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Kranenburgs Belang
voorstander van Installatie bedrijf Wim Bosman uit Vorden kijkt tevreden terug op 1994

oprichten wijkraad <Ik hoef Iliet ZOHOdig rijk te
Voor het Kranenburgs Belang is 1995
een cruciaal jaar. Naast de aanleg van
het fietspad tussen Vorden en Ruurlo
hoopt de belangenvereniging dit jaar
nog te komen tot een nieuw cultureel
onderkomen op de Kranenburg. Na
het wegvallen van zaal Schoenaker zit
het kerkdorp zonder ontmoetingscen-
trum, aangezien de huidige huurder
van het pand in de avonduren het café
meestal dicht heeft zitten. 'We zijn
momenteel bezig met het zoeken naar
een nieuwe locatie', zegt voorzitter
Jan Lucassen van Kranenburgs Be-
lang in een interview met Weekblad
Contact.

Verder hoopt Lucassen in 1995 op een
beter contact met de gemeente Vor-
den. 'Want zolang wij als vereniging
bestaan, worden wij door de gemeen-
te niet echt als gesprekspartner ge-
zien. Daarom hebben we in november
ook een brandbrief naar het college
van B. en W. gestuurd. En die heeft
wel wat losgemaakt. De beide wet-
houders hebben tenminste al monde-
ling gereageerd', aldus Jan Lucassen.

Kranenburgs Belang is zelf een grote
voorstander van het instellen van een
wijkraad. 'Je moet dan denken aan
een wijkraad met een eigen budget die
verantwoording moet afleggen aan de
gemeenteraad. Als er zo'n voorstel
komt, dan zullen we dat met open ar-
men aannemen. Want wat is er mooier
dan zelf meepraten en meedenken
over het te voeren beleid', zegt Lucas-
sen. Zie verder interview Tweede
Blad.

Bertus Nijenhuis
teleurgesteld
in V.V.4 Vorden'
Bertus Nijenhuis (48) is teleurgesteld
in V.V. Vorden. Zo valt te lezen in de
Tackle, het clubblad van de Vordcnse
voetbalvereniging. Nijenhuis speelde
ruim twintig jaar in het eerste elftal
van 'Vorden' en vijf jaar in het
tweede. Met deze ervaring heeft de
vereniging in de jeugdopleiding nooit
wat gedaan. 'Ik ben ook nooit ge-
vraagd', laat hij interviewer Reind
Jan Westerveld weten. 'Destijds vond
ik het jammer, maar nu zit ik er niet
meer op te wachten.' Bertus Nijen-
huis is wel diverse malen gehuldigd
door de vereniging. 'Ja, tijdens mijn
500e wedstrijd voor Vorden. En toen
ik 12,5 jaar in het eerste had gespeeld,
ben ik samen met mijn vrouw een
weekend weggeweest op kosten van
de Activiteiten Commissie. Wat ik
niet leuk vond is dat ik na 25 jaar lid-
maatschap geen speldje heb gehad,
terwijl ik me toch ook naast het voet-
ballen ingespannen heb voor de voet-
balvereniging. Zullen ze wel vergeten
zijn.'

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van de voetbalvereniging
Vorden houdt zondagmiddag 8 janua-
ri voor leden en donateurs een nieuw-
jaarsreceptie. Deze heeft plaats in het
clubhuis. In Weekblad Contact van
vorige week stond ten onrechte dat de
nieuwjaarsreceptie op zaterdagmid-
dag zou zijn.

Concert Concordia
Muziekvereniging Concordia geeft
op zondag 8 januari haar jaarlijkse
nieuwjaars-koffieconcert. Er is de af-
gelopen tijd weer hard gerepeteerd
om tot een zo optimaal mogelijk re-
sultaat te komen. Als thema is dit jaar
gekozen voor film- en musicalmu-
ziek. Zo wordt onder andere 'The
Phantom of the Opera' vertolkt. Voor
de jeugd is er herkenbare muziek uit
de films 'Jurassic Park' en 'Aladdin'.
Ook de drumband Van Concordia laat
deze morgen weer van zich horen met
nieuw ingestudeerde nummers. Zie
verder ook advertentie in dit blad.

Het personeel van het installatiebedrijf voor het woonhuis van Wim Bosman. Van links naar rechts eigenaar Wim Bos-
man, Piet Jonkers, Ronny Licvcstro, Wil/red Garritsen, Jos Wolbrink en Ben Mulder.

Nadat hij ruim twaalf jaar bij In-
stallatiebedrijf Oldenhave in Wich-
mond had gewerkt, begon Wim
Bosman op l oktober van het vorig
jaar voor zichzelf. 'Ik heb altijd
met veel plezier bij Oldenhave ge-
werkt, maar op een gegeven mo-
ment vond ik het tijd worden voor
wat anders. Ik wilde zelf alle beslis-
singen gaan nemen en meer de
stempel drukken op het werk dat ik
afleverde', aldus Wim Bosman.

De 42-jarige installateur uit Vorden
begon aanvankelijk met drie mon-
teurs en opende een kantoor met
werkplaats aan de Burgemeester Gal-
leestraat 67. 'De eerste maanden heb-
ben ons geen windeieren gelegd. Wc
zijn razend druk zonder dat we eigen-
lijk veel reclame hebben gemaakt.
Het team is inmiddels uitgebreid tot
vijf vakbekwame monteurs en een ad-
ministratieve medewerker. We mogen
dus niet klagen', aldus Wim Bosman.
Het installatiebedrijf is van alle
markten thuis. Van loodgictcrswerk
totcv-installatic en van dakbedekking
tot elektrawerk. 'Ook doen wij vrij
veel veel voor de agrarische sector in
deze regio. Zo zijn enkele monteurs
van ons gespecialiseerd in het instal-
leren van klimaatvcntilatie voor var-

kens- en pluimveestallen. Dat zijn
speciale computers die de tempera-
tuur in de stallen regelen', aldus Wim
Bosman.
Naast grote projecten zoals het instal-
leren van klimaatventilatic werkt In-
stallatiebedrijf Wim Bosman ook veel
in opdracht van particulieren. 'Dat
zijn vaakdc leukste klussen. Vooral
het pers^Bijke contact met de men-
sen spreekt mij erg aan. Als de klanten
er prijs op stellen dan ga ik zelf mee
naar de groothandel om de gewenste
produkten uit te zoeken. En dan kan
het gaan^m het compleet inrichten
van een^Bdkamer tot het uitkiezen
van een nieuwe dakbedekking', zegt
Wim Bosman.

Advieswerk
Het adviseren van klanten is één van
de sterkste punten van Installatiebe-
drijf Wim Bosman. 'Ik merk dat de
klanten daar behoefte aan hebben.
Voordat ze hun geld uitgeven willen
ze weten wat de mogelijkheden zijn.
Dat zou ik zelf ook doen. Een goed
contact met de klanten staat bij ons
hoog in het vaandel. Als installatiebe-
drijf trekken wij dan ook ruim de tijd
uit voor onze cliënten. Dat moet je
zien als een investering in de toe-

komst. Want alleen tevreden klanten
komen terug. En rijk worden, dat hoef
ik niet zonodig', zegt Bosman.
Verder is Installatiebedrijf Wim Bos-
man gespecialiseerd in het aanbren-
gen van dakbedekking. 'Veel mensen
hebben een hekel aan platte daken',
vervolgt Wim Bosman zijn verhaal.
'Van platte daken wordt gezegd dat ze
lekken. Maar dat hoeft h^waal niet
het geval te zijn. Als je maar de juiste
dakbedekking aanbrengt'. Het Vor-
dense installatiebedrijf gebruikt daar-
voor kunststofdakbedekking dat vol-
ledig onderhoudsvrij en milieuvrien-
delijk is. 'Vooral dat l^^Bc wordt
steeds belangrijker. Ook imtallateurs
moeten in de toekomst aan steeds
strengere milieu-eisen voldoen.'

Leerling
Met het oog op de toekomst is Wim
Bosman verder van plan om een leer-
ling-monteur in dienst te nemen. 'Als
bedrijf moet je namelijk zorgen dat
ook de jeugd de kans krijgt zich te be-
kwamen in het vak', zegt eigenaar
Wim Bosman, die plannen bij de ge-
meente heeft ingediend om zijn in-
stallatiebedrijf te verplaatsen naar een
pand aan de Enkweg, tegenover zijn
woonhuis.

Zonder drukwerk
geen folders.

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

Rabobank introduceert nieuw beeldmerk
De Rabobank heeft met ingang van
l januari een nieuwe huisstijl. Deze
huisstijl volgt op een aantal ver-
nieuwingsprogramma's, die de af-
gelopen jaren bij de Rabobank op
vele terreinen zijn ingezet. De intro-
ductie van de nieuwe huisstijl is
dientengevolge mede het symbool
van een zich vernieuwende Rabo-
bank.

De afgelopen jaren zijn binnen de Ra-
bobank-organisaties diverse pro-
gramma's opgezet om te komen tot
verhoogde efficiency en een meer
klantgerichte oriëntatie. De introduc-
tie van nieuwe werkwijzen en een
aanzienlijke automatiseringsinspan-
ning horen hierbij. Naast de verande-
ringen binnen de bank gaf ook markt-
onderzoek naar de bestaande huisstijl
aanleiding tot de introductie van een
nieuw beeldmerk. Uit peilingen is ge-

bleken dat slechts 45 procent van de
Nederlanders het uit 1972 daterende
beeldmerk herkent als dat van de Ra-
bobank. Bovendien wordt het huidige
beeldmerk geassocieerd met ouder-
wets en hoekig.
Het nieuwe beeldmerk van de Rabo-
bank toont een mensfiguur op een
zonnewijzer. De Rabobank wil daar-
mee uitdrukken dat zij een bank van
en voor mensen is. Het nieuwe
woordmerk Rababank is opgebouwd
uit een speciaal voor de bank ontwor-
pen letter. Vanaf maandag 2 januari
tonen ruim 250 van de 1950 kantoren
het nieuwe gezicht van de Rabobank.
Eind maart 1995 is het nieuwe woord-
en beeldmerk op de gevel van alle
kantoren aangebracht. Alle andere ui-
tingen van de bank zoals passen,
cards, briefpapier en rekeningaf-
schriften zullen meteen in januari de
nieuwe huisstijl dragen. Voor de in-

voering van de nieuwe huisstijl is een
totaalbedrag gereserveerd van 68 mil-
joen. Dit bedrag omvat ook de kosten
voor training en instructie van de me-
dewerkers. Een groot deel betreft ver-
der noodzakelijke vervangingsinves-
teringen.
De invoering van de nieuwe huisstijl
leidt ook tot grote kostenbesparingen.
Het aantal brochures voor de particu-
lierenmarkt neemt dit jaar af met 75
procent. Het aantal brochures voor de
bedrijvenmarkt daalt met 50 procent.
Dit hangt samen met het feit dat niet
langer afzonderlijke produkten in
brochures worden aangeboden, maar
oplossingen voor financiële vraag-
stukken zoals 'Meer besteedbaar in-
komen', 'Op jezelf gaan wonen' en
'Inkomen voor later'.
Op het gebied van formulieren wordt
een besparing van ruim 30 procent ge-
realiseerd.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 8 januari 1e Zondag van de Verschij-
ning 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 januari 1e Zondag van de Verschij-
ning 10.00 uur ds. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 8 januari 10.00 uur dienst; 19.00 uur ds.
G.A. Westerveld, Apeldoorn.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 8 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
Openbaring des Heren, gemengdkoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 7 januari 18.30 uur Eucharistieviering.
Openbaring des Heren, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 januari Pastoor
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 8-9 januari dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

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 7-8 januari D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

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

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 januari: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875. 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 Openingstijde'n: in de
kerstvakantie ma. t/m vr. 9.30-15.30 uur; za. 7
jan. 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
Te). 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.

