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D66 verwijt college
van B. en W. van
onduidelijk beleid

Oprecht applaus voor revue Jong Gelre
Tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van vorige weck was D66 de eni-
ge partij die tegen het beleidspro-
gramma 1994-1998 stemde. Mattic
Bakker en Reinhard Nobel konden
zich niet vinden in de gedetailleerde
invul l ing van het convenant tussen
CDA en VVD. 'Er staan voor ons ook
teveel posten op de begroting waar-
van de financiële gevolgen nog onbe-
kend zijn. Verder kiest het college van
B. en W. niet voor een helder en dui-
delijk beleid. Wordt Vorden een re-
creatiedorp of richten we ons op indu-
strie? Het is ons niet duidelijk', aldus
Mattie Bakker. In een interview met
Weekblad Contact spreken de twee
nieuwe gemeenteraadsleden over de
mogelijke komst van een noordelijke
rondweg, het Hans van Mierlo-cffcct,
het gevoerde collegebcleid en de zwa-
re portefeuille van wethouder Aart-
scn. Zie Tweede Blad voor interview.

VVV hekelt toerisme
en recreatienotitie
gemeente Vorden
Tijdens de inspraakavond over de ge-
meentelijke notitie recreatie en toeris-
me die maandag
avond in het Dorpsccntrum werd ge-
houden, liet de heer J. Honig van de
plaatselijke VVV weten het niet eens
te zijn met de plannen van het college.
Het gemeentebestuur is namelijk van
mening dat voor het promoten van
Vorden als toeristendorp het beste on-
der de vlag van de Streek VVV Ach-
terhoek kan worden opgetreden. De
plaatselijke VVV moet zich volgens
het college meer richten op de toerist
die al gekozen heeft voor Vorden als
vakantieplaats. Honig: 'De gemeente
gaat dan voorbij aan de vele telefoon-
tjes en brieven die we jaarlijks krijgen
vanuit heel Nederland. Die beant-
woorden wij allemaal. Ik vraag me af
waarom dat plotseling een taak is
voor de Streek VVV.'
Daarnaast had Honig forse kritiek op
de wijze waarop de gemeente de fi-
nanciering van de VVV wil invullen.
'Het college wil ons slechts een basis-
subsidie geven. Dat zou dan moeten
worden aangevuld door het bedrijfs-
leven in de toeristische sector. Ik
vraag me af hoc we als plaatselijke
VVV nog kleurloos en onafhankelijk
kunnen zijn. Het bedrijf dat met het
meeste geld komt zal namelijk de
meeste invloed gaan krijgen op ons
beleid. Dat vind ik een slechte zaak.
Op die manier worden wij een speel-
bal van het bedrijfsleven.'
Honig stelde wethouder Mulderijc
voor om een gedeelte van de tocris-
tenbclasting aan te wenden voorde fi-
nanciering van de VVV. 'Indirect pro-
fiteert de gemeente van ons werk als
toeristenbureau. Mogen .wij dan ook
een gedeelte van de vruchten pluk-
ken', aldus Honig. Wethouder Mulde-
rijc deelde vervolgens mee dat de ge-
meente absoluut niet haar handen wil
aftrekken van de plaatselijke VVV.
'Wij zijn echter wel van mening dat
het plaatselijke bedrijfsleven kan par-
ticiperen in de financiële ondersteu-
ning van het bureau.'
De notitie recreatie en toerisme wordt
in december in de gemeenteraadsver-
gadering behandeld.

Mister X
Karnavalsvereniging De Dcurdrea-
jers is de ontknoping van de nieuwe
Prins Karnaval nabij. Vorige week
stonden er drie aanwijzingen in
Weekblad Contact waardoor u moge-
lijk kunt raden wie in het seizoen
1994/1995 de scepter gaat zwaaien in
het Deurdreajersdarp. Hier volgen
drie nieuwe aanwijzingen:

— De nieuwe prins laat menigeen de
hielen zien;

— Hij laat de knoppen niet onbe-
roerd;

— Hij brengt de gezelligheid bij u
thuis.

