil je nog meer. Als het
zo doorgaat zijn we dik tevreden.'

Schietwedstrijden
Op dinsdag 6 en woensdag 7 decem-
ber worden er bij het St. Ludgcrusgc-
bouw in Vicrakkcr schiet wedstrijden
gehouden voor schutters u i t straten,
buurtschappen en bedrijven in de ge-
meente Vorden. Deze wedstr i jden
worden gehouden door schietvereni-
ging RAW. Voor meer info kunt u bel-
len met 05752-3195 of 05754-1867.

Jong Gelre
Tijdens de jaarvergadering van Jong
Gelrc welke vrijdagavond werd ge-
houden kwam uitgebreid de begroting
voor 1995 aan de orde. Deze werd
goedgekeurd alleen ontkwamen de le-
den niet aan een kontributicvcrhoging
van vijf gulden, waardoor jaarlijks 35
gulden moet worden betaald. Pen-
ningmeester Gcrard Harmscn sloot de
boeken over het huidige jaar af met
ccn batig saldo. Sckrctaris Herbcrt
Hulsti jn liet de gebeurtenissen over
het afgelopen jaar de revue passeren,
met als hoogtepunt de revue "t Blif in
de famil ie ' , welke drie keer ccn uit-
verkochte zaal trok. Tijdens de jaaraf-
s lu i t ing van Jong Gelre op vrijdag-
avond 16 december in het Dorpsccn-
trum zal er ccn videof i lm van de revue
gedraaid worden. Voorts kwamen
deze avond de verslagen van onder
meer het A.J.K. aspirant Icdcnwcrk,
sport e.d. aan de orde. De aftredende
bestuursleden Gcrard Harmscn en
Herbcrt H u l s t i j n werden herkozen.



PARADE MOQUETTE TAPIJT
80% wol, voor zwaar woonkamer-
gebruik. 400 cm breed.
Van 299,- nu per meter OP = OP PRIJS

PARADE "CAGLIARI"
Voor /.waar woonkamergcbruik
400 breed.
Van 285,- nu per meter OP = OP PRUS

FORBO "PARMA"
400 cm breed PROJECTTAPIJT voor zeer
zwaar gebruik.
Van 322,- nu per meter OP = OP PRIJS

FORBO "FOGGIA"
400 cm breed PROJECTTAPIJT voor zeer
/.waar gebruik.
Van 286,- nu per meter OP = OP PRIJS

PARADE"MALTA"BOUCLE
Voor woon/s laapkamer en trappen. 400 breed.
Van 139,- nu per meter OP = OP PRIJS

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd (uitgezonderd tr.fl^p Alle gordijnen worden
gratis gemeten en in ons eigen atelier worden gordijnen perfect geconfectioneerd!

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

mode voor
het héle gezin

Eïuntc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

De Sint kan nu komen,,,
DitHjnpnjzeno
DAMES LINGERIE

i?

Van het bekende merk
ELBRINA
Setprijs ƒ39,95

SPECIALE
SINTPRIIS 24??

KINDER MAII
In veel warme winterkleuren.

Tuunteprijs ƒ 6,95

SPECIALE
SINTPRIIS

Met diverse printen.
Maten 92 t/m 176.

Tuunteprijs v.a. ƒ 9,95

SPECIALE
SINTPRIIS v.a.

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

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

RUIT SJAAL
Prachtige sjaal in diverse

ruitdessins.

SPECIALE
SINTPRIIS

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

Een paar voorbeelden

Stel. u bent een vrouw van 25 en u spaart maandelijks f 50- mei een
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f 15.131 - f24.465,-

Siel. 11 bent een man van 35 en n spaart maandelijks f 100,- met een
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f30.214- f48.122-

Stel, u ben! een man van 45 en u spaart maandelijks ƒ 150,- n;
looptijd van 15 jaar 20 jaar
Prognosebedrag* f43.427,- ƒ 66.6/9,-

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

* Gebaseerd op een rendement van 8%.

IJNTVE\ta_X VERZEKERINGEN • -*

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 welen over de Univé-spaarvfr&kering.

Stuur mij een vrijblijvende persoonlijke offerte.

Gewenst spaarbedrag per maand:

O ƒ 50,- O ƒ 100,- n f 150,-
Gewenste spaartcrmijn: O 75 jaar Cl 20 jaar

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:,

Telefoon: Lidnummer:

Geslacht: O 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).

OPENINGS1
ma. t/m do. vaTWÖO-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-jfOfdcA bv
^Pplavuizen — natuur^Ph — wandtegels — sanitair

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

****

***,

KEN IE DIE ZAALl

Hl Bil .YBOOGIIiMEN
mmmmimm^^^m^\f-:"-. m-*r m^-^***

MONTEVIDEO & THE TRAMPS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

COMBINATIE-IDEEËN
BIJ DECO HOME.

Voor een perfecte kleurharmonie in verf, behang,
stoffen, raamdecoratie en vloerbedekking.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

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

BUS TERUG OM 2.20 UUR

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

THEO TERWELI
• AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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



Voor
(dag)boeken
Kalenders

Muziek

en nog veel meer
naar de

Evangelische
Boekhandel
„de Vonk"

Warnsveldseweg 98
Zutphen

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
21 nov. t/n

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 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 m3

6000 m3

de week van: maandag
i zondag 27 nov. 1994.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 30-10-'94
van:

17 m
21 m
25 m
29 m
34 m
38 m
42 m
46 m
50 m
',!, in
59 m
63 m
69 m
76 m
82 m
88 m
94 m

105 m
115m
126 m

Het weekstreefverbru
bepaald aan de hand
afgelopen week gem
temperaturen.

van:

57 m3

70 m3

84 m3

98 m3

112 m3

126 m3

140 m3

155 m3

• 169 m3

183 m3

197 m3

211 m3

231 m3

254 m3

274 m3

295 m3

316 m3

351 m3

386 m3

421 m3

c wordt

GAMOG
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

Bus bestellen?
Harren bellen!

Wij bezoeken de
KERSTMARKTEN

in Munster en
Düsseldorf.

Inlichtingen:

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

Tel. 05758-1334

SKI
verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen -
skiboxen.
24-uurs service in onze
eigen ski-werkplaats.

*
L O C H E M

Zutphenseweg 2 - Lochem - 05730-54189

ROPENING
Na een ingri jpende verbouwing waar in onze slaapkamer- en

bedtext iel-speciaalzaak totaal is gemoderniseerd en uitge-

breid, heropenen w i j op v r i jdag 2 december om 10.00 uur

onze deuren. T i jdens het O P E N H U I S
OPEN HUIS op vrijdag 2 en zaterdag 3 december kunt u

op uw gemak onze geheel nieuwe kollektie

s laapkamer - in te r ieu rs en onze

allesomva^nde bedtext ielafdel ing

bewonderen.

Bedshop de Duif 'nieuwe s t i j l ' , voor

iedere bezoeker hebben we iets leuks om mee te nemen.

Graag tot ziens.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, 720I NR Zutphen, Telefoon 0 5 7 5 0 - 1 2 8 1 6

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
<? <5>

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

BOTERLETTER

6,00 I 6,00
«aar-l Ste»

VOOR
CÜ

p£fl
3 Ï00p>2'50

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS NU 6 VOOR



Voor iedereen, die eisen stelt aan zijn interieur.

Hengelo Gld.: 3000 m2 kompleet woongebeuren voor jong en oud

' eiken en grenen meubelen, waaronder uitgebreid
seniorenprogramma. Ook leverancier van modern.

1 Gordijnen, vitrages, zonwering en rolluiken.
' Groot in kleinmeubelen en woonaccessoires.
* Schitterende kadoshop.

N.B. Bij een komplete inrichting berekenen wij geen leg- en
maakloon. Profiteer dus van dit aanzienlijke voordeel.

Ruurlo: De speciaalzaak in vloerbedekking en gordijnen

' textiele vloerbedekking, karpetten en vinyl.
Keuze uit 21 merken.

* Harde vloeren: laminaat, marmoleum en parket.
' Gordijnen en vitrages: grote keuze in modelgordijnen en

draperieën.
' Zonwering: voor binnen en buiten.
* Rolluiken.

Alles wordt door onze stoffeerders vakkundig gelegd en
geplaatst.
Vraag ons deskundig advies.

Tot ziens in de

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

NEDERLAND GAA T ANDERS
SCHOONMAKEN f

Uw. hele huis eenvoudig en
grondig schoon met:

Made in Switzedand
Stoomreinigers

DEMONSTRATIE

DONDERDAG

1 DECEMBER

van 16.00 uur tot 20.00 uur

* Schoner, sneller, efficiënter en eenvoudiger
* Reinigt vloeren, tapijten, keuken, badkamer,

meubels, sanitair, ramen etc. zonder schoon-
maakmiddelen en chemicaliën

* Desinfecteert, ontvet, verwijdert vlekken,
kalkaanslag en geurtjes

* Alleen normaal leidingwater
* Beter voor gezondheid en milieu
* Tijd- en kostenbesparend
* Professioneel hogedruk stoomstrijken

Ontdek & probeer SwissSteam bij:

etc p e r t
N"

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14. HENGELO (GLD). TELEFOON 05753-2511.