VIERAKKER - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 januari 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 januari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 8 januari 10.00 uur Herenkoor. Eucha-
ristieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 januari Pastoor
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.

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.



GEMAKKELIJK EN
VOORDE LIG CONTACT
VOOR 1995 BETALEN

AAN ONS KANTOOR
NIEUWSTAD 30

TOT 14 JANUARI A.S.

Het spookt in Vorden a.s.
zondag in het

Dorpscentrum bij
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA.
Wees niet bang,

kom gerust kijken en
vooral luisteren.

A.s. zondag 8 januari

GROTE
BINGO

M ET VELE
GELDPRIJZEN

Aanvang 19.30 uur

Cafe-Restaurant

d'O/c/e Kriet
WICHMOND

Tel. 05754-1285

Wij zijn met

VAKANTIE
van 9 januari t/m

14 januari

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - 7251 DK VORDEN - TEL. 05752-1384

BURG. GALLEESTRAAT 22 - 7251 EB VORDEN - TEL. 05752-1877

Even noteren: £Q
Om u op de andere dagen

nog beter van dienst te kunnen zijn,
zijn wij m.i.v. 9 januari a.s.

's maandags gesloten
Voor bestellingen van grafwerk, bruidsboeketten etc.

zijn wij telefonisch bereikbaar.
t* 05752 - 1508

b.g.g. 05752 -3150
fax 05752 - 3070

^

ï
Bloembinderij Vorden

Zutphenseweg 64

WIE GAAT ER MEE
NAAR DE

TV-OPNAMES
VAN

T SPIJT ME
BIJ RTL 4

op 12 januari a.s.

Opgave en inlichtingen bij:

OPRUIMING
suDEMIBIJOU
MODE 10-50%

HORLOGES f/2 prijs

CEINTUURS V2 prijs
en nog veel meer interessante koopjes.

ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 3785

BETAAL N U UW

ABONNEMENTSGELD
95 VOOR CONTACT

AAN ONS KANTOOR
NIEUWSTAD 30

HET VOORDELIGST EN
GEMAKKELIJKST NOG
TOT14JANUARIA.S.

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

Tel. 05758-1334

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Wintersport! !
Reserveer tijdig

uw sneeuwkettingen.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rpndweg 2 - VORDEN - Tel. (05752) 1794

'ff Met GOUD bekroonde
Boeren leverworst

250 gram ƒ 1 ,95

dat snijdt lekker!

DONDERDAG
VOORDEELDAG

Speklapjes

500 gram ƒ 3,75

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ1,15

Bakje Zure Zult

per stuk ƒ 0,98

WEEKEND
Hamlapjes

ƒ 10,45
Gepaneerde SchflitzelS

per stuk ƒ 1 ,50

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Fijne of grove verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Hamburgers

per stuk f l ,••

WOENSDAG
GEHAKTDAG

3 pond
h.o.h. gehakt

voor ƒ l O,"

Profiteer mee
met...

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

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

Bij Edah vindt û
alles behalve hoge prijzen

RIBLAPPEN 1000 gram van 19,80 voor 12,90
WINTERSOEPPAKKET 1000 gram van 11,90 voor 6,90

VOOR UW ONTBIJT:

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

VERGEER KAAS
snijverse jonge kaas 0 0
1000 gram van 10,98 voor 8,98

Rambol notenmix 100 gram
van2,89voor 2,49

SNIJVERSE VLEESWAREN:

GEKOOKTE GELDERSE 100 gram van 1,69 voor
TONGE WORST 100 gram van 1,79 voor 0,99

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

T.V.-AANBIEDING:
BLOEMKOOL per stuk van 2,98 voor 1,69
NICOLA AARDAPPELEN zak a 2'/2 kilo van 2,98 voor 1,98
COX HANDAPPELEN zak a 1V2 kilo van 2,98 voor 1,98

KARVAN LIMONADE-SIROOP , ,A
blik a 750 ml van 5,29 voor 4,49
EDAH HALVE PERZIKEN blik a 850 ml van 2,19 voor 1,49

ROODMERK KOFFIE snellilter
500 gram van 6,99 voor 5,99

EDAH CHOCOLDEMELK vol/halfvol
1/1 liter pak van 1,79 voor 1,49
EDAH SWEET LIFE pot van 2,99 voor 2,49

HERO ERWTENSOEP met worst
blik a 800 ml van 2,79 voor 1,89
EDAH APPELSAP 1/1 liter pak van 1,59 voor 0,99

CHOCOFOURREE KOEKEN
netje a 6 stuks van 1,89 voor 1,40
CROMA pakje a 200 gram van 1,15 voor 0,99

UIT ONS DIEPVRIES-ASSORTIMENT:

TAPPAZ FRIKANDELLEN
doos a 15 stuks van 5,39 voor 3,99

GROKO ERWTENSOEPGROENTE
pakje a 150 gram van 1,09 voor 0,79

GELD/G VAN DINSDAG 3/1 t/m ZATERDAG 7/1/95.

Op vakarffie ? ? Begin bij Rabo Reisbureau Vorden.

2 kansen om een reischeque van f. 750,00 te winnen:

U maakt kans een reischeque ter waarde van f. 750,00 te winnen, als u uw zomervakantie
vóór 1 maart bij ons boekt.

Ook maakt u kans op een reischeque van f. 750,00, wanneer u meedoet aan de
zomervakantie-fotowedstrijd. Wat u daarvoor moet doen, hoort u wanneer u de nieuwe
zomergidsen bij ons komt halen.

Zaterdagopenstelling:
Om u nog beter van dienst te zijn, zal ons reisbureau op alle
zaterdagen in de maand januari geopend zijn van 10.00 uur tot 15.00
uur.

Niet alleen het boeken van uw reis is bij ons snel geregeld, maar ook
al die andere zaken die bij de vakantie horen. Zoals: Verzekeringen,
Buitenlands geld, Visa, Passen, Cards en Cheques.
Ook hier zijn, wanneer u voor 1 maart uw vakantie bij ons boekt,
aantrekkelijke vakantiekortingen te krijgen.

Wij helpen u graag op weg, met een extra service die u van
Nederlands grootste reisbureau mag verwachten. U betaalt
bij ons niets meer dan bij andere reisbureaus. Terwijl u nergens
zo'n uitgebreid vakantiepakket vindt.

Rabo Reisbureau Vorden
Zutphenseweg 26
7251 DK Vorden
telefoon 05752-7837

Rabobank
Reizen

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

•""OPENINGSTIJDEN*****

*MA. 10.00-18.00 uur*
*DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*

*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V,

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995

Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor
andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. 05752-2039

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208



Op 30 december 1994 is ge-
boren onze dochter

Roos-Sophie
Florentine Elizabeth

Joop en Petra
Kluft-Van Goethem

Weerdestein 149
1083 G K Amsterdam

DANKBETUIGING
Voor de zeer vele blijken van
medeleven en belangstelling
die wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

HENDRICUS
JOSEPHUS CORNELIS

S PAAI J

betuigen wij u onze oprechte
dank.

M.C. Spaaij-Schrederhof
Kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), januari 1995
Margriethof 26

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culierenen verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

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

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

• TE KOOP: gewassen, voe-
derwortelen. F. van Ameron-
gen, Schuttestraat 12, Vorden.
Tel. 05752-6408.

• TE KOOP: 1 paar schaat-
sen, maat 39 (Noren), z.g.a.n.
Merk: Viking. Prijs: n.o.t.k. Inl.:
J. Boerstoel, tel. 05752-1799.

• TE KOOP: wasmachine,
leeftijd 1/2 jaar, kosten f 750,-;
diepvrieskist (bovenlader),
leeftijd 1/2 jaar, kosten f 400,-.
Tel. 05752-3482.

• TE HUUR:
05754-1285.

kamers. Tel.

GEMAKKELIJK EN
VOORDELIG CONTACT
VOOR 1995 BETALEN
AAN ONS KANTOOR

NIEUWSTAD 30
TOT 14 JANUARI A.S.

Het spookt in Vorden a.s.
zondag in het

Dorpscentrum bij
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA.
Wees niet bang,

kom gerust kijken en
vooral luisteren.

D'66
wenst iedereen
'n voorspoedig

1995.

Heeft u nog
opmerkingen over de
evalua tie-revitalisering

Dorpscentrum,
bel dan:

Mattie Bakker
(05750)26991 of
Reinhard Nobel
(05752)2536

BETAAL NU UW

ABONNEMENTS-
GELD 95 VOOR

CONTACT
AAN ONS KANTOOR

NIEUWSTAD 30
HET VOORDELIGST EN
GEMAKKELIJKST NOG
TOT 14 JANUARI A.S.

In plaats van kaarten

Op woensdag 11 januari 1995 zijn
onze ouders

H. Wiggers en
M. Wiggers-Roelvink
40 jaar getrouwd.

Eucharistieviering uit dankbaarheid
om 16.00 uur in de St. Antoniuskerk
te Kranenburg.
Namens hen bent U van harte
welkom op de receptie van 19.30 tot
22.30 uur bij De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Fam. Wiggers.

Tevens wensen wij U een
voorspoedig 1995.

De Here zal hem bewaren voor alle kwaad. Hij
zal zijn ziel bewaren. De Here zal zijn uitgang en
zijn ingang bewaren van nu aan tot in eeuwig-
heid.

KEES

is gestorven, hij was de allerliefste van ons alle-
maal.

geboren te Rijssen
op 2 maart 1930

overleden te Warnsveld
op 29 december 1994

Berthy Bosma
kinderen, pleegkinderen
en kleinkinderen

Lochemseweg 44
7231 PH Warnsveld

Op dinsdag 3 januari d.o.v. hebben we na een
Herdenkingsplechtigheid afscheid van Kees ge-
nomen op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.