Na afloop van de revue van Jong Gelre kregen regisseur Henk Broekgaarden en de spelers een oprecht applaus. In een
goedgevulde zaal van het Dorpscentrum bracht het gezelschap de eerste voorstelling van de revue 'tBlifin de familie op
de planken. Tijdens de voorstelling maakte het publiek kennis met twee families die beide een gebrek aan geld hebben.
Zoals het meestal ook in sprookjes gaat, kwam in deze revue plotsklaps een rijke oom op de proppen die in één klap door
middel van een testament alle geldzorgen uit de wereld hielp. Naast diverse romances werd er op het toneel ook volop
gezongen. In totaal waren er vijf liedjes te horen die werden geschreven door Erik Knoef. Aanstaande vrijdag en zaterdag
zal de revue wederom in het Dorpscentrum worden opgevoerd. Voor beide avonden zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Zonder drukwerk
geen folders.

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

Verbouwde winkel van Sueters geopend

'Het is veel overzichtelijker geworden'

Suzan Sueters in de geheel vernieuwe winkel van speelgoed- huishoud- en kadoshop Sueters.

'De huidige uitbreiding van het
pand was hard nodig. Er stonden in
de oude winkel te veel spullen in een
te kleine ruimte. Voor de klant was
het daarom soms een zoekplaatje.
Door de verbouwing is het echter
allemaal veel overzichtelijker ge-
worden.'

Aan het woord is Angclique Rutgers-
Sueters van speelgoed- huishoud- en
kadoshop Sueters aan de Dorpsstraat.
Afgelopen donderdagavond werd de
verbouwde winkel van Sueters offi-
cieel geopend en kon het Vordensc
publiek een kijkje nemen tijdens het
zeer druk bezochte Open Huis. 'Door-
dat we meer ruimte tot onze beschik-
king hebben kunnen wc ook extra ar-
tikelen verkopen', vervolgt Angeli-
que haar verhaal. 'Zo hebben we onze

collectie serviezen flink uitgebreid en
verkopen we sinds vorige weck vrij^
dag ook tijdschriften. Daar was een
enorme behoefte aan. Klanten vroe-
gen daar regelmatig naar. Verder heb-
ben we alles overzichtelijker inge-
deeld. In de cd-hoek kunnen nu zo'n
tien mensen tegelijk een compact-
disk uitzoeken. Dat was in de oude
winkel niet mogelijk. Je kunt nu ten-
minste rustig rondkijken', aldus An-
geliquc Rutgers-Sueters.

Familiebedrijf
De firma Sueters is een echt familie-
bedrijf. In 1931 begon fietsenmaker
en loodgieter Kobus Sessink op de
Kranenburg een winkeltje waar hij
onder andere bocrengerecdschap en
potten en pannen verkocht. In 1966

nam dochter Henny samen met haar
man Harry Sueters de winkel over.
'Begin jaren tachtig zijn we met onze
zaak naar het centrum van Vorden
verhuisd. In de praktijk bleek een
winkel in een buitengebied geen recht
van bestaan meer te hebben', zegt
Henny Sueters.

De verhuizing naar Vorden bleek een
gouden greep. De Vordenaar wist de
weg naar de kadoshop snel te vinden
en de huidige uitbreiding van de win-
kel is alleen maar een bevestiging
daarvan.
Inmiddels werken ook de drie doch-
ters van Henny en Harry volop mee in
de winkel. 'Het is namelijk hartstikke
leuk werk. Ik ben dan ook blij dat we
weer gewoon open zijn', zegt Angeli-
que tot slot.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 6 november 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 november 10.00 uur ds. G.W.H. Ped-
demors, Nunspeet; 19.00 uur ds. M. Berg, Bar-
chem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 5 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Willibrordzondag, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 6 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Willibrordzondag, 30-t-koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 november Pas-
toor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 4-5 november 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-
laan 18.