En fietsen moeten
ze maar vroeg leren

SUPERAANBIEDING ALLEEN GELDIG OP DE KOOPAVOND
30 november, 1 december en 2 december 1994:

Agressor Kinderfietsen
met terugtraprem en handrem
incl. verlichting en slot

van ca. 5- 7 jaar van 339.- voor 259,—

van ca. 7- 9 jaar van 409.- voor 325,—

van ca. 9-13 jaar van 439.-voor 350,—

Sigma Fietscomputer 300 van 33.95 voor 25,—

Sigma Fietscomputer 500 van 39.95 voor 29,95

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

ZONNEBANKKUURTJE??

Sint idee
3 x 30 min. zonnen f 25.

6 x 30 min. zonnen f45.

10 x 30 min. zonnen f 70.

FITVAKSCHILD:
TEKEN VAN KWALITEIT

ïndoor sport vorden
Burg. Galléestraat 67 - 7251 EZ Vorden - tel. (05752) 3433

•••
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Burgemeester en wethouders zijn van plan op het per-
ceel Galgengoorweg 16, met vrijstelling (ex artikel 17
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) van het be-
stemmingsplan 'Buiten-gebied 1982', voor een perio-
de van maximaal 5 jaar, medewerking te verlenen aan
het gebruik van een atelier als woonruimte.

De bouw- en situatietekening van het atelier liggen
vrijdag 2 tot en met donderdag 15 december 1994, ter
inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelij-
ke bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 30 november 1994.
burgemeester en wethouders,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Moet een Kerstpakket

altijd in een soa/e doos?

Niks hoor!! Helemaal niet.

Wij hebben leuke ideetjes

voor U in onze Supermarkt uitgestald.

Voor

KERSTPAKKETTEN
en SURPRISES

Albert Heijn
Molenhoek

Tel. 05753-1205-Hengelo (G)

De supermarkt waar je met 'Air-Miles' gratis spaart voor een dagje 'de Efteling'.

Wilt u een tijdschrift of
boek laten inbinden?

Geef geen geld,
geef een thuis.

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

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.

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

HULP HELPT.
Help Mensen in Nood.
GIRO 1111.222

Mensen in Nood

Postbus 1041,5200 BA 's Hertogenbosch

O KOM
ZATERDAG KIJKEN

WAT IK BIJ DE SHELL-POMP VIND

SPECIALE PIETENSERVICE
VOOR UW AUTO

EN EEN LEKKERE VERRASSING
VOOR ELK KIND

JE KOMT VANZELF
BIJ SHELL

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 - Vorden - Tel. 05752-1794

SHELL TANKSTATION MET LPG

OPENINGSTIJDEN 3 DECEMBER: 8.00-21.00 UUR
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^GEMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG
25 OKTOBER 1994

Op dinsdag 20 december aanstaande vergadert de gemeenteraad in het ge-
meentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van deze vergadering bestaat de mogelijkheid om in het openbaar
tegen de gemeenteraad te spreken, dit mag niet gaan over een van de on-
derwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de commissiever-
gaderingen kunt inspreken. Indien u in de raadsvergadering het woord
wilt voeren, moet u dit op de maandag voorafgaande aan de raadsvergade-
ring opgeven bij de gemeentesecretaris.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- ontwerp-Rcgeling Regio Stedendriehoek;
- kosten indicatiecommissie bejaardenoorden;
- wclzijnsplan 1995-1998;
- verhoging budgetsubsidie bibliotheek;
- nota toerisme en recreatie in de gemeente Vorden;
- bezwaarschrift muziekschool;
- wijziging begroting 1994;

- derde wijziging van de Verordening onroerende zaakbelastingen;
- tweede wijziging Verordening begrafenisrechten;

- derde wijziging Verordening rioolrechten;
- vijfde wijziging Verordening Afvalstoffenheffing.

ECREATIE EN TOERISME IN VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de nota recreatie
en toerisme 'Vorden bevorderen' vast te stellen. Deze nota is opgesteld door het
bureau De Vries, Hopman en Partners.
In de nota is het beleid vastgelegd voor de komende jaren. De nota is richting-
gevend en gaat uit van een sterke participatie van het particulier intiatief Ten
aanzien van een beperkt aantal ideeën ligt het initiatief bij de gemeente.
Burgemeester en wethouders zijn van mening dat het beleid van de gemeente
erop gericht moet zijn het aanbod voor de toerist te vergroten, zonder daarbij te
mikken op een grote stijging van het aantal toeristen. Teveel toeristen naar Vor-
den trekken kan een averechtse uitwerking hebben omdat de toeristen in de eer-
ste plaats naar Vorden komen voor de rust en de schoonheid.
Het bureau geeft 10 ontwikkelingsmogelijkheden aan.

1. Afsluiting van zandwegen voor het gemotoriseerd verkeer.
Dit is een blijvend aandachtspunt. Diverse zandwegen zijn al afgesloten. Burge-
meester en wethouders komen hierop in een aparte notitie terug.

2. Kasteelconcerten
Het bureau mikt daarbij op de beter gefortuneerde toerist. De kastelen zijn te
weinig te bezichtigen.

Burgemeester en wethouders nemen dit advies niet over en zijn van mening dat
de VVV meer moet verwijzen naar kasteel Verwolde, dat wel voor het publiek is
te bezichtigen.

3. Gelderse boerderijen
Hieraan is Vorden rijk. Geen enkele boerderij is echter te bezichtigen. In overleg
met de landgocdeigenaren proberen burgemeester en wethouders hier verande-
ring in te brengen. Het recreatieschap 'de Graafschap' is bezig met het ontwik-
kelen van een boerderijenroute.

4. uitzetten van diverse routes
De mogelijkheden om meer routes uit te zetten is groot. De plaatselijke VVV
zou dit moeten doen.

5. Natuur en milieu-educatie t
Vorden ligt in een van de 'witte vlekken' voor de natuur en milieu-educatie. De
gemeente moet proberen een natuur en milieu-educatiecentrum binnen de gren-
zen te krijgen. Deze centra zijn primair op het onderwijs gericht

6. Bungalows in Vorden
De Vries en Hopman constateren een tekort aan logiesmogelijkheden in Vor-
den.
Door het bouwen van vakantiebungalows kan dit ondervangen worden. Dit zou
niet moeten gebeuren in een groot bungalowpark.

Burgemeester en wethouders delen deze mening niet. Zij zijn van mening dat
bouwen in een bungalowpark wel moet kunnen.

7. Centrum Vorden
Volgens de Vries en Hopman beschikt Vorden niet over een voor de toerist aan-
trekkelijk centrum. Dit zou moeten worden verbeterd.

Burgemeester en wethouders zijn van mening dat door de herinrichting van het
centrum zoveel mogelijk met alle belangen rekening is gehouden. In een eva-
luatie hiervan bezien zij of nog aan aanvullende wensen tegemoet kan worden
gekomen.

8. Museum
Vorden heeft los van de sportaccommodaties geen specifieke dagrecreatieve
voorzieningen. Op korte termijn komt hierin verandering door de dwaaltuin
Oer-Al.
Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de haalbaarheid van de vesti-
ging van een paard- en rijtuigenmuseum en het Nederlands Uitvaart Museum
op het landgoed Wientjesvoort.

9. Speeltuin
Voor ouders met kinderen is in Vorden geen speeltuin. Deze zou bij het zwem-
bad moeten komen. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat het parti-
culier intitiatief dit moet uitwerken.

10. Professionalisering
Voor het toeristisch bedrijfsleven wordt een project, gericht op professionalise-
ring en samenwerking, voorgesteld. Het ligt naar onze mening niet op de weg
van de gemeente om dit onderdeel nader uit te werken. Dit zou bijvoorbeeld de
Recron of de Vordense Ondernemers Vereniging kunnen doen.

ERGADERINGENRAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of
houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

De commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 6 december 1994 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
- nota toerisme en recreatie in de gemeente Vorden.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 6 de-
cember 1994 om 20.30 uur in de vergaderkamer in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
- Ruimtelijk Ontwikkclings Perspectief Gelderland;
- verslagen monumentcncommissie;
- ontwerp-rcgeling regio Stedendriehoek.

De commissie voor Milieu, Welzijn, Personeel en Financiën vergadert op
woensdag 7 december 1994 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
- kostenindicatiecomissie bejaardenoorden;
- welzijnsplan!995-1998;
- verhoging budgetsubsidie bibliotheek;
- bezwaarschrift muziekschool;
- derde wijziging van de Verordening onroerende zaakbelastingen;
- tweede wijziging verordening begrafenisrechten;
- derde wijziging Verordening rioolrechten;

- vijfde wijziging Verordening Afvalstoffenheffing.

^^ ^T

TWERP-REGELING REGIO STEDENDRIEHOEK

er en wethouders stellen de gemeenteraad voor om^kgcmeen-
e regeling voorde regio Stedendriehoek vast te stellen, ̂ ^regio Ste-

dendriehoek gaat de gezamenlijke belangen van de gemeenten behartigen op
het terrein van de ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling, arbeidsvoor-
ziening, volkshuisvesting, sociaal-economische ontwikkeling, verkeer, ver-
voer, milieu, afvalverwerking, onderwijs, welzijn, volksgezondheid, openbare
veiligheid, hulpverlening en recreatie.
De Stedendriehoek is een fusie tussen het Gewest Midden IJsscl en het Samen-
werkingsverband Oost Veluwe. De volgende gemeenten nemen deel aan deze
gemeenschappelijk regeling:
- Apeldoorn

Deventer
- Epe
- Zutphen

Voorst
- Brummen

- Lochem
- Gorssel
- Diepenveen
- Olst

Warnsveld
- Vorden

- Bathmen.