'Op 51-jarige leeftijd is overleden ons lid

BERTUS WIJENHUIS

oud-bestuurslid van onze vereniging.

Bestuur en leden Damclub Vorden

Vorden, 28 december 1994'

GOD IS RECHTVAARDIG

Ook voor invaliden, armen, Rwandezen en
misdadigers. Dit zegt Jozef Rulof, in 1898 in
's-Heerenberg geboren en in 1952 in Den
Haag overleden. Hij schreef een 20-tal boeken
en maakte tientallen schilderijen. Gaf ons een
heel andere kijk op God, Jezus, de eeuwigheid,
hemel, hel, zonde, euthanasie, crematie,
abortus en nog veel meer brandende
vraagstukken van hier en hiernamaals.
Ab Turfboer was bijna een halve eeuw leerling
van Jozef en vertelt daar één en ander over en
probeert (al?) uw vragen te beantwoorden op
12/1/95 in het Dorpscentrum bovenzaal.
Aanvang 19.30 uur.

De
medewerkers

van de

openbare bibliotheek
(centrum voor informatie en cultuur)

wensen u een gelukkig nieuwjaar.

NIEUWJAARS/
KOFFIECONCERT
"CONCORDIA"

A.s. zondag 8 januari om 11.30 uur
precies geeft muziekvereniging
CONCORDIA haar jaarlijkse
nieuwjaars/koffieconcert, in de
grote zaal van het Dorpscentrum.

De harmonie staat o.l.v. HANS
KRAXNER.

De drumband staat o.l.v. BERT
LAMERS.

Solistische medewerking wordt
verleend door LENY VERHEEM
(sopraan) en GERRIT ZONDERVAN
(piano/synthesizer).

Uw komst wordt zeer op prijs
gesteld.

Wij starten het nieuwe jaar in Hengelo (G.) met een
grandioze

Verbouwingsopruiming
Wij laten U hiervan graag meeprofiteren door middel

van de vele radicale prijsverlagingen.
Op meubels en vloerbedekking

kortingen oplopend tot 50%.
Op gordijnen 10% KORTING

Bijvoorbeeld: • Softside waterbed kompleet 180 x 200 cm van 2690- voor 1695,-
• Hardside waterbed kompleet 160 x200cm van 1870- voor 1195,-

• Woonset: 21/2-2 zits gestoffeerd bankstel (romantisch rood) van 2660,- voor 2195,-
Bijpassende club in dezelfde stof van 790,- voor 595,-

Blankeiken repro-antiek:Salontafel van 1590- voor 995,-
Buffetkast van 3590 - voor 2395,-

Hoektafelvan970-voor 594,-
Eetkamertafel 85 x 170 cm + 4 stoelen groene bekleding van 4215 - voor 2595,-

TOTAAL9370,-

NU VOOR 8995,—

• Eiken bankstel 3-1-1 zits E50 gestoffeerd van 3295- voor 2295,-
• Leder bankstel 21/2-2 zits Oxblood rood van 6416- voor 4495,-

Blank eiken bankstel gestoffeerd'21/2-2 zits van 4198,- voor 2795,-
• Stijlkast Eiken E50 patiné met toog van 4395- voor 2995,-

• Bijpassend dressette E50 patiné van 3775- voor 2595,-

Dit is slechts een kleine greep uit alle gigantische aanbiedingen.
Kom vrijblijvend kijken en overtuig uzelf!

Tot ziens in de

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

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Kaas kiio 9.50

Gouwenaar Light
500 gram 6.45

33% minder zout - 25% minder vet

Dana Blue 100 gram 1.89

Deense blauwaderkaas

Achterham 100 gram

Vordense Notenmix
250 gram

1.89

2.50
Boeren Karnemelk versgetapt
liter 1.50

Wij wensen U
een voorspoedig 1995. fam. Teeuwen.

Wij hebben nog steeds

10% OPENINGSKORTING
op al onze behandelingen geidigt/m3i-i-'95

Medisch goedgekeurde zonnebank voor alle huidtypes, ook voor
allergie of psoriasis-huiden.

ZONNEBANKKUUR lOx 85-

10% KORTING 76.50

Zonneprodukten: Australian Gold- Verzorgingsprodukten: Dr. Eckstein
Make-up collection: John van G

7251
tct. OS7S£-4t4t

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 10.00-12.30 en 13.30-20.00 uur zaterdag: 10.00-18.00 uur

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

NIEUWJAARSAANBIEDING:

NOORSE
CHOCOBROODJES

...zeer goed gevuld...
DIT WEEKEND

voor maar 1,65 per stuk

WIENER
APPELPUNTEN

DONDERDAG T/M ZATERDAG

4 halen en de 5e

'N HARTIGE VARIATIE:
FRANSE

KAASBROODJES

DIT WEEKEND voor maar 1,65
zie ook onze dagaanbiedingen

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

fi

DE ECHTE GROENTEMAN

% .OPPERS K,
* Met voordelige verstoppers *

is het goed beginnen!!!
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 5, 6 en 7 jan. W

500 g ram

Vleeswaren:

GEBRADEN

1,98100 gram

Extra voordelig:

GEPANEERDE

100 g ram 1,29
Groeten van Keurslager Vlogman en

de beste wensen voor 1995.

SPECIAL: VLEESWAREN-

. 1 _ ^^^^j^^^^^^j«^^^^™Noorse Reepjes
reepjes rundvlees

met champignons en
paprika in een

kruidige marinade

100 gram 1 jOO

Runder-
tartaarworst

1 f\ f^jyö

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

</>
<
E

LU
LU O_

CO

occ
o

de
edvte.

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

HEERLIJKE

BAVAROISE
PUDDINGEN

(UIT DE DIEPVRIES)

nu van 7,50 voor

SOJA-
STOKBROODJES

nu 0,85 ct/p.st.

VOOR DE LIJMERS:

MALSOVIT
NU IN PRIJS VERLAAGD

4,95van 5,95 voor

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



ca. 30
Slaapkamers

10 tot 50%
korting

Linnenkasten
in vele maten en soorten

l O tot 50% korting

Ledikanten
l-pers. 90/200 cm.
in wit of zwart MDF
l-pers. 90/200 cm. staal
in diverse kleuren
l-pers. 90/200 cm.
in blank hout
2-pers. 140/200 cm.
in wit of zwart MDF

Senioren ledikanten

vanaf l 99,

vanaf WF'

vanaf 249,

vanaf 299F'

vanaf 299 F '

Vouwbed
met lattenbodem nu 149,-

Kussens
Eendeveren, van 59,- HU 2 VOOF 79,~

Synthetisch, navulbaar en goed wasbaar,

van 69 HU 2 VOOF 89,~

Halfdons, van 99,- HU 2 VOOf l 19,-

Neksteunkussens, van 129,- n U 99,-

Hoeslakens
in alle maten ook in extra lang.

Badstof en lersey vanaf l s F

Katoen vanaf l

95

95

Keukensets

Keukengoed
vanaf

95

Tafelgoed
20% korting

Dekservetten, ronde en ovale kleden,

rechthoekige kleden, etc., etc.

WINTER
O ndanks onze nog maar net her-

opende zaak hebben we toch al
vele leuke en voordelige aanb ied in -
gen voor u. Zowel op de slaapkamer-
als op de bedtext ielafdel ing kunt u
volop uw voordeel doen. Dus kom
nu naar de Nieuwstad in Zutphen .

ca. 2000 Dekbedsets
O.a. Boras, Cinderella en Damai

l-pers. 140/200 A vanaf <L V F^

Kinderdessins vanaf ̂  S j**

2-pers. 200/200 vanaf

L i t s j 240/200 vanaf

Allc malen levens leverbaar In exlra lun«!

KATOENEN

-•^

Bac
_

igoed
BADMATTEN:

55/90. van 42.95 M

60/110, van

70/140. van

TOILETMAT

van 29.95

^V

52.95

79.95

k voor 30,-
W

voor 40 r
voor O\) ,**

voor 1 !? F^

Spreien
Ca. 50 stuks halve prijs

Kinder Badjassen
Nog ca 100 stuks

11,-van 69,- nu

Auping Auronde
In vele kleuren. Auronde 1000, 160/200
met 2 handverstelbare Auping dwarsgespannen
spiralen en 2 polyether matrassen (80/200 cm.) nu 1795,-

Matrassen
CELFLEX POLYETHER MATRAS:
s.g. 40, ca. 14 cm. dik aan één zijde wollen
afdeklaag. 5 jaar garantie, 90/200, van 319.-

voor 249,-
PERFOLATEX SCHUIMRUBBERMATRAS:
Een perfekte matras met en soepele tijk die
aan beide zijden met wol is doorgestikt,
5 jaar garantie. 90/200, van 895,-

voor 695,-
COMBIMATRAS:
Combinatiematras bestaande'uit een kern van
polyether. s.g. 44 met aan één zijde een perfo-
latex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol, dikte ca. 1"5 cm., 5 jaar garantie,

90/200, van 519,- voor 449,-
Bovenstaande matrassen zijn leverbaar in alle malen]

Dekbedden
4-SEIZOENEN DEKBED:
In een combinatie van één zijde zomerdekbed
en een wollen voor het voorjaar en najaar

140/200. van 349,- voor 199,-
DONZEN DEKBED:
Met een 90% ganzedons-vulling in cassette-
uitvoering, dus navulbaar.

140/200, van 499,-

200/200. van 699.-

240/200. van 799.-

voor

voor

voor

299,-
499,-
599,-

DONZEN DEKBED:
4-Seizoenen met een 90°,, ganzedons-vulling.
carré gestikt

140/200. van 699.-

200/200, van 7W.-

240/200. van «W,-

voor

voor

voor

399,-
599,-
699,-

SYNTHETISCH 4-SEIZOENEN DEKBED:
Met een katoenen t i jk

140/200. van 190.- voor

200/200. van 2W.- voor

240/200. van 349.- voor

Ook leverbaar in evlra lan<j]

149,-
239,-
289,-

Synthetische Dekens
HALVE PRIJS

Handdoeken - Badlakens -
Gastendoekjes - Washandjes

HALVE PRIJS

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, 7201 NR Zutphen, Telefoon 0 5 7 5 0 - 1 2 8 1 6



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 5 januari 1995

56e jaargang no. 41

Vorden
Voorzitter Jan Lucassen van Kr anenburgs Belang:

Vanaf volgende week start 'Contact'
weer met de Politie Varia. ledere week
wordt u door middel van deze rubriek
op de hoogte gehouden van het laatste
politienieuws. De Politie Var ia treft u
wekelijks aan in het Tweede Blad van
Contact.