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 5-6 novemberW.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00

uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. 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 6 november 10.00 uur ds. M.G. Berg-
kotte, Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 november 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Zondag 6 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 november Pas-
toor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

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.

OPEN DAG DRUKWERKINDUSTRIE
9 NOVEMBER. INFO 08385-55100



Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen.

RUNDERBAKLAPPEN 1000 gram van 23,90 voor 13,90

VARKENSRIBJES 1000 gram van 7,90 voor 2,98

VOOR UW ONTBIJT:

CASSINO WIT gesneden 800 gram van 1,99 voor 1,49

..1,99
VERSGESNEDEN GEGRILLDE BACON
100 gram van 2,89 voor

VERGEER VERSE KAAS
belegen 1000 gram
van 13,50voor 10,98

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

BOERENKOOL PANKLAAR250 gram voor 0,98

JONAGOLD HANDAPPELEN 1000 gram van 1,98 voor 0,98

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

VACUÜM VERPAKTE NATUREL ZUURKOOL
500 gram van 0,49 voor

EDAH GELDERSE ROOKWORST
225 gram van 2,19 voor

PCD STUDENTENHAVER
200 gram van 1,99 voor

DE LAATSTE SPAARAKTIERONDE

0,39

1,89

1,69

BERENBLIK + KOOPMANS CAKEMIX ft_
400 gram 0,95

BIJ INLEVERING VOLLE SPAARKAART SLECHTS F 3,95

ANDRELON SHAMPOO of/Verse soorten
f laconSOOml 5,49

BIJ INLEVERING VOLLE SPAARKAART SLECHTS F 0,49

ALL-AKTIVE DOSEERKAN
850 gram voor 0,99

BIJ INLEVERING VOLLE SPAARKAART SLECHTS F 1,99

QUALITYSTREET
doos 200 gram voor 0,09

BIJ INLEVERING VOLLE SPAARKAART 2 DOZEN SLECHTS F 1,79

Wij verzorgen ook dit jaar weer Uw kerstpakketten.
Graag opgave vóór 6-12-1994.

GELDIG VAN MAANDAG 31/10 t/m ZATERDAG 5/11.

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

O P E N l N ~ S T l J D E N*""
*MA.10.v,-18.00 uur*

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

BOTTERMAN B.V
U l T G A A N Scrnr-

KERKSTRAAT6 TELEFOON05440-61308

ZATERDAG 5 NOVEMBER

KALIBER
LIDO BAR: "HANSKA DUO"

ZATERDAG 12 NOVEMBER

BALANCE
MUZffiKCAFÉ: KARAOKE-SHOW

ZATERDAG 19 NOVEMBER

POWER
SHOWER

ZAT ERDAG 26 NOVEMBER

NEVER MIND
LIDO BAR: "DUO TIME"

ZONDAG 6 NOVEMBER

DECEMBER
ZONDAG 13 NOVEMBER

TRIP TO TRIP
ZONDAG 2O NOVEMBER

MONTE VIDEO
IN OUDE TOP-BEZETTING

ZONDAG 27 NOVEMBER

DE DIJK

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Voorprogramma:
FETS AND THE BEAUÜFULS
Voorverkoop:
CITY-LIDO, DE RADSTAKE &
ALLE FOCUS-FASfflON ZAKEN

Voordelige smulronde
bij uw slager Jan Rodenburg

Vlees is altijd de smaakmaker van uw maaltijd. Vlees moet
mooi, mals en mager zijn. Bij Slagerij Jan Rodenburg maken
wij dit waar. Dit is geen grootspraak, het bewijs ziet u elke
dag in onze slagerij, want bij de garantie voor kwaliteit hoort
ook kunnen kiezen.