De Stedendriehoek krijgt een regioraad van 50 leden (allen raadsleden van de
gemeenten). De zetelverdeling is naar evenredigheid van de aantallen inwoners
van de gemeenten. Zo krijgt Apeldoorn het grootste aantal leden. Vorden mag
twee leden naar de regioraad afvaardigen. Vorden krijgt één stem in de regio-
raad.

DAGELIJKS BESTUUR
De regio krijgt een klein slagvaardig bestuur in combinatie met portefeuillehou-
dersoverleggen waarin alle dertien gemeenten zijn vertegenwoordigd. Deze
overleggen verzorgen in eerste instantie de beleidsvoorbereiding.
In de opbouwperiode zullen de grootste veranderingen in de samenwerking
plaatsvinden, daarom zijn in de eerste twee jaar alle deelnemende gemeenten in
het dagelijks bestuur vertegenwoordigd. Vanaf 1997 zal het dagelijks bestuur
uit 5 leden bestaan die gekozen worden uit de regioraad. De burgemeester van
Apeldoorn wordt voorzitter van de regio Stedendriehoek.

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

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.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

In het gomeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, op werkdagen 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 2 december 1994 tot en met 30 december 1994 ter inzage een melding
van:

de heer J. Huit ink, Ruurloseweg 60 te Vorden voor het van toepassing worden
van het Besluit detailhandel Wet Milieubeheer op een reeds opgerichte detail-
handel op het perceel Burgemeester Gallcestraat 3 te Vorden.

JfeERGUNNINGEN

In de week van 21 tot en met 25 no-
vember jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

- Nedac-Sorbo groep B.V, voor het
verbouwen van een laadperron tot
bedrijfsruimte op het perceel
Nieuwstad 28a te Vorden;

- deheerG.J. Rietman, voor het slo-
pen van een machineberging op
het perceel Boshuisweg 8 te Vier-
akker;

- de heer A. Dijkgraaf, voor het in-
nemen van een standplaats in
Wichmond voor de verkoop van
vlees en vleeswaren op de vrijdag-
morgen;

- de voetbalvereniging Vorden voor
het inzamelen van glas op zatcrag
7 januari 1995 en hét daarbij ge-
bruik maken van een geluidswa-
gen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid om binnen zes we-
ken na bekendmaking tegen deze be-
schikkingen een bezwaarschrift in te
dienen, bij het colege van burgemees-
ter en wethouders.

mingsplanvoorschriftcn) omvat een
wijziging van de situering van het
bouwblok voor de woning en een ver-
groting van de toegelaten hoogte van
de garage.

De op de voorgenomen vrijstelling
betrekking hebbende stukken liggen
van vrijdag 2 tot en met donderdag 15
december 1994 voor bckanghebbcn-
dcn ter inzage ter gcmcentcsecretarie,
afdeling volkshhuisvcsting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis).

Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende genoemde termijn schirftclijk
aan hun college worden kenbaar ge-
maakt.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAAG

Op 21 november heeft de stichting
Oer-Al een aanvraag ingediend voor
het plaatsen van 2 caravans voor toe-
zicht/beheer en het verstrekken van
consumpties op het perceel Almense-
weg 63 te Vorden.

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET GEBRUIKMAKING
VAN VRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met vrijstelling van het be-
stemmingsplan 'Vorden West en Zuid
1992', medewerking te verlenen aan
de bouw van een woning met garage
op het perceel Christinalaan 3c te Vor-
den (voormalig tennisbaancomplcx).
Deze vrijstelling (toepassing artikel
8, lid 7, sub a en sub b van de bestem-

• 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 13.30 tot 17.00 uw.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op af spraak*

Wethouder M< Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens afspraak.

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

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

Mestbureau Oost te gast bij
Landbouw Federatie
'Massale deelname van veehou-
ders, loon werkers en mestdistribu-
teurs aan het mestbureau is essen-
tieel om gedwongen inkrimping
van de veestapel tevoorkomen'.
Deze woorden sprak de heer P.
Houtsma van Mestbureau Oost tij-
dens een bijeenkomst van de Vor-
dense Landbouw Federatie in het
Dorpscentrum.

Het mestbureau wedt op meerdere
paarden, aldus Houtsma. 'enerzijds is
dat distributie van mest naar akker-
bouwgebieden, anderzijds zal mid-
dels kleinschalige fabrieken getracht
worden een deel van de mest te ver-
werken. Om voor EG subsidie in aan-
merking te komen is het noodzakelijk
dat complete aanvragen voor l janua-
ri 1995 zijn aangemeld. Om dat doel
te bereiken heeft Mestbureau Oost
meedere b.v.'s opgericht. Houtsma
gaf aan geen heil te zien in een aan-
sluitplicht zoals die in de Zuidelijke
mestcentrale bepleit is. Wel is hij van
mening dat er geen concurrentie tus-
sen verschillende mestproducenten
moet komen. 'We moeten de krachten
bundelen om prijsopdrijving te voor-

komen', aldus Houtsma. Landbouw-
ers die zich eind 1993 hebben aange-
meld bij M.B.O. hebben tot l decem-
ber kans het toegezonden contract te
tekenen. Het inschrijfgeld bedraagt
dan 20 gulden per m3 mest. Daarna
wordt het inschrijfgeld 30 gulden per
m3 mest. Een massale deelname zal
ertoe kunnen leiden dat politici over-
tuigd raken van de goede wil van de
landbouwers om dit probleem op te
lossen. Tevens geeft een draagvlak
voor de te bouwen mestverwerkingsi-
nitiatieven. Voorzitter Menning van
de Vordense Landbouw Federatie gaf
aan dat tevens diverse ini t iat ieven als
b.v. indikken van mest op bedrijfsni-
veau een deel van de problemen kan
oplossen. Zeer belangrijk voor de om-
vang van het probleem is de cindnorm
die voor bemesting van de gond zal
worden vastgesteld. Mennink vertel-
de de goed gevulde zaal dat het Land-
bouwschap heeft berekend dat een
verlies van 60 kg p205 per hectare
onontkoombaar is om een goede gc-
wasproduktie mogelijk te maken.
'Het is te hopen dat de politici in de
Tweede Kamer dit ook zullen erken-
nen', aldus Mennink.



2de trekking

St. Nicolaasaktie 29-11
VVV vreest voor toekomst

Vleespakket
Van Reuwijk
B.Looman
E. Tigchelaar
J.W. Costermans
A. te Braak
Derksen
I.Tijssen
W. Bulten
Loman
M. Snijders
L. Bargeman
G. Langeler
Gille
H.GrootNuelend
Pijnappel

Verassingspakket
L. Spiegelenberg
A. Heyenk
F. Bongers
J.Regelink
H. Bargeman
Nipius
Carin Wagenoort
T. Eykelkamp
W.J. Norde
HJ. Wiggers
D. Walgemoet
A. van Til
H.Doorning
S. Baank
B.Tolkamp
V. Eykelkamp
Groot Enzerink
H.Lammertink
M. van de Linden
F.Knoef
Hogenkamp
A. Hoevers
B.Waarle
H. van de Veen
F. Lebbink-Pellenberg
Mc. den Boer-Bok
M. Bargeman
J. Vreeman
A. Hendriks
lam. Kuyers
JolandaBartelds
BJ.GrootJebbink
G. Bogchelman
fam. Spaarwater
A. Baak
P. Vlogman
Cruijsen
A. Spaargaren
H van de Berg
J. Stoelhorst

De Doeschot 13 Vorden
Vierakkersestraatweg 43 Vierakker
Brinkerhof 66 Vorden
Baakseweg 14 Vorden
De Laegte 22 Vorden
Raadhuisstraat 9 Vorden
het Wiemeiink 25 Vorden
Hoetinkhof20 Vorden
Addinkhof 16 Vorden
Dorpsstraat 15 Wichmond
Hoetinkhof37 Vorden
HetStrooS Vorden
Het lebbink 59 Vorden
Hoetinkhof 113 Vorden
Beatrixlaan 22 Vorden

Oude Zutphenseweg 5a Vorden
Joostinkweg 4 Vorden
De Borgerd 12 Vorden
Koekoekstraat 7 Vierakker
Hoge 40 Vorden
Ruurloseweg 109 Vorden
Het lebbink 43 Vorden
Pr. Bernhardweg 12 Vorden
Ruurloseweg 48 Vorden
Brandenborchweg 8 Vorden
Brandenborchweg 10 Vorden
Stokebrand 42 Zutphen
van Lennepweg 4 Vorden
Smidsstraat 15 Vorden
B. Vunderinkhof26 Vorden
Dr. L. Lulofseweg 20 Vorden
Deldenseweg 13 Vorden
De Hanekamp 23 Vorden
Hoetinkhof 219 Vorden
Het Stapelbroek 2 Vorden
Hoetinkhof 96 Vorden
Julianalaan 15 Vorden
Hoetinkhof 91 Vorden
v. Vollenhovenlaan 3 Vorden
Hoetinkhof58 Vorden
Koekoekstraat 11 Vierakker
Kerkhoflaan 7 Vorden
Lindeselaak 18 Wichmond
Zutphenseweg 32 Vorden
Margrietlaan 14 Vorden
Het Wiemelink 63 Vorden
Almensweg 41 Vorden
Hoet ink l lO Vorden
het lebbink 29 Vorden
Zuivelhofl Vorden
Strodijk 7 Vorden
Hoetinkhof 80 Vorden
De Waarden 225 Zutphen
Ruurloseweg 46a Vorden
De Steege 5 Vorden

'Er pakken zich donkere wolken
samen boven onze hoofden. Het col-
lege van B. en W. heeft het stand-
punt geventileerd dat het op de weg
van de Vordense ondernemers zou
liggen om het werk van de VVV fi-
nancieel te dragen. Dat betekent
dat na de intrekking van f 8.400,-
aan huisvestingssubsidie, ook nog
eens de basissubsidie ter discussie
wordt gesteld', aldus VVV-secreta-
ris R.C. Haanstra.