Open Huis bij
oefentherapeute
Inge Nijenhuis
Inge Nijenhuis uit Vorden geeft op
vrijdag 6 januari Open Huis. Ze houdt
zich bezig met houdings- en bewe-
gingstherapie. In november is Neijen-
huis met haar praktijk verhuisd naar
het Hoetinkhof 115 in Vorden. Wie
een kijkje wil nemen in haar praktijk
is van harte welkom op dit adres. Inge
Nijenhuis wil door middel van de
Open Dag meer bekendheid geven
aan houdings- en bewegingstherapie.
'Veel mensen die bij mij komen, heb-
ben jarenlang verkeerd gelopen of
verkeerd gezeten. Als gevolg daarvan
krijgen ze last van bijvoorbeeld nek,
schouders of de rug. Tijdens zo'n be-
handeling probeer ik de mensen be-
wust te laten worden van deze ver-
keerde houding. Vervolgens ga ik dan
samen met de mensen aan de slag om
de houding te veranderen. Soms gaat
zoiets heel snel, maar het kan ook zijn
dat we daar zo'n twaalf maanden mee
bezig zijn.' Een behandeling bij oe-
fentherapeute Inge Nijenhuis duurt
gemiddeld een half uur. De kosten
van de behandeling worden door het
Ziekenfonds en particuliere verzeke-
raars vergoed. Voor meer info kunt u
bellen met 05752-4178. Zie ook ad-
vertentie.

Ruilbeurs voor
brouwerijartikelen
Op 8 januari wordt al weer de zevende
ruilbeurs gehouden van brouwerijar-
tikelen in zaal De Luifel. Het is ccn
ruilbeurs waar verzamelaars onder
andere bierviltjes, etiketten, glazen,
flessen en vele andere artikelen waai-
de naam van een brouwerij op staat
met elkaar kunnen ruilen. Waarom
een ruilbeurs? Organisator Herman
Jimmink is van mening dat je op deze
manier de verzamelaars bijeenbrengt
om nieuwe contacten te leggen of be-
staande contacten te verstevigen. 'Je
brengt zo ook de stille verzamelaars
bijeen. Want 'st i l le ' verzamelaars
denken dat zij de enige verzamelaars
zijn en dat is niet het geval. Nederland
telt maar liefst drieduizend bicrvcrza-
melaars. De meeste beurzen zijn te
vinden in het westen en zuiden van
ons land, omdat daar de meeste brou-
werijen voorkomen. De brouwerijen
treden vaak als sponsor op. De ruil-
beurs in Ruurlo mag zo langzamer-
hand internationaal worden genoemd,
vanwege het feit dat de laatste jaren
verzamelaars uit Duitsland en België
te gast zijn in Ruurlo. Voor meer in-
formatie kan men terecht bij Herman
Jimmink, Het Gulik 4, te Vorden, tel.
(05752) 2452.

Plattelandsvrouwen
Ook in 1995 zijn er weer volop activi-
teiten voor de leden van Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen afde-
ling Vorden. Zo is op woensdag 4 ja-
nuari de cursus 'English' voor begin-
ners en gevorderden weer van start
gegaan. Op 9 januari begint het kege-
len bij de Boggelaar. De nieuwjaars-
koffiemiddag vindt dinsdag 10 janua-
ri plaats in 't Stampertje. De heer Ro-
mijn zal daar een lezing geven over
verzorgingshuis De Wehme en ver-
pleeghuis Slingerbosch. Op 17 janua-
ri begint de handwerkgroep van me-
vrouw H. Kapper weer. Verder zijn er
op 17 en 26 januari Provinciale hand-
werkdagen in Het Dorpscentrum. De
jaarvergadering wordt op 25 januari
gehouden. Ook de bestuursverkiezing
komt dan aan bod. Mevrouw De Jon-
ge is aftredend en herkiesbaar. De da-
mes Koning-Pardijs en Pelgrum-Pel-
grum zijn niet herkiesbaar. Verder zal
de heer Van de Broek die avond dia's
vertonen over Vorden. Op 31 januari
wordt er een ochtendexcursie gehou-
den naar een proefboerderij voor var-
kens, De Welzijnshoeve in Hengelo.

' Wij willen door de gemeente serieus genomen worden'
Strijdvaardig maar ook enigszins
teleurgesteld. Zo klinkt het verhaal
van Jan Lucassen. De voorzitter
van Kranenburgs Belang heeft hier
alle reden toe, want het heeft de in-
woners van de Kranenburg de laat-
ste jaren niet meegezeten. Zo ver-
trok Bazar Sueters naar de be-
bouwde kom van Vorden, sloot
Theo Schoenaker het café tegeno-
ver de R.K. Kerk en voelen de be-
woners van de Kranenburg zich
niet welkom bij restaurant Crazy
Steakhouse. 'En dat is een verar-
ming van het leefmilieu op de Kra-
nenburg', zegt Jan Lucassen, die
verwacht dat er nog dit jaar een an-
der ontmoetingscentrum op de
Kranenburg in gebruik zou worden
genomen. 'We zijn momenteel be-
zig met het zoeken naar een nieuwe
locatie. De plannen zijn nog te pre-
matuur om daar meer over te zeg-
gen', aldus Lucassen. Een gesprek
over het leefmilieu op de Kranen-
burg, het fietspad Vorden-Ru u rlo,
het contact met de gemeente Vor-
den en de mogelijke oprichting van
een wijkraad.

- Is het nog steeds leuk om op de Kra-
nenburg te wonen? Geen bazar Sue-
ters, geen supermarkt, geen café
Schoenaker. Het lijkt vechten tegen de
bierkaai. Of zie ik dat fout?
'Ik denk dat je dat niet zo moet zien.
Mensen die op de Kranenburg wonen
hoeven niet zonodig vlak naast de su-
permarkt te wonen. Die wonen hier
om de vrijheid, de landelijke omge-
ving. Ook voor kinderen is de Kra-
nenburg een fantastische plek om op
te groeien. Ze kunnen hier nog onge-
stoord spelen zonder dat ze zich wat
aan moeten trekken van het verkeer.
Verder is er een peuterspeelzaal en
een basisschool aanwezig op de Kra-
nenburg. Wat willen we nog meer. En
dergelijk leefmilieu wordt door de
mensen meer gewaardeerd dan een
supermarkt vlak om de hoek.'

- Maar het vertrek van café Schoena-
ker is toch een verarming van het leef-
milieu?
'Dat is waar. Gewoon even biljarten
of een borreltje drinken op donderda-
gavond na afloop van de zangrepetitie
is er niet meer bij. Want door-de-
weeks zit het Steakhouse meestal
dicht. En dat is een enorme verarming
van de Kranenburg. Dat geef ik toe.
Daarom zijn we op dit moment ook
koortsachtig op zoek naar een andere
locatie die kan dienen tot cultureel
ontmoetingscentrum. Want dat is hard
nodig. Het verenigingsleven holt op
deze manier ook hard achteruit. Zo
hebben we al geen biljartvereniging
meer en ook de opheffing van de KPO
is mede een gevolg van het ontbreken
van een cultureel centrum. Want het
uitwijken naar zaal Eijkelkamp of het
Dorpscentrum is voor de kranenburg-
se verenigingen geen oplossing.'

- Zijn er gesprekken gevoerd met de
huurder van restaurant Crazy Steak-
house?
'Dat hebben wij geprobeerd. Maar het
is een zeer eigenzinnige man. Een
fantast. Toen hij hier kwam, had hij
grote verhalen over wat hij allemaal
ging doen. Gevolg is dat de huurder
van het Steakhouse met al zijn grote
verhalen iedereen heeft weggejaagd.
Geen enkele vereniging houdt haar
bijeenkomsten nog in het Steakhouse.

Jan Lucn: 'Voor Kranenburgs Belang is 1995 een cruciaal jaa

En dat is ook precies de bedoeling ge-
weest van die man. Maar zoiets zal hij
natuurlijk nooit toegeven. Als je hem
spreekt zal hij waarschijnlijk zeggen
dat iedereen in principe welkom is.
Maar dan moet je wel aan zijn eisen
voldoen. Want door-de-weeks 's
avonds zit het Crazy Steakhouse
meestal dicht. In de praktijk werkt dat
dus niet, aangezien de meeste vereni-
gingen het juist van de door-de-week-
se avonden moeten hebben.'

- Valt hierdoor ook het onderling
contact tussen de Kranenburgers
weg?
'Ja, dat klopt. De contacten vervagen.
Dat is jammer. En het probleem is dat
iedereen zich daar ook zo langzamer-
hand in gaat berusten. Zo hield het
Kranenburgs Belang laatst een the-
ma-avond over de toekomst van de
Kranenburg. De opkomst was heel
erg slecht. Mensen berusten zich er in.
Het glipt ons als belangenvereniging
dan ook gewoon uit de vingers.'

- Waarom heeft het Kranenburgs Be-
lang de laatste jaren dan niets aan
deze verarming gedaan? Het lijkt net
alsof jullie achterover leunen en niets
doen.
'Dat vind ik een beetje flauw. We heb-
ben namelijk heel veel ondernomen.
Alleen heeft maar heel weinig tot een
goed resultaat geleid. En dat is nou
het frustrerende ervan. We hebben di-

verse malen bij de gemeente aange-
klopt. Maar tevergeefs. De gemeente
wil namelijk geen financiële bijdrage
leveren. Ze vinden dat wij daar zelf
voor moeten zorgen. Maar de ge-
meente kan niet van ons verwachten
dat wij met 100 Kranenburgse gezin-
nen 500.000 gulden ophoesten. Dat
gaat gewoon te ver.'

- In het Welzijnsplan verwijt de ge-
meente Vorden het Kranenburgs Be-
lang van het feit dat ze geen enkele
verantwoordelijkheid wil nemen met
betrekking tot de exploitatie van een
cultureel gebouw. Dat lijkt op een
flinke patstelling.
'Daar zijn wij ook heel kwaad over
geweest. We zijn namelijk wel dege-
lijk bereid om verantwoordelijkheid
te nemen. Alleen financieel gezien
kunnen wij geen 500.000 gulden op-
hoesten. Toen dat Welzijnsplan uit-
kwam, hebben we ook gelijk een
brandbrief naar de gemeente gestuurd
met de mededeling dat het zo niet lan-
ger door kan gaan. Er moet iets ge-
beuren. Er moet een ontmoetings-
ruimte op de Kranenburg komen. In-
middels is er contact geweest met de
gemeente Vorden en zijn er plannen
om te komen tot een nieuw cultureel
onderkomen op de Kranenburg. En
hopelijk gaat de gemeente daar ook in
participeren.'