DONDERDAG

KIPDAG

Kipfilet
iio ƒ11,95

WEEKEND
Zure zult

100 gram ƒ 0,75

Succadelapjes

500 gram ƒ 7,45

ZATERDAG

BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gr. ƒ 2,85

MAANDAG

4 slavinken en
400 gram

hachee vlees

samen ƒ 7,95

DINSDAG
Fijne of grove

verse worst

500 gr. ƒ 4,98

Tweede pond - halve prijs

WOENSDAG

GEHAKTDAG
3 pond

h.o.h. gehakt

voor ƒ 1 O,"

SMULLERS OPGELET
Procureurschijven 5 halen 4 betalen

SMULT l P

Biefstuk bakken

Biefstuk dient in hete boter dicht
geschroeid te worden. Loop niet weg bij
de pan en houd het vlees met een vork
in beweging. NIET IN PRIKKEN!
Zout en peper de biefstuk na het bakken
en laat het vlees vijf minuten "rusten"
voor u het aansnijdt. Dan blijven de
sappen er beter in. En het sap is de
smaak! Lekker met uien, spekjes en
champignons.

Profiteer mee
met .

% Let onze dagaanbiedingen
Dorpsstraat 32, Vorden

Telefoon 05752 - 1470

Wij zoeken op zeer korte termijn een

MEISJE
voor het vouwen van schoon wasgoed
Leeftijd: ca. 20 jaar.

en een part-time

WERKKRACHT of een
SCHOLIERE
voor na schooltijd voor het sorteren
van vuil goed voor ca. 2-3 uur per dag

Dit kan na eigen inzicht worden ingevuld voor
's morgens of 's middags.

Voor verdere informatie of afspraken:

<S^Wasserij SIEBELINK 101.05752-

12 november 1994
DANSAVOND metHanskaDuo
Warme en koud buffet + drank |- f\

all-in prijs OU.""
Aanvang 19.30 uur

Plaatsreservering gewenst

26 november 1994
Boh foi Toch
Aanvang 19.30 uur

entree ƒ15,- p-p-
Zaal LOVINK
Café DE NIJMAN
Halle Nijmanweg 13
Halle
Telefoon 08343-1388

WEEK-END
AANBIEDING

Lange Rokken \
Jasjes /
Spencers
Blouses

Tweed

VAN REVOLT

15-20%
KORTING

modecentrum

Teurogsen
ruurlo

Dorpsstraat 22.7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

Êjj Jansen & gal jj
ff autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
TT 05750-22816

FOCWA
BOVAG



Een groot wonder is ons
geschonken,
nog zo teder en heel klein,
waar wij erg gelukkig mee zijn.

Dankbaar en blij zijn wij, met
de geboorte van onze dochter

Marjoleine

op 22 oktober 1994 om 23.34
uur.

Siebrand en
Talitha Bergsma-Nipius

Molenweg 16
7251 EE Vorden
Tel. 05752-3981

Wilt u beschuit met muisjes komen
eten, laat het ons dan even weten.

Op 1 november 1994 geboren

DIEDERIKJOOST
WILLEM

JOOST

Zoon van: Jan Paul Bosboom
Marion Polman

Broertje van Pieterjan.

Pianostraat 7
6922 JH Duiven
Tel. 08367-80827

Dinsdag, 1 november 1994.
Geboren, onze 2de kleinzoon

Diederik Joost
Willem Bosboom

Wij wensen onze kinderen Ma-
rion Polman en Jan Paul Bos-
boom en onze kleinzoon Pie-
terjan heel veel geluk met de
komst van kleine Joost.

WIM EN ALIE POLMAN-
KLEIN SELLE.

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken die onze
trouwdag tot een fantastische
dag hebben gemaakt.

Hans en
Ina de Leeuw-

Slöetjes

Hengelo Gld., november 1994

Jan Rietman
&
Jacqueline van Os

gaan trouwen op vrijdag 11
november 1994 om 10.00 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Bodega "t Pantoffeitje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres:
Strodijk 8, 7251 RS Vorden

G R I E P V A C C I N A T I E
De 3 plaatselijke huisartsen geven nog
gelegenheid tot inenting tegen griep.

op MAANDAGAVOND 7 NOVEMBER

van 18.30-19.30 uur

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

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

ORANJE
ERENIGING
VORDEN

Zijn er verenigingen en/of personen die
mee willen werken en/of ideeën hebben
voor de viering van 50 jaar bevrijding van
Vorden op 1 april 1995, dan gaarne voor 15
november a.s. contact opnemen met Eric
Knoef. Telefoon: 2793.