Haanstra zei dit vorige week donder-
dagavond tijdens een goed bezochte
jaarvergadering. De VVV heeft tegen
het standpunt van het college stelling
genomen met als hoofdargument dat
financiële afhankelijkheid van het be-
drijfsleven de objectiviteit van de
VVV in gevaar zou brengen. 'Wan-
neer het college de gemeenteraad
weet te overtuigen, dan zal daarmee
het voortbestaan van de VVV in haar
huidige vorm in direct gevaar komen.
Er is namelijk geen bestuurslid te vin-
den dat afhankelijkheid van het com-
mericiële circuit en de daarmee ge-
paard gaande aantasting van beslis-
sings- en handelingsruimte zou ac-
cepteren', zo hield Haanstra de leden
voor.
Het VVV-kantoor heeft de afgelopen
zomer een toeloop van jewelste ge-
kend. In totaal werden er 12.714 ba-
lie-handelingen verricht. Het totaal
aantal handelingen bedroeg 16.645.

Dit is een toename van 25 procent
vergeleken bij vorig jaar. 'Toch blijft
het tobben met de omstandigheden
waaronder wij onze taken moeten
vervullen. Het kantoor waar onze me-
dewerkers moeten werken is veel te
klein en een oplossing daarvoor lijkt
ver weg. En gezien de recente uitla-
tingen van het college over de toe-
komst van de VVV, komt daar voorlo-
pig ook geen verandering in', aldus
Haanstra.
Toeristische hoogtepunten waren de
afgelopen zomer onder andere de
open dagen van De Wiersse (jl 5.000
bezoekers), de wekelijkse achtkaste-
lenfietstochten en de bustochten langs
de kastelen. Deze activiteiten zullen
in 1995 ook zeker weer op de agenda
prijken. Het aantal fietstochten 'speu-
ren naar spoken' zal gezien de tegen-
vallende belangstelling ingekrompen
worden. De individuele fietsers en
wandelaars kwamen wel massaal in
actie.
Bestuurslid P.H. Emsbroek nam tij-
dens de ledenvergadering afscheid.
Hij werd voor zijn werkzaamheden
die hij de afgelopen 16 jaren voor het
VVV heeft verricht uitgebreid be-
dankt. De heer H. Weenk neemt zijn
plaats in en schuift meteen door naar
de functie van penningmeester. Hij
neemt die fuctie over van E. te Velt-
huis die voortaan als 'gewoon' be-
stuurslid door het VVV-leven zal
gaan.

Zwembad wordt
zestig jaar
Volgend jaar is het feest in Vorden!
Niet alleen omdat we vijftig jaar be-
vrijd zijn, maar ook omdat vroeg in de
zomer het zwembad 'In de Dennen'
zestig jaar bestaat. Niets bijzonders,
denkt u mischien. Maar vergis u niet,
want het heeft vorig jaar maar een
haartje gescheeld of we hadden in ons
dorp helemaal geen zwembad meer
gehad. De oude installatie was radi-
caal afgekeurd, er moest een volledig
nieuw systeem voor de waterverver-
sing worden aangelegd en nog een
aantal voorzieningen. Het bestuur
heeft het aangedurft voor die renova-
tie een groot bedrag te lenen, een le-
ning die door het gemeentebestuur
werd gegarandeerd. En zo bleef ons
zwembad behouden en kan het weer
vele, vele jaren mee.
Een aantal leden van de vereniging
vindt dit jubileum een goede aanlei-
ding om volgend jaar het behoud van
ons zwembad passend te vieren. Er is
een programma opgezet, waarover u
in de komende maanden meer zult ho-
ren. Deze inleiding is alleen bedoeld
om u ervan te overtuigen dat we met
z'n allen blij moeten zijn met ons ver-
nieuwde zwembad. Want stel u eens
voor: zonder zwembad zouden hon-
derden kinderen niet zo voordelig en
plezierig in eigen gemeente kunnen
leren zwemmen, wat in deze tijd een
noodzaak is, zouden sporters geen
waterpolo kunnen spelen, zouden
zwemlustigen en senioren 's zomers
in alle vroegte niet lekker rustig hun
baantjes kunnen zwemmen, zouden
vele jongeren en volwassenen als het
warm is en niet heerlijk en vlakbij van
zon en water kunnen genieten en ook
nog eens zo nu en dan een leuk water-
feest kunnen bijwonnen, zouden we
allemaal ziet zo ontspannen de gezon-
de zwemsport kunnen beoefenen op
elk zomers moment als we daar zin in
hebben en zouden er in het zomersei-
zoen niet duizenden toeristen naar
Vorden komen om daar te zwemmen
of een potje te midgetgolfen (en zo
voor de middenstand voor extra om-
zet te zorgen).
Kortom: we moeten blij zijn dat ons
zwembad volgend jaar zestig jaar
wordt. En we rekenen erop dat het
volgend jaar een feestelijke wijze
wordt gevierd.
(Tussen twee haakjes: er wordt ge-

dacht aan Zwemfeest Anno 1936 en
daarvoor zijn we op zoek naar een
heel ouderwets zwempak uit de derti-
gerjaren (voor dames en heren). Als u
dat nog ergens tussen Oma's spullen
bewaard hebt, willen we dat graag een
paar dagen lenen. We hebben name-
lijk een model van beide nodig. Als u
ons kunt helpen, bel dan even met nr
2431 en we komen het halen).

Daags zie'j de hummels vaak an de gange,
met de fietsen waarop un vleggesken an un stange.
Dan kö'j de kinder bctter zeen,
en wod ze neet van de sokken ereen.

Die dat hef uut-eprakkezeerd,
hef meschien neet ens volle eleerd.
Meschien was ut ok wel goed,
un vlegge op de pet of de hoed.

Want as wi'j op de stoepe loopt,
is ut net of zee ut t'r umme doet.
As olde mensen bunne wi'j neet zo gauw,
maor wi' j kriegt wel elke keer un douw.

Want dageluks ziede wi'j ut gebeuren,
grote images oaver de stoepe scheuren.
Zo is Hinkelen gin plezier,
a'j ietszektheur i'j: "t mankeert ow hier'.

Kont ze die groten dan neet leern,
zich te gedragen in 't verkeer?
MescjÉfca wod ze zelf ok un keer old,
Dat lolRr natuurluk now nog kold.

Ok ri'jt ze vake zonder lich,
un ander hef dan op eur gin zich.
Un veldwachter komp ze toch neet tegen,
anders wodn ze wel op-eschreven.

At ze un bekeuring betalen mot,
bunt ze vast en zeker blot.
Dan kont de olders hen betalen gaon,
maor dat heb ze, denk ik, al wel vaker edaon. D. Lindeman.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Hé, hé, den pröttel afwas was weer an de kante. Gradi van den Elzenhof
hing de theedoek oaver de verwarming, knuppen de schotte af en reep de
kinden 'Nao binnen kommen, wi'j mot zo nao 't darp, Sinterklaos is al
onderweg'.
Zee had al vrog egetten met de kinder. Zoas wel vaker op zaoterdag was
Hans, eur man, hen klussen, 't Was neet altied caven gezellug at e ok op
zaoterdag nog van huus was maor ut geld dat e d'r met vedienen, kwam
eur goed van passé. Veural zoas now, met de kasdage en sinterklaos in ut
veuruutzich, kwam d'r nogal wat kiekn um alles op ticd te betaaln.
Zoas te vewachten bi'j kinder zo tussen de drie en zeuven jaor hadden ze
zich in ut ketierken dat ze buuten waarn nog effen mooi smerug emaakt.
Maor dat was Gradi wel gewend en met eur twee rechterhande (want die
had ze) had ze in un rof de kinder d'r weer kas uutzeen. 'Zo, now maor
gauw in 'n auto, anders is de trein allange binnen.' Dat was natuurluk
neet tegen doven ezeg en 't kleine grut zat dan ok heel rap in 'n auto en
kon ut op Vodd'n angaon.
Daor was nogal wat volk op de bene, ut weer warken nog wel zovölle
met, de luu hoeven in elk geval gin koldugheid te lien. Nao volle gedruk
en getrek bi'j ut station kon klaosoom an de rondtoch deur ut Vodd'nse
darp beginnen.
Gradi ging d'r met achteran, d'r wodn onderweg nog kedootjes uute-
deild had ze in de Sinterklaos krante eleazen. En un endjen loopn was
gezond, zowel veur eur as veur de kinder.
Naodat ze un flink stuk van 't darp af hadn epletterd wodn d'r in de buur-
tc van de sporthal stille enholn umme de pekskes an de kinder die me-
tleepn, uut te deiln. Den oldsten van eur, zowat zeuven jaor, had al gauw
un kedootjen te pakken maor de twee kleinsten greppen d'r naöst.
Schienbaor waarn de presentjes op, de zwatte pieten hadn ze veloom,
wodn d'r ezeg. Dat Sinterklaos, leas Ondernemersvereniging, te weinug
inckoch had, ko'j de kinder natuurluk neet zeggen.
En Gradi's kinder waarn neet de enuggcn die misgrepn. Heel was moe-
ders hebt t'r naotied maor un riksdaalder an-ewaogt um veur eur kind
wat te koopn, anders bleven ze jao maor drammen. Zo wodn de kinder
toch nog tcvrcane csteld maor of de olders ok zo tevreane waarn?
De luu die een en ander op touw heb ezet zölt wel begriepn dat ze hier un
bok van de eerste greutte heb eschotn en de luu, inplaatse van ze un ple-
zier te doen, op kosten heb ejach. En dat kan neet de bedoeling wean van
zo'n intoch, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