- Is er gelijk op de brandbrief gerea-
geerd?

'Een echte schriftelijke reactie moe-
ten we nog steeds krijgen. Die hebben
we nog steeds niet gehad. Wel monde-
linge reacties van de beide wethou-
ders. Het heeft dus wel wat losge-
maakt. Laten we er maar het beste van
hopen.'

- Datzelfde geldt voor het fietspad
Vorden-Ruurlo. Wethouder Mulderije
verwacht dat eind dit jaar het felbe-
geerde fietspad verwezenlijkt kan
worden. Is dit een verdienste geweest
van Kranenburgs Belang?
'Nee, niet alleen van het Kranenburgs
Belang. Enkele jaren geleden is er na-
melijk een fietspadcommissie ge-
vormd onder voorzitterschap van
oud-wethouder Geerken. Deze com-
missie is gaan lobbyen bij de provin-
cie, de gemeenten en de mensen die
aan de Ruurloseweg wonen. Dat de-
den ze onder andere door middel van
het uitgeven van een speciaal Fiets-
padbulletin. Hiermee probeerde de
fietspadcommissie alle neuzen de-
zelfde kant op te krijgen. Het is dus
met name de verdienste van deze
commissie geweest dat het fietspad er
nog dit jaar gaat komen.'

- Een aantal jaren geleden is het Cul-
tureel Collectief Kranenburg (CCK)
opgericht dat jaarlijks een Bosfeest
en rond Pasen allerlei activiteiten
houdt. Is de oprichting van zo'n vere-
niging geen verwijt naar jullie toe.

Schaatsen
of zwemmen?
Eigenlijk is Vorden een prachtig dorp
waar veel te doen is. Er zijn tientallen
verenigingen die van alles organise-
ren. Er zijn honderden vrijwilligers
die veel tijd steken in het scheppen
van recreatiemogelijkheden voor an-
deren. In de winter is er bijv. een
fraaie ijsbaan en laten we hopen dat-ie
dit seizoen weer veel gebruikt kan
worden. En in de zomer is er het
zwembad 'In de Dennen', een bosbad
waar we best een beetje trots op zijn
omdat het een van de mooiste open-
luchtbaden van deze streek is.
Dat zwembad is zestig jaar geleden
aangelegd. Het was bestemd voor de
inwoners van ons dorp die tot dan toe

alleen in wat ongezonde poeltjes of
ondiepe beken konden zwemmen.
Het zwembad trok toen al veel bezoe-
kers uit omliggende plaatsen en toe-
risten die o.a. vanwege dat zwembad
met vakantie naar Vorden kwamen.
Een tijd lang heeft de toekomst van
het zwembad er dreigend uitgezien,
maar dank zij de visie van bestuurders
van de vereniging en van de gemeente
is het zwembad behouden en mooier
dan ooit.
Dat zestigjarige jubileum zullen we
straks, als de schaatsen weer in het vet
staan, vieren. Maar voor begin juni
dat oud-Hollandse zwcmteest plaats
vindt, moet er eigenlijk een cadeau
komen. Wij - dat zijn een groepje ent-
housiaste leden van de zwcmvereni-
ging - vinden namelijk dat we het be-
stuur gewoon een mooi jubileumgc-

schenk zouden moeten aanbieden.
Een geschenk omdat we als inwoners
van Vorden blij zijn dat wc nog zo'n
prachtig zwembad hebben. En dat we
als volwassenen en ook onze kinderen
daar zoveel plezier aan beleven.
Die aktic om met elkaar een bedrag
bijeen te brengen voor een jubileum-
geschenk, zal rond l april worden ge-
houden. Het bestuur denkt op ons ver-
zoek al na over wat er nog nodig is in
het zwembad dat we hen als geschenk
kunnen aanbieden. Want natuurlijk
wordt het een geschenk, dat ons
zwembad, en daarmee onze hele ge-
meenschap, ten goede komt.
(Tussen twee haakjes: er zijn al zo'n
man/vrouw of twintig die hebben toe-
gezegd mee te willen helpen bij de
voorbereiding van dit feest en het op-
halen van de envelopjes met bijdra-

gen voor dit feest. Maar u weet: hoe
meer helpers er zijn, hoe minder werk
het is voor elke medewerker. U bent
dus van harte welkom om op een of
andere manier mee te helpen bij de
voorbereiding van dit jubileum. U
kunt zich telefonisch opgeven op
nummer 2431.

Anbo
Donderdag 12 januari is er een feeste-
lijkc nicuwjaarsbijeenkomst voor le-
den en introducés in het Stampertje.
Een bijeenkomst zonder plichtplegin-
gen maar wel met veel ruimte voor
gezelligheid en het nuttigen van een
hapje en een drankje. Voor de afwis-
seling worden er enkele spelletjes ge-
houden.

Dat het Kranenburgs Belang te wei-
nig organiseert?
'Nee, want het Kranenburgs Belang is
in de eerste plaats een belangenvere-
niging. Wij vertegenwoordigen de
Kranenburgers naar buiten toe. Daar-
naast is het wel zo dat wij ook culture-
le activiteiten organiseren. Maar dat is
niet de reden waarom wij zijn opge-
richt.'

- Maar waarom heeft de Kranenburg
dan toch een CCK nodig?
'Het CCK gaat van een heel ander ge-
beuren uit. Zij zijn een stichting die de
Kranenburg buiten Vorden wil pro-
moten door middel van de paasactivi-
teiten en het Bosfeest. Dat zijn dingen
waarmee ze de Kranenburg in de pic-
ture willen brengen in de regio Ach-
terhoek. Wij organiseren daarentegen
activiteiten voor en door Kranenbur-
gers. Ik vind dan ook dat we heel goed
naast elkaar kunnen bestaan.'

- Ik heb alleen begrepen dat de on-
derlinge contacten niet zo heel erg
goed zijn.
'Die zijn redelijk te noemen.'

- Klinkt niet echt overtuigend.
'Ik wil daar ook niet meer over kwijt.
De contacten zijn redelijk. Ze waren
slecht.'

- Hoezo?
'Ik wil daar geen woorden aan vuil
maken. Het is beter om daar niets over
te zeggen.'

- Oké. Iets anders: We staan aan het
begin van 1995. Welke goede voorne-
mens heeft het Kranenburgs Belang?
'Voor Kranenburgs Belang is 1995
een cruciaal jaar. Naast de aanleg van
het fietspad tussen Vorden en Ruurlo
hopen we dit jaar tot een nieuw cultu-
reel onderkomen te komen op de Kra-
nenburg. Daarnaast wensen wij een
beter contact met de gemeente in
1995. Want zolang wij als vereniging
bestaan, worden wij door de gemeen-
te niet echt als gesprekspartner ge-
zien. Alle voorstellen die wij aandra-
gen worden aangehoord, maar er over
praten komt bijna niet voor. Wij ho-
pen dan ook dat er in 1995 een ope-
ning komt. Wij willen namelijk door
de gemeente serieus genomen wor-
den. Wij willen meepraten. Niet om
de gemeente voor de voet te lopen,
maar om de leefbaarheid van de Kra-
nenburg intact te houden. Verbeteren
kan bijna niet meer. Maar hetgeen we
hebben, moet behouden blijven. En
dat moeten we samen doen.'

- Was het daarom ook niet beter ge-
weest dat er een inwoner van de Kra-
nenburg in de gemeenteraad zou zit-
ten? Op dit moment heeft de Kranen-
burg geen stem in de raad.
'Dat klopt. Het zou heel wenselijk
zijn als er iemand uit de Kranenburg
in de gemeenteraad had ingezeten.
Maar helaas is dat niet het geval.
Maar het mooiste zou natuurlijk zijn
als we een eigen wijkraad zouden
krijgen. Een wijkraad met een eigen
budget van bijvoorbeeld 5 tot 10 dui-
zend gulden. Zo'n wijkraad zou dan
verantwoording moeten afleggen aan
het gemeentebestuur. Op die manier
kan De Kranenburg zelf bepalen waar
ze haar geld aan uitgeeft en kun je zelf
accenten leggen op zaken die belang-
rijk zijn. Maar laat ik niet teveel op de
zaken vooruit lopen.'

AJK
Het Agrarisch Jongeren Kontakt
houdt dinsdag 10 januari een bijeen-
komst in het Dorpscentrum. Die
avond zal de heer Harmsel, direkteur
van het CBTB accountantskantoor uit
Zelhem het een en ander vertellen
over de nieuwe BTW-regeling en an-
dere actuele zaken.

Amnesty
De werkgroep van Amnesty Interna-
tional stelt op zondag 8 januari de
kerkgangers in de kerken van Vorden
en Wichmond in de gelegenheid om
ccn petitielijst te ondertekenen. Dit is
bedoeld om de christelijke 'Jezus fa-
milie' extra aandacht te geven.



Voortaan
herkent

u ons aan dit

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent.
Of je nu je eigen bedrijf hebt, ergens in dienst bent of nog studeert. Of je nu van ver
komt of gewoon van hier. Met de Rabobank sta je er niet alleen voor. Bij de Rabobank
draait het namelijk om u. En niet om aandeelhouders, want die hebben we niet.

Zo zien we 't bij de Rabobank. Al vanaf de eerste dag. Zo zullen we 't ook altijd
blijven zien. En omdat we een bank zijn van mensen
vóór mensen, herkent u ons voortaan aan dit beeldmerk. Rabobank

IA

ALS DE WATERLEIDING
SPRINGT, SPRINGEN WE
METEEN IN ONZE
SERVICEWAGEN!
Een gesprongen waterleiding kan vervelende

gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk

om de schade snel te herstellen. Bel in geval

van nood gerust Installatiebedrijf Oldenhave.
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost

worden. Snel en vakkundig, dag en nacht.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,

tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754-1755.

EIBERGEN1ZUTPHEN1ULFT

6 JANUARI199

Open Huis
Praktijk voor
Oefentherapie Cesar

Inge Neijenhuis
Hoetinkhof 115
7251 WJ Vorden
05752-4178

U bent van harte welkom
tussen 16.00 - 20.00 uur.

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

. 7 JANUARI

ZAT 14 JANUARI

Vonden /utphcnscwcq 24 Tel. 05752-1514 meubelen E i b e l-g e n. /.W. Ihiqcmunstmut :'> Tel. 05454-74190



Bruidsshow
dinsdag 10 januari
de HANZEHOF

..'•'••''

19.30 uur Zutphen
DEELNEMERS:
Banketbakkerij
Bedankjes
Bloemist
Bruidsmode
Bruidegom
Cosmetica
Drukkerij
Fotoreportage
Juwelier
Kapsalon
Opticien
Reisbureau
Trouw vervoer
Kindermode

Piet Jansen
JosdeLaat
WimHol
Covers
Walle Tempelman

EineüntveK
Wevo-druk
van Bemmelen
Slotboom
AljanTalens
Rinck
EIMundo
deLarke
Uckie

Onze bruidsshow wordt gehouden

in de HANZEHOF te Zutphen.