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

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

• SNOEIHOUT Paasvuur Kra-
enburg, alleen op zaterdag.

• Het Contact wordt ook ge-
lezen in Potocari (Joegosla-
vië), dus: een bericht aan Mar-
ten-Jan. „Helaas geen benoe-
ming maar een kleine Joost!
Hartelijke groeten van het
Thuisfront." 1 november 1994.

• TE KOOP: luchtbanden-
wagen met veeopzet; stort-
kar op lucht achter tractor;
bascule met gewichten; bie-
tensnijder; vacuümpomp
met motor senior; 2-pits aard-
gasstel z.g.a.n. Bij Morde,
Kostedeweg 2, Vorden, tel.
05752-6653.

• TE KOOP: gasfornuis in
prima staat en koelkast. Tel.
05752-2433.

• Vogelshow in Ruurlo. Vo-
geltentoonstelling in zaal de
Luifel te Ruurlo. Tal van vogels
zullen te bewonderen zijn.
Open zaterdag 5 nov. van 10
tot 20.00 uur. Zondag 6 nov.
van 10 tot 16.00 uur. Gratis
toegang verkoopklasse aan-
wezig.

• TE KOOP: 5 pk electromo-
tor met ca. 25 mtr. kabel. Tel.
05752-6897.

• TE HUUR: woonruimte
voor 1 of 2 personen. Tel.
05753-1733.

• GEZOCHT: koopwoning in
of omgev. Vorden. Brieven on-
der nr. 30-1 V, Buro Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD: oppas voor 3
kleine kinderen voor ca. 5 uur
per week. Fam. B. Tuinman,
tel. 05752-6433.

• TE KOOP: mulderpannen.
Tel. 05735-1687.

• Onbespoten aardappelen
en groentes. Lindeseweg 21,
Vorden. Tel. 05752-6482.

AUTOSCHADE

HESSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

GEEN F5O,- MAAR F75,-.

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Dommelt n strciks iceg in ccn grijze winterslaap? O/ laat

H mi' interieur opfleuren door de Winterschilder? / )< / / is dit

jaar extra aantrekkelijk. Want als particulier profiteert n

van een extra hoge premie van ƒ 75.- per man per dag

(bij minimaal drie mandagen). Voor

bedrijven geldt een premie van f .>5,-

per man per dag. Bel ons daarom snel n _^7d

voor een a/spniak of meer informatie. //

UW WINTERSCHILDER:

Sc/? ildersbedrijf

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

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

Winkel in verf, behang etc.

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

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

spuitwerkx.aamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

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

HERFSTAANBIEDINGEN:

ROOMBOTER
AMANDEL-

SPECULAASTAARTJE
gevuld met 100% amandelspijs

DIT WEEKEND:

van 6,95 voor 5,95
BANANENSOEZEN

gevuld met slagroom, Zwitserse room en banaan

DIT WEEKEND:

voor maar 1,85 per stuk

250GRAM ROOMBOTER
AMANDEL

SPECULAASJES
A QC

vrijdag en zaterdag Tjvw

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

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.

TUIN-
KEURING

Vorden 1994
Denkt u aan de

najaarsbijeenkomst op
maandag 7 november

a.s. om 19.45 uur in het
Dorpscentrum.

Iedereen is van harte
welkom en

de toegang is vrij.