HIJ IS NOG NOOIT
EEN ALCOHOLCONTROLE

TEGENGEKOMEN,
WEL EEN TEGENLIGGER.

IEDER GLAS IS EEN GEVAAR OP DE WEG.
RIJ ALCOHOLVRU.

O

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

Uitgebreider dan ooit, En... wij helpen u graag met de tekst,
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De Graafschaprijders derde
tijdens Nederlandse
Kampioenschappen
Het afgelopen weekend werd in het
Drentse Havelte de kampioensrit
van de KNMV (Enduro) gehouden.
Het was de laatste beslissende rit
om het Kampioenschap van Neder-
land.

'De Graafschaprijders' uit Vorden
was met 20 coureurs zeer sterk verte-
genwoordigd. Voor de begeleiding en
verzorging van de rijders waren gedu-
rende deze twee dagen 12 leden van
'de Graafschaprijders' bijna dag en
nacht in de weer om daar waar nodig
de helpende hand te bieden. Dit alles
onder leiding van manager Gerrit Arf-
man die samen met zijn echtgenote
Gerrie alles prima had geregeld.
De rijders hadden het verre van ge-
makkelijk. De senioren moesten bei-
de dagen vier ronden van elk 92 kilo-
meter afleggen. Voor de nationalen
waren het drie ronden van 92 km.
Vooral de tweede dag was vanwege
de langdurige regenval erg zwaar.
Met name de uitgestrekte zandvlakten
(militaire oefenterreinen) gingen hun
tol eisen. Daar vonden ook de cross-
proeven plaats.
De leden van 'de Graafschaprijders'

hebben uitstekend gepresteerd. Er
waren slechts vier uitvallers.
Het clubteam presteerde fantastisch
want toen zaterdagavond laat de ba-
lans werd opgemaakt, bleek het team
op de derde plaats te zijn geëindigd.
Het team bestond uit Stefan Braak-
hekke, Vorden; Marcel Bulten, Vor-
den en Jos Stuivenberg uit Lopik.
Individueel eindigde Stephan Braak-
hekke in de klasse senioren 2-takt t/m
125 cc op de tweede plaats. Harold
Wolsink uit Hengelo (ook lid van 'de
Graafschaprijders') werd in de klasse
nationaal 250 t/m 500 cc winnaar. In
de klasse senioren 2-takt boven 175
cc eindigden de leden Peter Lenselink
uit Eefde en Marcel Bulten uit Vorden
op resp. een vierde en 13e plaats. In de
eindrangschikking werd Peter Lense-
link derde. In de klasse senioren
4-takt tot 350 cc eindigden 'de Graaf-
schaprijders' Alfons Hoevers uit Loe-
nen en Eddy Bergsma op resp. de eer-
ste en tweede plaats. In de strijd om
het Kampioenschap van Nederland
werd Hoevers tweede. Stephan
Braakhekke werd in de eindrang-
schikking in de klasse senioren 125 cc
vijfde.

Epsel—Vordenl
Epse staat bekend om een snelle
counterploeg. Dit werd door Vorden
opgevangen door direct voorin te
gaan storen, Zodat de achterhoede
niet onder druk kwam te staan. Dit
pakte vooral in de beginfase goed uit.
Het was Vorden die de toon aan-
gaf. Met fors spel en diverse overtre-
dingen trachte Epse de aanvallers van
Vorden te blokkeren. In de 25e minuut
werd een vrijetrap snel door Udo Heij
genomen. De bal werd naar de vrij-
staande Stefan Fleming gespeeld die
met een onhoudbaar schot doel trof:
O-l.
Even later trachte Peter Hoevers met
een mooie lob de doelman van Epse te
verschakelen, doch de bal ging nipt
langs de verkeerde kant van de
paal .Tien minuten voor het rustsig-
naal kreeg Epse een vrije trap toege-
wezen.
Vanaf twintig meter knalde Wim
Bronzewijker dwars door de muur en
verdween de bal onhoudbaar in de lin-
ker benedenhoek: l - l .
Even later had Vorden geluk dat Arjan
Dommerholt van Epse de bal op de
paal kopte.Na het rustsignaal pakte
Vorden de draad weer op. Door goed
combinatiespel werden de aanvallen
opgebouwd. In de 55e minuut bereikt
een pass van Frank Rouwenhorst de
vrijstaande Peter Hoevers. Zijn schot
ging wederom nipt langs. Drie minu-
ten hierna was het aan de andere zijde
raak. Uit een vrije trap werd de bal in-
eens door Menno Wichers op de pan-
toffel genomen. Voordat Marinho
Besselink wist wat er gebeurde stond
het net achter hem al bol: 2-1
Vorden perste er een offensief uit. In
de 80e minuut stapte Peter Hoevers
handig over de bal zodat Ronnie de
Beus van dichterbij kon scoren: 2-2
In de slotfase kreeg Vorden nog enke-
le kansen om de volle buit mee te ne-
men, doch de doelman van Epse stond
dit niet toe.

Voetbal Vereniging
Vorden.
Uitslagen: 26-11: Dierense Boys Dl-
Vorden Dl 4-3; Vorden El-Zutphia
El 3-6; Erica F l -Vorden F l 6-1; Vor-
den Al-SKVW Al 4-2; Longa B2-
Vorden B l' 3-5; Vorden C l -Ratum C l
4-2; Epse l-Vorden l 2-2; RKZVC
2-Vorden 2 0-9; Vorden 3-Peekse 3
4-0; Vorden 4-Neede 4 0-7; Eibergen
7-Vorden63-l.

Programma
Vorden Dl-Wilh.SSS D2; Vorden Fl-
De Hoven Fl; Vosseveld Al-Vorden
A l; Vorden B l -Baakse Boys B l; Lo-
chem C2-Vorden C l; Eibergen l -Vor-
den l; VIOS Beltrum 2-Vorden 2;
Vorden 3-Concordia Wehl 4; Vorden
4-Rcunie 3; Vorden 5-Warnsveld 4;
Barchem 3-Vorden 6; Vorden 7-Noor-
dijk3.

Steenderen4—
Ratti
Door slecht samenspel kon Steende-
ren al in de 5de minuut profiteren en

scoren l-O, daarna nam Ratti het heft
in handen en de vele kansen die ont-
stonden werden mede doordat er niet
scherp genoeg gespeeld werd slecht
benut. In de 30ste minuut, op het mo-
ment dat de keeper van Steenderen te-
rug liep naar doel scoorde Jos Schroer
vanaf de middenlijn een prachtig
doelpunt, even daarvoor had hij ook
al vanuit een vrije trap de kruising ge-
raakt, l O minuten naar rust werd Ger-
rit Uenk onderuit gehaald de straf-
schop werd goed benut door Oscar
Bleumink: l-2. 15 minuten na rust
kopte Steenderen de gelijkmaker via
een doorbraak in. Het spelpeil van
Ratti zakte daarna, Steenderen profi-
teerde daar goed van en scoorde in de
30ste minuut 3-2 en 35ste minuut 4-2
in de slotfase waarin Ratti op alles of
niks voetbalde scoorde Dinant Har-
man via het uitstekende uitspel van
enkele spelers van Steenderen met
een diagonale schuiver voor 4-3, het
nog verder aandingen van Ratti kon
de stand niet meer veranderen. Ge-
zien het overwicht in de eerste helft
was een gelijkspel rechtvaardig ge-
weest maar dan moet je de vele kan-
sen wel benutten.

S.V.Ratti
Uitslagen 26-11-'94.
SSSE Fl-Ratti Fl 0-5; Rstti El-Ei-
bergen E2 2-7; Neede D2-Ratti Dl
4-1; Lochem C3-Ratti Cl l - l ; Ratti
Bl-ErixBlO-0:
Programma: 4-11 -'94.
TerborgAl-RattiAl.