De zaal is open om 19.00 uur.

De show begint om 19.30 uur en zal ongeveer twee uur duren.

Tijdens deze show

wordt u een gratis consumptie aangeboden.

Kaarten a f 15,00 kunt u alleen bestellen bij:

COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen.

Telefoon 05750 -14418.

Bestel tijdig en voorkom teleurstelling.

Tot ziens op 10 januari in de Hanzehof.

BRUIDSMODE

Turfstraat 29
Zutphen
Telefoon 05750-14418

BEHANG-
DPRUIMIN

deco -
HOME

zo lang de voorraad strekt

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

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor de week van: maandag
26 dec. 1994 l/m zondag 1 jan. 1995.

Bij een
jaar-
verbruik

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

van:

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

21 m3

27 m3

32 m3

37 m3

43 m3

48 m3

53 m3

59 m3

64 m3

69 m3

75 m3

80 m3

88 m3

96 m3

104 m3

112 m3

120 m3

133 m3

147 m3

160 m3

178 m3

222 m3

265 m3

311 m3

357 m3

399 m3

444 m3

490 m3

534 m3

577 m3

623 m3

667 m3

732 m3

801 m3

867 m3

934 m3

1000 m3

1110 m3

1223 m3

1332 m3

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

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

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

F 5,-VERDIENEN
BETAAL NU
CONTACT

TOT 15 JANUARI'95

DRUKKERIJ
WEEVERS

CERTIFICAATHOUDER

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag

THERMOFIT
halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg - Vorden

Nieuwjaarsconcert
leselkapel
De leselkapel houdt op zondag 8 januari om J 1.00 uur een nieuwjaarsconcert in schouwburg
Amphion in Doetichem. Naast zangeres Lies Ketz zullen ook de Grolsche Hofzangers meewer-
ken aan deze dag. Het concert staat 8 januari in het teken van het 20-jarig bestaan van de
leselkapel.

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

l C4.OI MWI l

Wij beginnen het nieuwe
jam9 met een grandioos

AJasd&H, o<p, 4 fasuta/u

orting
wensen u een

voorspoedig 1995

Bij ons kunt
u ook met
uw pincode
betalen

PITST

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT M/EER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG



2 BOS BLOEMEN naar keuze:

3VOORJAARS-
PRIMULAARS
VELE KLEUREN

2 bos
NARCISSEN

KIPFILET11,95

HAANTJES 5,25

PER KILO

PER KILO

Poelier HOFFMAN

THEO TERWEL I
III AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

R

BADKAMER VERBOUWEN ? ""

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg.galleestraat 58 7251 EC vorden

E E N E N O R M E

DB ESR 3DD is een echte Eiant, een
kaïns van een ATB. JE bedient de 21
versnellingen met een duimschakBl-
systeem met VErsnEllingsindicatnr,
Daarnaast hee f t de ESR 3DG EED Hi-
Tensile frame, aluminium velgen, een
Unicrown voorvork, cantilever rcm-
mEn, quick release naven V D D T
Chimano TY2ü-derailleur. Hij is ver-
krijgbaar in de juniormaten: 14,5 en
l B inch. En in de seniarmatEni l B,
2D, 22 inch, En de prijs? DiE is
'l, 493,-. Dat is een heel klein ;
voor zo'n Enorme : ,

•p
D

UwGiant-dcak-r:

JTi BLEUMINK
(ij) TWEEWIELERS

y VERKOOP - VERHUUR • REPARATIC

DE GEHELE MAAND JANUARI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen,

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 50% korting!
Wees er snel bij voor
de beste keus!

COUPONNEN
GORDIJNSTOF

v a 2,50

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

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

Woensdag 11 januari start de

BEHANG-
OPRUIMING

KORTINGEN

tot 50%!
M.i.v. 1-1-1995 is de winkel op maandagochtend

gesloten en op woensdagmiddag geopend.

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7231 BA Vorden. tel.: 05762-1567

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • ZAND- EN GRINDHANDEL

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

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

HEKEL
aan

PEKEL
Kom dan uw auto wassen in onze

overdekte wasserette

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Nieuwstad 36/Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (05752) 17 94

Uw meubels
versleten ? <^
Wij stofferen snel en voordelig.

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

^^^—=)
interieuradviseur

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT openbare
kennisgeving ontwerp-besluit (art. 13.4 Wmb en
art. 3:19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 6 januari 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer H.J. Boersbroek
straat en huisnummer: Brandenborchweg 6
postkode/gemeente: 7251 MC VORDEN
adres van de inrichting: Brandenborchweg 6 te Vor-
den

Het betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen: Gemotiveerde bedenkingen tegen het
ontwerp-besluit kunnen schriftelijk alswel mondeling
door een ieder worden gemaakt gedurende de termijn
van ter inzagelegging.

Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend voor: 3 februari 1995.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
- op verzoek tot het einde van de termijn van 4 we-

ken van de ter inzagelegging.

Datum: 3 januari 1995

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444

Tonny Jurriërts
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

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

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

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

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY® Tel. 05750 4 33 77

BETAAL NU UW

ABONNEMENTS-
GELD 95 VOOR

CONTACT
AAN ONS KANTOOR

NIEUWSTAD 30
HET VOORDELIGST EN

GEMAKKELIJKST NOG
TOT 14 JANUARI A.S.

Hef spookt in Vorden a.s.
zondag in het

Dorpscentrum bij
MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA.
Wees niet bang,

kom gerust kijken en
vooral luisteren.

houdt

NIEUW-
JAARS-

RECEPTIE

ZONDAG 8 JANUARI

Plaats:
kantine 'De Ark'

Aanvang: 16.00 uur

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.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

TOT 15 JANUARI'95
F 5,-VERDIENEN

BETAAL CONTACT!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

INSCHRIJVING
VOORJAARSCURSUS

Ga 1995 goed in.
Kom op dansles met uw man - vrouw - vriend- vriendin

in een gezellige omgeving- op een grote dansvloer.
Onder deskundige leiding

brengen wij u de basis van het dansen bij
of frissen uw geheugen op.

Voor inlichtingen of inschrijven:

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37, 7241 CH Lochcm.
Tel. 05730-51836.

Wij wensen al onze leerlingen en
oud-leerlingen een voorspoedig 1995.
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Huisvrouwenorkest
In het interview van vorige week met
Hans Krabbenborg en Robert Wagen-
voort van Kas Bendjen is per abuis
een klein foutje geslopen. In het ge-
sprek werden de gastartiesten Spik,
Spek en Span voorgesteld als drie le-
den van het huisvrouwenorkest, ter-
wijl ze geen van allen meer lid zijn.

H.V.G.Dorp
De Hervormde Vrouwengroep Dorp
vierde op 19 december het kerstfeest.
De liturgie uit De Fakkel werd door
enkele leden gelezen. In de pauze
werd er getrakteerd op chocolade-
melk en kerstkrans. Mevrouw A.
Koezen-Whal vertelde een prachtig
kerstverhaal met als titel 'Kerstfeest
in de schaapskooi'. De collecte voor
de Jaaraktie bracht f 137,25 op.

AGENDA
JANUARI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

4 H VG Dorp,
Nieuwjaarkoffiemorgen inde
Voorde

4HVGWichmond,
Nieuwjaarsavond

4 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
cursus English

5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
9 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
9 VrouwenclubMedler,

Nieuwjaarsvisite
9 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

kegelen bij 'deBoggelaar'
10 Plattelandsvrouwen,

Koffiemiddag in 't Stampertje
10 Filmavond Oranjecomité

Vierakker optocht '94 en 1200 jaar
bestaan

l O Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
nicuwjaarskoffiemiddag in 't
Stampertje

11 Welfare handwerken, de Wehmc
12 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst in

Dorpscentrum
12 PCÓB, Nieuwjaarsvisite
14 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
16 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
17 NCVB Volksgeloof i.h. dagelijks

leven
17 KBO soos Kranenburg in 't Wapen

van'tMedler
17 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Prov. Handwerkdagen in het
Dorpscentrum

18 Jaarvergadering m.m.v. duo
Thomasvaer en Pieternel

18 Jaarvergadering HVGWichmond
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
23 VrouwenclubMedler, van Loon

metdia's
23 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
25 Welfare handwerken, Wehme
25 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Jaarvergadering
27+28 Culturele avond op't Nijarve'

tussen de beeste, CCK
28 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
30 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
31 KBO soos Kranenburg,

jaarvergadering in 't Wapen van 't
Medler

31 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Ochtendexcursie

FEBRUARI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

1 HVGWichmond,Voedselallergie
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
13 VrouwenclubMedler,Eigen leden
13 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
14 Soos Kranenburg KBO
15 HVGdorp,BVM-avond
15 HVGWichmond
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
21 NCVB dhr. J. Teeuwen, IVN-

avond 'Libellen'
22 Welfare Handwerken, Wehme
27 VrouwenclubMedler,dokter

Sepmeijer
27 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
28 Soos Kranenburg KBO, carnaval

en quiz

y ORDEN

J\nif^

JGIFTE
GEBOORTE:

neem een
identiteitsbewijs mee!!

Met ingang van l januari 1995 is de
burgerlijke stand aanzienlijk gewij-
zigd. Eén van de wijzigingen is:
Iemand die een geboorte komt aange-
ven MOET ALTIJD EEN IDENTI-
TEITSBEWIJS bij zich hebben.
Zonder identiteitsbewijs kan GEEN
AANGIFTE worden gedaan!!!

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op maandag 9 januari 1995 van 20.00 tot 21.30 uur houdt het
gemeentebestuur van Vorden een Nieuwjaarsreceptie in het gemeen-
tehuis.

Iedereen is van harte welkom.

'"T/pKERGUNNINGEN

In de week van 27 tot en met 30
december 1994 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
— de heer L. van de Groep, voor een

standplaats op het marktterrein
voor de verkoop van vis en aanver-
wante artikelen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
tegen deze beschikking binnen zes
weken na bekendmaking een be-
zwaarschrift in te dienen.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

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

ligt van 6 januari 1995 tot en met 2 februari 1995 ter inzage een melding

algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
— de heer G.J.W. Zweverink, Hengeloseweg 3, 7251 PA Vorden voor het uit-

breiden van een melkrundveehouderij met een mestplaat en kuilvoerplaten,
'Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer', op het perceel Hengelose-
weg 3 te Vorden.