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Belegen kaas
kilo

Mosterdkaas
500 gram

10.98

_7.45
verse roomkaas met bieslook

150 gram _ 2.98

Nootmelange
gezouten, gebrand of ongezouten A Af*
200 gram _ 4.4V

in Deense saus

100 gram

Crispy Praline
of Honig Caramelbonbons
1 00 gram

l .98

3.49
Ruime keuze in geitenkaas van de
'Bokkesprong' o.a. Camenbert, Feta in
kruidenolie, verse kaas met peterselie of
paprika.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

SAM SAM
KINDERKLEDING
kleurig - stoer - betaalbaar

NU:

25,- KORTING
OP ALLE JASSEN

Deventerweg 2a - LAREN
Tel. 05738-2412

's maandags gesloten

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

TEGELHANDELen ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

LET OP!

zaterdag 5 november
Demonstratie

Kerstkaarten maken
met verschillende technieken
zoals: EMBOSSING

SAN DY-ART
STEMPELEN

van 10.00 tot 16.00 uur
Graag tot ziens op
zaterdag 5 november!

Schoenmakers

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752 3566

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tal:08347-81378 tel:05752-3006;
's MAANDAGS DE HELE DACJ GESLOTEN • '

LEDENVERGADERING
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Afdeling
Hengelo / Vorden / Warnsveld

op

MAANDAG 7 NOVEMBER
om 20.00 uur in het

Dorpscentrum te Vorden
Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Voorstel wijziging statuten Verzekeringen Geové.
4. Informatie over Verzekeringen Geové.
5. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur.

KEUR-
SLAGER ^ ECHTE

DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

HERFST-
AANBIEDINGEN

GELDIG do. - vrij. - zat. 3,4 en 5 nov.

MOOIE MAGERE

Varkens Filet Lapjes
7,98

Tip voor de boterham:

Achterham OFKGEGRILLD

100 gram 2,25
COMBIKLAPPER VOOR DEZE WEEK:

500 gram Rundergehakt +
4 Slavinken +100 g gebr. Gehakt

9,95SAMEN

SPECIAL VLEESWAREN-
SPECIAL:

Kipfilet
op z'n Thais

100 gram

1,75

Zwitserse
grillworst
(ham en kaas)

100g 1,65

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

LET OP UW
BRIEVENBUS

VOOR SPECIALE
WAARDEBONNEN!

Geldig do. 3 t/m za. 12 nov.

ALS EXTRA AANBIEDING MOOIE VERSE

ANANAS
PER STUK

Ananas voor de slanke lijn. Eén ananas per
dag kan u verlossen van overtollige pondjes,

want het sap stimuleert de stofwisseling.

ÉÉN VERSE ANANAS PER
DAG EN DE PONDJES

VERDWIJNEN!
Ananas liefst 's morgens eten.

Ananas bevat veel VITAMINE B. Heel gezond
na ziek te zijn geweest en tijdens het lijnen.

Ananas geeft ook een vol gevoel.

SUCCES,

óé
echte.

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

WADDEN
ROZIJNEN

BOLLETJES

ROOMBOT
AMANOELSTAAF

PERZIKEN-
SOEZENBOOTJES

PER STUK l j v/O

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



DE SPORTIEVE
WANDELSCHOEN
VOOR DE HELE
FAMILIE
• Vervaardigd uit eerlijke materialen

zoals volnerf anilinegelooid kwaliteitsleer.

• Zuiver schuimrubberen tussenzolen
maken dat MEPHISTO's zo anders zijn
dan andere.

• Rondom gepolsterd. Mede daardoor
zitten MEPHISTO schoenen direkt als
een handschoen.

• Verkrijgbaar in dames en herenmaten.

.IE5EH

I's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN)

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

LANDELIJKE
COLLECTE
i l [ I N E D E R L A N D S E

BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

GIRO 202122; BANK 70.70.70.643

30 OKT.
5 NOV.

Gislaved
laat zijn klauwen zien!

EuroFrost met extra
veel natuurrubber voor
een betere grip op de
weg. Een Scandi-
navische winterband
die u onder alle winter-
weersomstandigheden
een extra veiligheids-
marge bezorgt!

Gislaved

AUTOBANDfN

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

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBEI

Tuunte Fashion *'
15 jaar in Vorden!