Uitslagen Sociï
26-11-'94:
Sociï F-Gar Nw F 0-8; Sociï E-De
Hoven E 3-7; Sociï D-Warns. Boys D
3-0; Sociï B-Almen B 10-0.
27-11-'94:
Nw Heeten-Sociï 5-1; Pat 9-Sociï 3
4-6; Eibergen 8-Sociï 5 2-2.

Programma Sociï
3-l2-'94:
Pupillen inhaal prog. Lettelc B-Sociï
B.
4-l2-'94: KI. Dochteren-Sociï; He-
lios 5-Sociï 2; Sociï 4-Brummen 5;
Loenermark 8-Sociï 5; Sociï 6-Eiber-
gen8.

Dames Dash/Sorbo
blijven winnen
Na vorige week in de uitwedstrijd een
pittig bevochten zege behaald te heb-
ben tegen HEVO uit Heino (l-3)
moesten de Vordense dames j.l. zater-
dag in een thuiswedstrijd aantreden
tegen no. l O van de ranglijst Holyoke
uit Enter.
Ook dit werd een stevige en spannen-
de partij, waarbij Dash/Sorbo, dit-
maal gesteund door subsponsor Dro-
gisterij Ten Kate, meer moeite had
met de tegenstander dan van te voren
verwacht. De eerste set werd na een
15-15 stand gewonnen met 17-15. De
tweede rondgang trok Dash aan het
kortste eind (12-15). Na een 0-5 ach-
terstand en een stevige timeout kwam
Holyoke in de derde set niet meer tot
scoren (l5-5).

KERST- EN NIEUWJAARS
KAARTEN

Ook voor het goede doel! WWF

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 725O AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

FILIAAL ZUTPHEN:

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

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.

In de vierdee set ging de Vordense da-
mes voortvarend van start en namen
een 10-2 voorsprong. Daarna stokte
het even; Holyoke kwam naderbij
maar bij 13-9 vond de thuisclub het
voldoeratten won met 15-9. Weer
drie punjjfaan het totaal toegevoegd.
De veerkracht in ccn moeizame wed-
strijd bepaalt vaak het eindresultaat.
Op zondag 4 december speelt Dash/
Sorbo MG bekerwedstrijd tegen
Triumpl^P uit en in het Friese Kol-
lum. Op l O december volgt dan de
topper tegen no. 2 op de ranglijst UW/
Olhaco in Hogevccn.
Voor 4 december zijn nog plaats in de
supportersbus beschikbaar. Aanmel-
den bij Monique Nijenhuis.

VIOS 3—DASH l
Het eerste herenteam van Dash moest
afgelopen zaterdag tegen Vios 3 in
Eefde aantreden. Voordat de wed-
strijd begon, werden de nieuwe trai-
ningspakken te voorschijn gehaald.
Wellicht dat deze pakken, afkomstig
van de sponser Karel's Sportzaak uit
Borculo, de concentratie verstoorde,
want de wedstrijd was binnen 35 mi-
nuten in een verlies van onze heren
omgezet.

De setstanden waren achtereenvol-
gens 15-3, 15-1 en 15-3. Dit werd
hoofdzakelijk veroorzaakt door een
verschil in servicedruk wat vervol-
gens resulteerde in een slechte stop.
De coah gooide na de eerste set het
hele team om, maar ook dit mocht niet
baten. Vios speelde duidelijk beter,
maar staan dan ook niet voor niets bo-
venaan. Er is echter één perspectief;
het spel kan alleen maar beter worden

Groep B: l mv Bergman/hr de Bic
58.5%; 2 mv/hr Jaburg; 3 dms Bou-
man/Horstink en mv v d Vlugt/hr Gil-
Ic55.4%.

Dammen

Uitslagen:
Vrijdag 25-11: H rekr. Dash 3-WSV
2:-
Zaterdag 26-H: HP Vios 3-Dash l
3-0; DP Vios l -Dash 2 3-1; D3 A Vios
3-Dash 4 2-1; M A Vios l -Dash l 0-3;
Hl Dash 2-Bruuse 2 0-3; H3A Dash
3-Gorssel 2 0-3; D4A Dash 5-Gorssel
l 3-0; D4B Dash 6-Sociï 2 2-1; MC2
Dash l-Hecten l l-2; JB Dash
l-Boem l 3-0; JC Dash l-Gorssel l
2-1.
Programma: Woensdag 30-11: Hrekr.
Devolco 3-Dash l.
Zaterdag 3-12: MA Boem.-Dash; FB
Wik l-Dash l.

Bridgeclub 'B.Z.R.
Vorden'
Uitslagen van woensdag 23 novem-
ber 1994: Groep A: l dms v Burk/
Hendriks 66.7%; 2 dms v d Berg/Mei-
jer 57.1%; 3 mv den Enting/hr v d
Veen 54.2%.

Het eerste team van Damclub Dostal
heeft een gevoelige nederlaag gele-
den tegen degradatieka™fcaat RDG
DIO uit Den Haag. Aan ^ffdense zij-
de was geen enkele overwinning te
noteren.

De malaise begon bij Eddy Budé. Hij
bereikte een vrijwel gewonnen stel-
ling, maar liep in een doorbraakkom-
binatiee die direkt remise was (1-1).
Gerrit Wassink had een gezonde aan-
val opgebouwd, maar na grote afwik-
keling bleef een remisestand over
(2-2). Na een gelijkwaardige remise
van Henk Hoekman (3-3) liet Henk
Grotenhuis ten Harkel de eerste ne-
derlaag aantekenen. In een scherpe
partijopzet klopten de varianten op
een zeker moment niet meer, waarna
een verloren stand overbleef (3-5).

Ben Smeenk kreeg goede kansen met
een verre voorpost, maar dit was niet
voldoende voor de winst (4-6).Chris
Gevers verslikte zich in een klassieke
stand en kwam niet meer aan een
eindspel toe (4-8). Nina Jakovskaja
dacht een aardige stand te hebben op-
gebouwd, maar zij werd verrast door
een sterk offer, waardoor de kansen
keerden. Zij kon nog net met 2 schij-
ven de damlijn halen, waardoor de re-
mise veilig gesteld werd (5-9). Hen-
drik van der Zee bereikte een licht
voordelige eindstand, maar dit was
ruim onvoldoende voor winst (6-10).
Henk Ruesink zag zijn hekstelling
beantwoord met sterk centrumspel.
Na afbraak van de hekstelling kwam
de tegenstander met een doorslaande
flankcentrumaanval, die tot een ver-
loren stand voor Ruesink leidde
(6-12). Tenslotte kon ook Gerrit
Boom zijn voordelige stand niet tot
winst brengen: zijn slimme tegenstan-
der maakt gebruik van het allerlaatste
rcmisegaatje dat de stelling nog be-
vatte (7-13).

Onze plaatsgenoot Wieger Wesselink
is op het afgelopen zondag afgesloten
Wereldkampioenschap dammen in
Den Haag geëindigd op de 12e plaats
met 20 punten uit 19 wedstrijden.
In de eerste toernooihelft kwam Wes-
selink matig op gang. Op de ope-
ningsdag verloor hij van de Rus
Schwarman en later nog eens van Rob
Clec. Door overwinning in de tweede
helft van het toernooi op Alias (Cura-
cao) Merius (Duitsland) en N'Draye
(Senegzl), kwam Wesselink op een
positieve skore. Wereldkampioen
werd de Let Valneris met 27 punten,
gevolgd door Harm Wiesma met 25
punten.

'De Vogelvriend'
Op de kring wedstrijden afgelopen
week in het wijkcentrum 'Driescho-
ten' in Apeldoorn, waren door de ver-
enigingen van de Algemene Neder-
landse Bond van Vogelhouders uit
Apeldoorn, Eibergen, Eefde, Vorden
en Ruurlo ruim 750 verschillende vo-
gels bijeen gebracht om daar de vo-
gels te laten beoordelen door de keur-
meesters.
Bij de club prijzen verdiende 'De Vo-
gelvriend' Vorden een gedeelde eer-
ste plaats samen met 'Partropika' ie-
der met 911 punten voor de 10 beste
vogels per vereniging 'De Berkel' be-
haalde een derde prijs met 908 pun-
ten.

De individuele prijzen per hoofd-
groep waren over de verenigingen re-
delijk verdeeld, de kwaliteit van de
aangeboden vogels was van een zeer
hoge kwaliteit wat door de keurmees-
ters tot uitdrukking was gebracht ge-
zien het aantal punten behaald door de
vogels.
Voor 'De Vogelvriend' Vorden wer-
den de volgende prijzen behaald: Bij
de stammen van 4 gelijke vogels be-
haalde G.J. Schumaker met Agaat
Rood Intensief met 363 punten een
eerste prijs, bij de postuur behaalde
W.A. Berendsen met Gloster Cosort
met 362 punten ook een eerste prijs.