J

-• NlEUWE REISDOCUMENTEN VANAF l JANUARI
1995

Vanaf l januari 1995 zijn er nieuwe reisdocumenten, die goed beveiligd zijn
tegen fraude en misbruik. Er is voortaan een reisdocument op maat:
* het nieuwe paspoort dat wereldwijd geldig is en
* de Europese identiteitskaart (ook wel Europese reiskaart genoemd) voor het

reizen in de meeste landen van Europa.
U kunt dus kiezen, maar beide documenten aanschaffen mag ook.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U Het 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 uur.

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

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

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

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

i hun
Paspop
Wanneeru reist naar landen buiten Europa of naar landen binnen buropa waar
de Europese identiteitskaart niet wordt erkend, is een geldig paspoort nodig. De
prijs hiervan bedraagt momenteel f 89,-. In het paspoort kunnen kinderen wor-
den bijgeschreven en kan ook de woonplaats en de lichaamslengte worden
gewijzia^De kosten voor het bijschrijven van kinderen of wijzigj^van gege-
vens in ̂ r paspoort zijn op dit moment f 6,50. Voor het bij schrijvjjpan kinde-
ren moet, indien er geen sprake is van voogdij, een verklaring van geen bezwaar
worden afgegeven door de andere ouder. (Deze verklaring moet bij het verzoek
tot bijschrijving worden overgelegd; dit kan nooit achteraf.) Een formulier hier-
voor is op het gemeentehuis te verkrijgen. Kinderen die niet met hun ouders of
voogd reizen moeten een eigen reisdocument hebben.

Europese identiteitskaart
Nieuw is de Europese identiteitskaart. Deze kaart is geldig voor de volgende
landen:
Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein,

Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino,
Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland.

Voor mensen die alleen binnen deze landen reizen, is dit reisdocument een voor-
delig alternatief voor het paspoort. De prijs is nu nog f 30,50; dit wordt binnen-
kort f 35,-. De Europese identiteitskaart heeft een handig formaat (105 x 74
mm) en is voorzien van een speciale beschermlaag. Deze kaart vervangt de toe-
ristenkaart,'die alleen nog kan worden gebruikt tot de daarop vermelde afloop-
datum. (Om verwarring te voorkomen: de gemeentelijke identiteitskaart is géén
reisdocument en kan alleen tot de daarop vermelde datum worden gebruikt voor
identificatie in Nederland.) LET OP: op de Europese identiteitskaart kunnen
geen kinderen worden bijgeschreven.

Geldigheid
De nieuwe reisdocumenten zijn vijfjaar geldig. Na die vijfjaar moet een nieuw
document worden aangevraagd. Het verlengen van de geldigheidsduur is dus
niet mogelijk. Het oude paspoort en de toeristenkaart blijven geldig tot de
daarin vermelde datum.

Aanvragen
.U moet uw reisdocument persoonlijk aanvragen. U kunt elke dag tijdens de
openstellingstijden van het gemeentehuis terecht bij burgerzaken. Als u beslist
niet kunt komen op een moment dat het gemeentehuis geopend is, neemt u dan
telefonisch kontakt op met deze afdeling.
Voor het aanvragen hebt u nodig:
* uw oude reisdocument;
* bij het ontbreken daarvan: een ander geldig legitimatiebewijs voorzien van

uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere identiteitsbewijzen
wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reis-
document hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van
een nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f 25,-. Is het vermis-
te reisdocument in een andere gemeente afgegeven dan kan er niet direkt een
nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die
gemeente moet worden opgevraagd;

* twee goedgclijkende identieke pasfoto's van goede kwaliteit, zwart-wit of
kleur, niet ouder dan l jaar. Pasfoto's kleiner dan 3 x 4 cm mogen niet worden
gebruikt.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of
voogd voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort
geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben
de toestemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toe-
stemming is op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit ach-
teraf worden gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

Vermissing of diefstal
Vermissing of diefstal van uw reisdocument moet u zo spoedig mogelijk mel-
den bij de politie of het gemeentehuis. In het buitenland kunt u terecht bij de
politie, de Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat. De vermiste of
gestolen documenten worden landelijk geregistreerd. Een document dat als
gestolen of vermist is opgegeven, mag daarna nooit meer worden gebruikt.

Afgifte
Wij streven ernaar uw reisdocument direkt te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocu-
ment is echter zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar-terwijl-u-wacht'-ser-
vice misschien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vra-
gen uw begrip wanneer het niet lukt.

Meer informatie
De postbus 51 -folder 'Paspoort of Europese identiteitskaart? De keus is aan u!'
geeft alle informatie over de nieuwe reisdocumenten en is gratis verkrijgbaar bij
alle postkantoren, bibliotheken en gemeenten.

BPj ons
in d'n Achterhook
Lao'k beginnen met owluu allemaole
volle heil en zegen in ut ni'je jaor too
te wensen, 't Zal meschien wel neet
volle helpen maor de bedoelingen
bunt in ieder geval goed. En dan maor
zien da'w d'r samen weer deurhen
komp.
'k Zal zien da'k weer elke wekke un
stuksken plat in de krante kriege, dat
gif dan wel weer un hoop geprakke-
zeer, of soms ok neet. Zoas vegange
zondag, ni'jaorsdag.
Too waa'w op ni'jaorsvesitc bi'j 't
Revelkamp onder Laorne. Met Frans
en Annie gao'w nog wel geregeld
umme, ut is in de wiette nog femilie
van mien vrouw. En 't is vas pandoer
da'w 'n eersten januari bi'j eur komp,
da'saljaornzo.
't Was t'r gezellug in de grote kokken
(die heb ze daor nog, net as vrogger)
met 'n open heerd an waor de hond
veur lei te braon. 'Den hond holt
schienbaor van warmte.' 'Oh jao, at
'n heerd brent lig e d'r altied stomp
veur maor wieter is e nog wel volle
buutn. Gistren he'w d'r trouwens nog
un mooi spittakel met ehad.' 'Was e
ziek of zo?'. Oh nee, juus ut tegen-
deel. Maor lao'k bi'j ut begin begin-
nen. Veurreugge wekke leep ik met
Waldo (zo heit den hond) op ut bos-
pad hier achter ons te wandelen. Un
tröpken jonges kwam mien daor in-
tegen en een van de jonges gooien too
un tak nao 'n hond en raakn um an de
poot. 'k Hadde de hond gelukkug an
de lange liene en kon um in bedwang
holln. Deur die lange liene hadn de
jonges mien ok neet in de gaten ehad
tussen de busse. 'k Heb eur too goed

de wach an-ezeg en den buul die met
de stok had egooid nog 's extra ewaar-
schouwd: Denk t'r umme jonge, dat
veget den hond nooit!
En nao gistren wet e ok dat dat waor
was. 't Zol zo tegen twee uur wean
da'w Waldo opens heurn blokken en
grommen. Dat dut e haos nooit, at e
buuten is kan 't um oaver ut algemeen
weinug schealn wat t'r veur 't huus
hen löp. Opens heurn ik un knal waor-
op de hond nog harder tekeer ging en
effen later ok un jonge begon te
schreeuwen of zien leaven d'r van af
hing. Too'k veur 't huus kwamme
zaog ik 't al: ut was den zelfden jonge
van veurrugge wekke die de hond had
wiln betrekken. Dat Waldo zich van
bommen of rotjes niks antrok wis den
jonge natuurluk neet maor dat onder-
vonne des te betten
Too'k t'r bi'j kwamme had e de spie-
kerbokse al an reepn um de bene han-
gen, de rechterpiepe was t'r bi'jkans
helemaol af. Bloen dei e schienbaor
nog net neet, 'k greppe de hond bi'j 'n
halsband en nom um maor gauw met
nao huus. Too'k un störmken later
wol kiekn hoo of ut met de jonge was
zaog ik niks meer op de weg. Ze zölt
zich hier voort ok wel neet meer laotn
zien. Jao met zo'n hond he'j nog wel
's wat, 'k wet nog goed met den ni'jen
knech...'
Wieter kwam e neet want Annie von
dat e eers de koffie maor 's op mos
drinken, 'den knech, daor kö'j straks
nog zat oaver praotn, daor bunt ok
nog andere dinge as den hond.'
En wat Frans mien nao de koffie oa-
ver den hond en de ni'je knech hefve-
teld, dat heur i'j later nog wel 's in un
stuksen oaver bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman.

Jong Gelre
De afdeling Warnsveld van Jong Gel-
re houdt op 13 januari haar nieuw-
jaarsbal in 't Pantoffeltje in Vorden.
Het gaat hier om een regionaal bal
waar ook de leden van Jong Gelre
Vorden aanwezig zullen zijn. Op vrij-
dag 20 januari heeft de jaarlijkse le-
denvergadering van de afdeling
Warnsveld plaats in De Boggelaar. Na
afloop van de vergadering wordt er
aan Yoga gedaan. Op 27 december
gaan de leden van Jong Gelre naar De
Scheg in Deventer. Naast schaatsen is
er daar ook de mogelijkheid om een
duik te nemen in het subtropische
zwembad. Op 3 februari is het regio-
volleybal-toernooi in sportzaal Appie
Happie in De Veldhoek, gevolgd door
een provinciale binnensportdag op 26
februari. Voor meer info over beide
sportevenementen kunt u bellen met
05754-1313.

LR en PC De
Graafschap
Tijdens de indoor springwcdstrijden
op 29 december 1994 in Mariënheem
heeft Martine Rutting met Erasmus de
8e prijs behaald in het jachtspringen
klasse L.

Bridgen
De uitslagen van bridgeclub BZR
Vorden van de oudejaarsdrive van 28
december zijn als volgt; Groep 1 : 1 .
mv Knoppers/hr Snel, 2. dms Den El-
zen/Van Manen, 3. mv/hr De Bruin.
Groep 2: l . mv/hr Scholten, 2. Dms
Broertjes/Gilles, 3. dms Van Burk/
Hendriks en dms De Jonge/Klaasen.

Weekendrecept
Vlogman
Runderlapjes met kappertjessaus

Bereidingsüjd: 30 minuten.
Stoofujd: l ' /2 uur.
Benodigdheden voor 4 personen: 4 runderlapjes van 150 gram per stuk,
peper, zout, l geperst teentje knoflook, 60 gram margarine of boter, 4 eet-
lepels fijn gesnipperde ui, 2 eetlepels tomatenpuree, 2 deciliter rode bor-
deauxwijn, l laurierblad,3 kruidnagels,3 geplette peperkorrels, 1-2 pakjes
(voor 4 deciliter), Hollandse saus (Hollandaise saus), 2 deciliter droge
witte bordeauxwijn of 6 eetlepels dragonazijn, 4 eetlepels kappertjes,
worcestersaus, sterrokers.
Benodigd keukengerei: vleespan, garde, zeef, voorverwarmde sauskom.