Een reden om samen met onze klanten feest te vieren.
Op 2-3 - 4 en 5 november geven wij geen bloemen, maar
GEHEEL GRATIS EEN KADOBON VAN ƒ 5,-
BIJ IEDERE AANKOOP VAN ƒ 50,- OF MEER.

Bijvoorbeeld:
U koopt voor ƒ 100,-, dan ontvangt U
geheel gratis 2 waardebonnen van
ƒ5,-, die U bij een volgende aankoop
weer kunt inleveren.
Bewaar deze bon dus goed, want hij
heeft voor U veel waarde.

t£RVAABDf
VAN

Profiteer tevens m onderstaande SUPERMNBIEDINGEN.

KINDERJACKS
Wij hebben een ruime keuze in heerlijk warme
winterjacks. Alleen deze week c[even wii op alle
kinderjacks maar liefst
/15,- korting.

ZE ZIJN ER DAAROM
NU REEDS VANAF

KINDER SPIJKERBROEKEN
In een zware stonewashed kwaliteit.
Meerdere kleuren in de maten 122 t/m 152.

Onze normale prijs is ƒ 25,-

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

LOOPEVEN
BINNEN WANT

LOONT WEER
DE MOEITE

AANBIEDINGEN

ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG

T/M

ZATERDAG

DAMES BLOUSES
In prachtige dessins en warme

modische winterkleuren.
Onze normale prijs is ƒ 39,95
ALLEEN DEZE WEEK

SLECHTS

DAMES ZUDEN
SHIRTS

Gemaakt van echte zijde en met
lange mouw. Dit modische shirt met|

ronde hals is in diverse mooie
najaarskleuren verkrijgbaar.
Onze normale prijs is ƒ 45,-

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

2590
NU OF NOOIT!!!

Rozenstruik d.v. kleuren

Rozen klim <iiv.

_J,50
_4,50

Rozen Op Stam d/V. kleuren _ l 7,50

Bol acacia _ 32,50

Amandelboompje _ l 2,50

d/V. k/euren _ 5,50

10 voor l OO, •

3,50

Blauwe haagconifeer
1.80 hoog

Beuken voor de haag

Bemeste tuinaarde s zak _ 10,-
IJsvrijhouder _ 22,50

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag 9.00 t/m 18.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 1 7.00 uur

Tot ziens bij:

VORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden

Tel. 05752-3671

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

****

***
-Z-/XT, s MOV:

KEN IE DIE ZAAL

LOST FERROS
WJXT. I 2 IMOV:
THE SPIKES &QUATTRO BAND
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN • Postkantoor
21.25 u. BAAK - Bushalte
21.30 u. 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

[Gevraagd: glazenhalers en barmedewerk(st)ers.

THEO TERWEL \
III AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Wij kunnen weer

OPSLAG
RUIMTE

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

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

MET
PENSIOEN?

THOMA HEEFT EEN BIJZONDERE AANBIEDING VOOR U
IN PETTO : DE HANDIGE PENSIOENDISKETTE.
DAARMEE KUNT u EENVOUDIG uw EIGEN PENSIOEN-
BEHOEFTE IN BEELD BRENGEN. VUL METEEN DE BON
IN EN STUUR 'M OP. DAN ONTVANGT U ZO SNEL
MOGELIJK DE GRATIS FLOP VAN THOMA.
U KUNT OOK BELLEN MET DE HEER P. V/D SLEEN:
05730-54334.

THOMA
pensioenadviseurs

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

BIJ THOMA

IS HET EEN

FL

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

NAAM :

ADRES:

POSTCODE :

WOONPLAATS :

LEEFTIJD : _

'N GOED PENSIOEN. JE VERZEKERT HET BIJ THOMA
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Restaurant Asya
houdt Open Huis
op 18 november
Op vrijdag 18 november opent restau-
rant Asya aan de Zutphcnsewcg l
haar deuren. Iedereen kan dan een
kijkje komen nemen in de nieuwe
zaak van de heer H. Sahin. Met zijn
restaurant richt hij zich met name op
liefhebbers van pizza's en shoarma.