Bij de stellen 2 gelijke vogels behaal-
de vier leden van de Vogelvriend een
eerste prijs E. Korenblik met recessief
wit 181 punten, B Horsting met Geel
Intensief 180 punten, Th. Nijenhuis
met Bruin Geel Ivoor Schimmel van
181 punten en B. Horsting met Glos-
ter Consort 181 punten.
Bij de enkelingen werd een eerste
prijs behaald door E. Korenblik met
Recessief Wit van 91 punten G.J.
Schumaker met Agaat Geel Intensief
met 91 en Agaat Rood Intensief van
90 punten en W. Berendsen met Glos-
ter Concort van 92 punten.
Tweede prijzen werden behaald door
Th. Nijenhuis met een stam Isabel
Rood Intensief van 358 punten, in de
stellen behaalde G.J. Schumaker met
Rood Schimmel een 2de prijs met 179
en W. Berendsen met Gloster Consort
van 180 punten. Bij de enkelingen be-
haalde G.H. Slagman een 2de prijs
meteen Yorkshirevan91 punten.
De 3de prijs bij de enkelingen werd
behaald door W. Berendsen met ccn
Gloster Consort van 91 punten en
door C. Bink met een Forpus Coclsis
van 89 punten. B. Bulten behaalde
met Geel Intensief een 3dc en 4de
prijs met 2 vogels van 90 punten, een
4e prijs was er ook voor F. Nijenhuis
met een Gloster Consort van 91 pun-
ten.

\

De vogelvriend Vorden kan terug zien
op een geslaagde deelname ook deze
kring wedstrijden en hoopt op hetzelf-
de resultaat op de Gewestelijke Wed-
strijden in Arnhem van 21 tot 24 de-
cember in het K.A.B, gebouw

l Geef geen geld,
geef een thuis.

Help een kind, word pleegouder.

Voor meer informatie belt u gratis: ,,
06-022 34 32

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de indoor springwcdstrijden die
zondag 27 november in Lochcm wer-
den gehouden behaalde in de klasse B
Jcssica Pcppelenbosch met Kelly de
3de prijs en Riny Heuvelink met Gor-
by de 5dc prijs. Inge Regelink behaal-
de in de klaasc M met Lady de Istc
prijs.

R.T.V.
Vordenaar en R.T. Ver Jan Weevcrs /al
ook komend seizoen in de Giant
A.T.B, ploeg worden opgenomen.
Weevcrs die het afgelopen seizoen
veel respect afdwong door naast zijn
40 urige baan zeer goed te presteren in
menig A.T.B, wedstrijden vele ere
plaatsen waar van 7 eerste waren zijn
deel en dit in wedstrijden waar ook
menig profwielrenner aan de start
stond.
Ook werd hij winnaar van de Right
Cup allemaal redenen voor Giant om
Wecvers maar al te graag in hun ploeg
op te nemen. In de 7e G.O.W. cross te
Enschede werd Jaldert Steenblik 2c
nieuweling en staat in het algemeen
klassement bovenaan. Andre Barge-
man werd 3e bij de junioren en leidt
ook het klassement.
Jan Pietcrse reed naar een 5e plaats in
de veteranen klasse en staat 2e in het
klassement.

Squash
Heren l van Vorden speelde vrijdag-
avond tegen de koploper Rozendaal
5. Vorden won met 3-1. Vordcn.Edc
en Rozendaal hebben nu alle drie één
wedstrijd verloren. De strijd aan de
top is dus erg spannend.
Pim Zeeburg speelde voor het eerst
mee in het eerste team en won zijn
party spectaculair met 3-1.
De overige speler en speelsters deden
mee aan de finale van het Dunloptour-
nooi in Amsterdam. Fiona Simpson
werd 3e bij de dames en Derek Stoner
werd 4c in zijn klasse.

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

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

... en dat zijn allemaal kinderen

Bel voor de nieuwe Najaarscatalogus:
070 - 333 93 00

unicef



NTN Kraamzorg start feestelijke actie
De komst van een nieuw gezinslid is een
heerlijk vooruitzicht. De periode voor de
bevalling vergt echter veel voorbereiding
en organisatie. De meeste vrouwen kie-
zen ervoor om de kraamtijd thuis door te
brengen. Zeker bü zo'n feestelijke gebe-
urtenis als een geboorte voelt men zich
het prettigst in de eigen, vertrouwde om-
geving met de andere gezinsleden.

Bij NTN kan de aanstaande moeder te-
recht voor kraamzorg, het bureau is
vierentwintig uur per dag, ook in het
weekend bereikbaar. Als er een beroep
gedaan wordt op NTN, is men Verze-
kerd van professionele medewerkers.
Zij beschikken over een brede kennis
op het gebied van verzorging, verple-
ging en kraamzorg. Door de persoon-
lijke betrokkenheid van de zorgverle-
ners voelen moederen kind zich daad-
werkelijk thuis. ledere situatie is an-
ders en daarom wordt in overleg de
werkelijke behoefte aan zorg bepaald.
Er wordt zoveel mogelijk rekening ge-
houden met persoonlijke wensen.

NTN is met een feestelijke actie ge-
start. Wanneer men zich nog in 1994
aanmeldt voor kraamzorg, ontvangt
de kraamvrouw een Tevic-kraamver-
zorgingspakket en de kraamheer een
semafoon in bruikleen.
Wanneer men zich voor kraamzorg wil
aanmelden, kan dit het beste in de
derde maand van de zwangerschap, bij
het regiobureau. Belangrijk is dat men
goed op de hoogte is van het kraamzor-
greglement van de zorgverzekeraar.
Sinds 1990 onderhoudt NTN met een
groot aantal van hen dagelijks contact
en kan in individuele zorgsituatie
eventueel als contactpersoon funge-
ren. Hiernaast heeft de kraamvrouw al-
tijd de mogelijkheid om via NTN extra
uren aan te vragen.

Circa 8 weken voor de vermoedelijke
bevallingsdatum maakt de kraamzorg-
coördinator van NTN een afspraak
voor een kennismakingsgesprek. Tij-
dens dit gesprek legt de kraamzorg-
coördinator precies uit hoe de kraam-

zorg in z'n werk gaat. Tevens kan men
samen met haar bekijken of alles klaar
is voor de bevalling en voor de kraam-
tijd thuis. Indien de kraamvrouw dit
wenst kan de kraamzorgverlener assi-
stentie verlenen bij de bevalling.

Na de bevalling draait alles om moe-
der en kind. De kraamzorgverlener
houdt nauwlettend de gezondheid
van moeder en kind in de gaten. Met
name de begeleiding bij het verzorgen
van de baby speelt tijdens de kraampe-
riode een belangrijke rol. Ook de zorg
voor de overige gezinsleden berust bij
de zorgverlener. Tijdens en na de
kraamperiode wordt de kraamzorg
met het gezin doorgesproken en waar-
nodig bijgesteld, zodat alles naar wens
zal verlopen.

Voor meer informatie kan men vrijblij-
vend contact opnemen met de kraam-
zorgcoördiuator van NTN regioteam
Midden-IJssel in Eefde.

Derde wereld
modeshow
groot succes
Een goede gedachte van de Vrouwen-
raad om tijdens een avondje 'Ajax'
een modeshow te organiseren. Terwijl
de meeste mannen thuis voor de buis
zaten, waren de dames van de Vrou-
wenraad druk in de weer om in de bo-
venzaal van het Dorpscentrm stoelen
bij te slepen, want een 'kleine' hon-

derd vrouwen als belangstellenden
voor de modeshow, daar had niemand
op gerekend. Het was geen gewone
modeshow, maar een show met kle-
ding vervaardigd van stoffen, afkom-
stig uit landen uit de Derde Wereld.
De stoffen worden in veel landen over
het algemeen handmatig vervaardigd.
De katoenen garens worden geverfd
en daarna in de mooiste motieven ge-
weven. De dames van de textielplaats
Sari uit Oene (bij Epe) zijn v i j f jaar
geleden begonnen met die stoffen in
te kopen en daar kleing van te maken.

Ca. acht mannequins afkomstig uit
Vordcn, waaronder een baby van drie
maanden, showden deze avond met
veel enthousiasme de gemaakte mo-
dellen. Tijdens de show werd tevens
veel informatie verstrekt over de lan-
den van herkomst. Sari en de Wereld-
winkel deden goede zaken want er
ging heel wat over 'de toonbank' en
waren uiteraard zeer kontcnt met de
grote opkomst voor deze modeshow.

K.B.O.