Bereidingswijze:
1. Bestrooi het vlees met peper en zout en wrijf de geperste knoflook in
het vlees.
2. Smelt de margarine in de pan en bak het vlees snel aan twee kanten
bruin. Neem het vlees uit de pan.
3. Doe de ui en de tomatenpuree in de pan en verhit het enkele minuten.
4. Schenk dan de rode wijn in de pan. Voeg de laurier, de kruidnagels en de
peperkorrels toe. Draai de warmtebron hoog.
5. Leg de runderlappen in de jus zodra die kookt en laat het vlees op de ge-
temperde warmtebron 1-1'72 uursudderen.
6. Bereid 4 deciliter saus volgens de aanwijzingen op de verpakking, maar
gebruik 2 deciliter water minder en neem hiervoor 2 deciliter witte bor-
deaux, of water met de dragonazijn.
7. Laat de kappertjes in een zeef uitlekken en roer ze door de saus. Voeg
aan de saus naar smaak worcestersaus, zout en peper toe.
8. Neem het vlees uit de jus,garneer de runderlapjes met wat sterrekors en
een schepje van de kappertjessaus. Serveer de rest daarvan in een met ko-
kend water voorverwarmde sauskom.

Tip van de kok: Neem na de maaltijd de kruiden uit de overgebleven jus of
zeef de jus. Gebruik die bij een maaltijd zonder vlees of vlees met een
minder smakelijke jus, zoals een gepaneerde schnitzel.



Nieuwjaars-
wandeling
Traditiegetrouw verzorgt het Wereld
Natuur Fonds ook dit jaar weer een
nieuwjaarswandcling. Op zondag-
middag 15 januari zal het WNF het
natuurgebied 'Groot en Klein Sta-
rink' bezoeken dat deel uitmaakt van
het landgoed Hackfort in Vorden.
Door de ligging van het Starink wordt
het weinig bezocht door recreanten.
De rust die daardoor onstaat, staat

borg voor een ongestoord planten- en
dierenleven. Plaatselijk kent het ge-
bied een typisch Achterhoeks land-
schap. Een ervaren natuurgids zal de
deelnemers begeleiden en veel vertel-
len over dit unieke natuurterrein. Ver-
trek van de wandeling is 's middags
bij de Witte Smid aan de weg van
Warnsveld naar Lochem, nabij de
spoorwegovergang. Ten behoeve van
natuurbescherming zal aan de deelne-
mers een bescheiden bijdrage worden
gevraagd. Voor info: Job Teeuwen,
Breegraven53, Warnsveld.Tel.23174.

Aanwinsten
bibliotheek
Baxter, Harry en Michael. Zo leer je
muziek lezen; praktische wegwijzer
in de notenleer. Bijnsdorp, Liz. De
147 personen die ik ben; leven met
een meervoudig persoonlijkheidss-
toornis. Bronkhorst, Daan. Vluchte-
lingen; achtergronden en feiten. Ed-
dings, David. De duistere gloed (De
Tamuli, dl. 2). Freud, Ester. De kleur
van henna. Garcia Marquez, Gabriel.

Over de liefde en andere duivels. Ig-
natieff, Michael. Waar het bloed
kruipt; reizen door het nieuwe natio-
nalisme, letten, Gertrud. Het paard,
het bit en de ruiter. Marks, Jane. Ver-
borgen kinderen. Meinkema, Hannes.

De speeltuin van Teiresias. Nolthe-
nius, Helene. Addio Grimaldi. Veen,
Hanneke van. Meer doen met minder.
Winter, Paul v.d. Internet. Wright,
Michael. Pastelkrijt voor beginners.

Grote Bruidsshow op 10
januari in de Hanzehof

Danssehool
Bouman

Vanaf de derde week van januari
starten wij weer met een aantal
nieuwe danscursussen.

BASIS CURSUS.
Een basiscursus dansen is er voor diegene
die niet een hele cursus
willen volgen, maar zich toch op
de dansvloer willen redden.

Deze cursus bestaat uit 1 O lessen
waarin 3 dansen worden aangeleerd,
met de nadruk op de Quickstep.
(cursusplaatsen; Dichteren en Wichmond)

OPSTAP CURSUS.
De opstap cursus is er voor diegene die nog wel de basispassen van de
dansen onder de knie hebben, maar de figuren enigszins kwijt zijn.

Deze cursus bestaat uit 1 O lessen, waarbij men opstapt vanaf les 11 van de
reeds lopende cursus.
(cursusplaatsen; Steenderen, Dichteren en Wichmond)

CURSUS OLDTIMERS.
De cursus Old timers bestaat uit 10 lessen, waarin u de oude dansen worden
aangeleerd, zoals de polka, spaanse wals, veleta enz.
(cursusplaats; Wichmond)

Voor nadere informatie en inschrijvingen kunt u dagelijks vanaf 1 8.00 uur
terecht op tel.nr. 05755-2204.

F 5,-VERDIENEN
BETAAL NU
CONTACT

TOT 15 JANUARI'95

CONFLICJ1N
Brandhaarden
BURGEROORIMi
< * r i . v v

GIRO 68 68

WE KUNNEN NIET ZONDER,
GEEN MINUUT.
Het Nederlandse Rode Kruis Mi

VOORDELIG
CONTACT BETALEN?

CONTANT OF
MACHTIGING!

De Woonwinkel van Warnsveld De Woonwinkel van Warnsveld De Woonwinkel van Warnsveld

OPRUIMING
Restanten TAPIJT

en VINYL
voor kast, hal of caravan

vanaf

2,50/5-
7,50 / 10 -

TAFELKLEDEN
handweef en smirna

NU voor de 1/2 PRIJS

THEEDOEKEN en
VAATDOEKEN

ongebleekt

w voor l Uj~~

Ideens
DEKBEDDEN

dons en synthetisch

NU '30%

SCHEERWOL-
DEKENS Abee en
DRALONDEKENS

Didas
NU voor de 1/2 PRIJS

SIERKUSSENS
vanaf

DOUCHE-
GORDIJNEN en

BADMATTEN
NU voor de 1/2 PRIJS

Ideens
DEKBED-

OVERTREKKEN
Cinderella - Boras

vanaf fcO"""

Diverse TAFEL-
KLEDEN en

DEKSERVETTEN
sterk in prijs verlaagd

SCHAREN
linkshandig

van 21,95 NU 9,95

RESTANT
GORDIJNSTOF

per stuk l j"~

Grenen LEDIKANT
met laden kastje

90x200 cm

van 1.495,-NU 995-

Senioren
SLAAPKAMER

blank essen
90x200 cm

van 2.310-NU 1.975-

RESTANTEN
PANTYS en

KNIEKOUSJES
vanaf

Pirelli schuimrubber
MATRASSEN
speciale aanbieding
prijsvoorbeeld: 90x200

van 720,-NU 620,—

Pirelli schuimrubber
HOOFDKUSSEN

van 105,-NU 75-

Veren KUSSEN
50,-per stuk

9 75 -L. voor l \Jj

Synthetisch
KUSSEN

49,- per stuk

fL voor l Dj""

Bruca MATRAS
polyether

16cmSG40

80/190/200 van 420,-NU 355,-

90/190/200 van 470,-NU 395,-

130/190 van 680,-NU 575,-

140/190/200 van 725,-NU 695,-

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

De grootste zaal van de Hanzehof in
Zutphen is haast te klein om alle
deelnemers aan de grandioze
Bruidsshow op 10 januari een plek-
je te bieden. Maar liefst 15 deelne-
mers informeren de aanstaande
bruiden over de nieuwe trends in
het bruidsgebeuren.

Parijs en Londen strijden met hun
nieuwste ontwerpen om de gunst van
de aanstaande Bruid. Want in de nieu-
we collectie zullen de jeugdige mo-
dellen van het Parijse Modehuis
Cymbeline hoge ogen gooien. Zeer
eigentijds zijn de exclusieve Londen-
se modellen van Catherivc Rayner

met haar bijzondere drappcriën. Zui-
ver zijde is de specialiteit van Covers
Bruidsmode met merken als Raffaeli,
La Pietha en Villais en Novia d'art.
Voor de modebewust bruidegom
showt Walle Tempelman de 'Top
Man' collectie en die heeft een collec-
tie van iedere maat. In 'Love Letters'
worden de bruidskinderen gekleed
door Uckie en tijdens deze Bruids-
show toont zij haar nieuwste exclusie-
ve kindercollectie.

Wie ideeën op wil doen voor een ge-
slaagde trouwdag moet beslist een
kijkje nemen op deze bruidsshow. De
show wordt gehouden op 10 januari
en kaarten voor deze grandioze
bruidsshow zijn verkrijgbaar bij Co-
vers Bruidsmode Zutphen. Tel.
(05750)14418.

OP = OPRUIMING
div. pullovers - rokken
pantalons - blouses

pakjes -japonnen

costuums - colberts
pantalons - pullovers

modecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735 - 1438

De Woonwinkel van Warnsveld De Woonwinkel van Warnsveld De Woonwinkel van Warnsveld

Betaling abonnementsgeld
vanaf dmider dag 22 december 1994
tot 15 januari 1995
Bij Weevers kunljralle kanten op

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

j . Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 14 januari 1995

2. Betalen per bank of giro
vóór 14 januari 1995
Aan de bank betaalt U ongeveer

U betaalt per saldo

ƒ 38,-

ƒ 38,-
. ƒ • 'K-

ƒ39,-.

Betaalt U na 14 januari, dan komen er in beide bovengenoemde mogelijkheden ƒ 5,- administratie- en
incassokosten bij.

3. Machtigen.
Wilt U per bank betalen zonder daarover extra bankkosten te betalen, dan kunt U overgaan tot het uitschrij-
ven van bijgaande machtiging aan Drukkerij Weevers het abonnementsgeld af te schrijven van uw bank- of
girorekening.

Het abonnementsgeld voor 1995 voor Contact cd. Vorden bedraagt

f38,-inklusief6%BTW
als u vóór 14 januari 1995 betaalt.

Betaalt u na 14 januari (ook girobctalcrs) dan brengen wij u f 5,- administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS F 5-
als u vóór 14 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-AMROnr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. l .20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uuren 13.00-17.00 uur; Zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7280 AA VORDEN
TELEFOON 06752-1010 - TELEFAX 08762-1086

Ondergetekende machtigt Drukkerij Wcevcrs om het abonnementsgeld voor Contact jaarlijks af

te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening met het nummer: : ____

Adres:

Woonplaats: : .... • . . , • : ,

Handtekening: : ,

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari '95 bij Drukkerij Weevers, postbus 22,
7250 A A Vorden, Nieuwstad 30,7251 AH Vorden.
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