Als Barthold Dijkman, die in 1819 de boerderij 'De Ploeg' in
Leesten van de familie Abcrson kocht, nu hier nog weer eens een
kijkje kon nemen zou hij vreemde ogen opzetten. Enorm veel is
hier veranderd. Wat echter wel gebleven is is de boerderij 'De
Ploeg', waarover een volgende keer wat meer, maar ook de ver-
halen die een familielid van de vroegere bewoners me wist te ver-
tellen. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van juf Sieperda: Een stel
jongens vond op een slentertocht over een landweg een dode
hond in een kolk. Een van de jongens zegt er een mooi geintje
mee te willen uithalen. Daarom wordt de hond uit de kolk gevist,
meegenomen en bij juf Sieperda aan de deurknop gebonden. Op
hetbelsignaal van de jongens doet juf Sieperda open en gelijktij-
dig duwen de jongens de hond om de deur. Juf Sieperda schrikt
natuurlijk geweldig met voor de jongens wel heel vervelende ge-
volgen. Juf Sieperda wordt met stomheid geslagen, zoals de uit-
drukking luidt maar bij haar wel erg letterlijk want ze heeft na-
dien nooit meer les kunnen geven op school.
Ook het verhaal van Hendrikus Dijkman is de moeite van het na-
vertellen waard. Omstreeks 1840 moest deze in militaire dienst.
Vader Dijkman kon Hendrikus echter te goed gebruiken op de
boerderij en daarom werd voor ƒ 175,- een remplacant (vervan-
ger) gekocht, zoals in die dagen wel meer gebruikelijk was. Deze
remplacant nam echter na vier maanden de benen zodat Hendri-
kus weer een nieuwe remplacant moest zien te krijgen. Dat lukte
maar kostte hem wel weer ƒ 175,-. Maar ook deze liet na vier
maanden aan de commandant zijn hielen zien. Hendrikus zou dus
de vier nog resterende maanden zelf uit moeten dienen, (de
dienstplicht was l jaar).
Zijn vader, die Hendrikus hard nodig had op de boerderij en hem
eigenlijk niet kon missen, toog met Hendrikus naar Arnhem om
hem daar alsnog vrij te krijgen. Een grote ham, die hij in een zak
op de rug droeg, zou de betreffende ambtenaar in een goede bui
moeten brengen. Vader Dijkman kreeg echter nul op zijn request
en keerde zonder zoon en zonder ham weer terug op 'De Ploeg'.
Een tragische bijzonderheid is nog dat Hendrikus een tijd later
aan de toen zo gevaarlijke ziekte t.b.c. is gestorven evenals een
zusje van hem. Zo zijn er nog meer lezenswaardige verhalen rond
'De Ploeg' en zijn bewoners waarover ik u een volgend maal wat
hoop te vertellen.

H. G. Wullink

De K.B.O. IJsselsenioren houden op
zaterdag 17 december hun jaarlijkse
Kerstviering in zaal Herfkens te
Baak. Er zal een H. Mis worden opge-
dragen voor de overleden leden van
de K.B.O. In deze dienst zal pastoor
W. Zantbelt uit Keijenborg voorgaan.
Het koor uit Gaanderen 'The Hokncr
Bog's' verzorgd de gezangen met in-
strumentale begeleiding. Deze zullen
ook na de dienst het gezelschap op-
vrolijken. Na afloop is er een geza-
menlijke^offietafel. Ook niet leden
zijn vanlBre welkom. Nadere inlich-
tingen bij het bestuur, tel. 05754-
1747.

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Hondepoep
Naar aanleiding van het bericht in
Contact alweer over de zo beruchte
hondepocp, wil ik nu toch eens even
reageren.
Er is zo veel geschreven en gepraat en
men komt er maar niet uit. Het is voor
't College en de andere heren zo'n
probleem om dit op te lossen. Met
doet hier moeilijk over terwijl het zo
makkelijk kan. Wanneer een ieder het
init iat ief in eigen handen neemt, is het
een fluitje van een cent.
Toen ik voor enkele jaren mijn oude
hondje nog had, wandelde ik langs het
Kasteel Vorden, en langs de beek
weer terug. Altijd had ik wat bij me
indien hij aan de rand van het grasveld
wat zou doen. Wie schetst mijn verba-
zing dat, het is al een ruime tijd gele-
den, een mijnheer met een grote hond
liep, en vlak voor de boerderij voor
het raam aan de rand van het grasveld
een grote hoop deed. Ze liepen allebei
door en midden op de Schuttestraat
weer een hoop. Mijnheer zag niks en
de hond had er ook vrede mee. Nu zult
u wel zeggen, ja hij was toch in het
bos. Als dit in 't 'Knoopenlaantje' ge-

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

beurt was, dan kun je dit nog weg wer-
ken. Nu moet de tuinman het zeker
doen, want die is in dienst van de Ge-
meente. Het overige Gemeentepcrso-
necl in de buitendienst in de nieuw-
bouwwijken wordt ook hier mee ge-
confronteerd.
Onlangs hoorde ik van een moeder,
dat ze haar dochtertje eerst met schep-
je en emmertje de hoopjes op liet rui-
men, voordat ze ging spelen, op het
grasveld met haar vriendinnetjes. Is
het niet schrijnend dat wij als volwas-
sen mensen dit elkaar aandoen, ter-
wijl het zo anders kan. De hond krijgt
de schuld, maar de schuld ligt bij de
eigenaar. Als die de moeite niet
neemt, er iets aan te doen komt er
nooit iets van terecht. Dat die honde-
poepzakjes niet gekocht worden, kan
ik mij wel begrijpen. Ten eerste zijn
ze te duur, en erg onhandig en stug.
Een waardeloos artikel.
Als iedereen mijn oplossing opvolgt,
is het probleem in één keer uit de we-
reld. Mijn oude hondje waar ik altijd
mee liep bij het Kasteel Vorden is
voor een jaar overleden. Nu heb ik
weer een ander hondje. Maar die wil
maar een klein eindje wandelen, maar
beslist niet naar het bos. Dat zal zijn
reden wel hebben, want hij is uit het
asiel. Dus blijf ik dan maar in de di-
recte omgeving, Pr. Bernardweg
langs Schurink de bakker en verder
eindje Molenweg en weer naar huis.
U kunt dus begrijpen als hij wat moet
doen, doet hij dat in dat rondje. Dus in
een drukke bebouwde kom. Ik heb er
niet mee te doen, en niemand heeft
last van mijn hondje. Als ik met hem
ga wandelen is het kleine poeptasje
altijd bij me. Daar zit in kleine pedaal-
emmcrzakjes en stukjes keukenrolpa-
pier. De uitwerpselen doe ik niet in.
het tasje, maar ik neem het op met het
keukenpapier, en doe het daarna in het
pedaalcmmerzakje en thuis deponeer
ik het in de container. Een kleine
moeite waar je zo veel mensen een
plezier mee doet. Maar je moet dit wel
willen anders bereik je niks.

In het Contact van enkele weken terug
las ik tussen de regels door dat mis-
schien de hondenbelasting verhoogt
zou worden. Inmiddels gebeurt dit
niet. Met verhoging van de belasting
los je toch niets op. De welgestelden
maakt het niet uit of ze meer moeten
betalen. Je hebt alleen d^nensen er
mee, die dan vanwege dlHbsten het
hondje weg zouden moeten doen.
Daar dupeer je weer de menschen
mee, met A.O.W. uitkeringen, ander
minder draagkrachtigen^JJ moest
eens weten wat een hon^^bctekent
voor ouderen, eenzamen^en alleen-
staanden. Dat kun je je niet voorstel-
len. Als je tenminste van een hond
houdt. Als je thuiskomt altijd blij en
trouw. Watje van de mensen niet kunt
zeggen. En wat betreft de suggestie
door de Fractievoorzitter is helemaal
waanzinnig. Het voorstel van de heer
Boers om Cartoons te laten maken,
om zo de aandacht te trekken van hon-
denbezitters. Dacht je nou werkelijk
dat dit hielp!!! Bovendien het aanstel-
len van een controleur is ook zinloos.
Hoe stellen jullie dat dan voor? Op de
Boonk doet een hond een hoopje, en
de controleur loopt op de Brinkerhof.
Als wij allen als volwassen mensen de
handen in eigen boezem steken en het
voorbeeld van mij volgen, dus kleine
pedaalemmerzakjcs en stukjes keuke-
nrolpapier meenemen in jas of tasje,

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldcnseweg
Róndweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDclle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnsc bosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel 2466

De Doesehot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Voornekamp
Addinkhof
HctHcijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 1030

•. S. v. 's-G rave nzande straat
H* van Bramerenstraat
H.K. van Celreweg
Schoolstraat
Gr. van Limbürg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Hecckcrenstraat
Dr.C.Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bcrnhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelniinalaan
Emmaplcin
Mulderskamp
Almensewcg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

DeHorsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweu

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groenewee

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

Het lebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaar werk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
DcStroet
HetKerspel
Mispclkampdijk

dan heeft de gemeente een zorg min-
der en de bewoners van Vorden zijn
tevreden.
Mocht je toch een controleur aan wil-
len stellen geef ik jullie deze sugges-
tie. Niet voor de hondepocp, maar 's
avonds voor het rijden zonder licht.
Een levensgevaarlijke situatie, voor

verkeer en fietser. De bevoegdheid
van deze persoon is natuurlijk niet als
van de politie, maar misschien wel
een steun zijn en welke vorm dan ook.

Mevrouw van Til
Prins BcrnardwegS
Vordcn

TE KOOP:

mooie
KERSTBOMEN

picea, omorica,
ook grotere partijen

vers uit eigen kwekerij
volop keus, met of zonder kluit

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15

Keijenborg - Tel. 05753-1395

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

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

Bel voor de
Najaarscatalogus
070 - 333 93 00

,. en dat zijn allemaal kinderen

unicef &)

2 BOS BLOEMEN 8,95

2 extra grote AMARYLLISBOL
IN KADOVERPAKKING

5,95

2 voor l O,-"

KERSTSTERREN

10,-

KALKOENFILET 7,75
KALKOENFILETHAASJES

O5DU PER 1/2KILO

STUKJES KIPFILET
UjOU PER 1/2 KILO

Poelier HOFFMAN

PER 1/2 KILO
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