. 'Dat was er tot nu toe nog niet in Vor-
den. Kortom, een gat in de markt ' , al-
dus de heer H. Sahin.

Oranjevereniging
viert bevrijding
Vorden op l april
De Oranjevereniging gaat volgend
jaar in samenwerking met het 4-5 mei
comité de bevrijding van Vorden her-
denken op zaterdag l april. Er zullen
op die dag verschillende activiteiten
worden gehouden zoals een tentoon-
stell ing en diverse culturele manifes-
tat ies . Wanneer er verenigingen of
personen zijn die mee willen werken
of ideeën hebben voor de viering van
50 jaar bevrijding van Vorden, dan
moeten zij voor 15 november contact
opnemen met Erik Knocf. Tel. 05752-
2793.

Evangelisatiedienst
zeer goed bezocht
De Dorpskerk was vol tijdens de
Evangelisatiedienst op 30 oktober.
Het 75-lcdcn tellende koor Rcjoice uit
Harderwijk verzorgde op enthou-
siaste wijze muzikale medewerking
door het zingen van eigentijdse liede-
ren begeleid door een combo. Dhr. J.
Verstoot uit Ede sprak over op reis
zijn n.a.v. het bijbelboek Exodus
waarin Mozes het volk Israël vanuit
Egypte, waar het onderdrukt werd,
leidt naar het beloofde land.

Najaarsaktie
Wereldwinkel
Er is een kado waarmee u meer
schenkt dan u denkt: een Wereldwin-
kclkado. Een kado met een achter-
grond, leuk om te geven, leuk om te
krijgen. Er is een breed assortiment
produktcn uit tal van Latijns Ameri-
kaanse, Aziatische en Afrikaanse lan-
den. Veel gewone dagelijkse en
kunstnijvcrhcidsprodukten komen uit
deze landen, maar bij de Wereldwin-
kel zijn het artikelen waarvoor stuk
voor stuk een redelijke prijs is betaald
bij de producenten. Van koffie tot sie-
raden, van thee tot textiel . Op deze
manier kopen is kiezen voor een ef-
fectieve manier van ontwikkelijkssa-
menwcrking. De producenten kunnen
bijv. zelf hun vocdseltcclt, onderwijs
en gezondheidszorg bekostigen.
Daarom en in verband met de komen-
de feestdagen houdt Wereldwinkel
Vorden evenals voorgaande jaren
haar najaarsaktic in de maand novem-
ber. Dat houdt in dat het assortiment
kunstnijverheidsartikelen weer is uit-
gebreid. U kunt ons elke vrijdagmor-
gen op de markt vinden. Ook de So-
wetokaarscn zijn natuurlijk te koop.
Maar in samenwerking met de drie
Vordense kerken zijn deze ook de l c
en 2e zondag van november in de ker-
ken te bestellen. Verder vindt er een
modeshow plaats op woensdag 23 no-
vember in het Dorpsccntrum (zie t.z.t.
aankondiging in Contact). Deze
modeshow wordt georganiseerd door
de Vrouwenraad Vorden i.s.m. de We-
reldwinkel. Op deze avond wordt kle-
ding getoond, gemaakt door textiel-
wcrkplaatsen in NEderland, maar van
stoffen uit verre landen, ingekocht
middels dezelfde kriteria als andere
Wereldwinkelprodukten.

De Vogelvriend
Tijdens de Open Nationale Tentoon-
stelling in Lochem hebben de leden
van 'De Vogel vriend' zeer goede re-
sultaten behaald. De totale inzending
van vogels bedroeg 1300 stuks: tus-
sen deze zeer goede kwaliteit zaten de
volgende prijzen van de leden van
'De Vogelvriend'.
M.H. W. Borgonje: Ie prijs met Goud
Isabel 46 - 90 punten; 2e prijs met
Goud Geel 46 - 89 punten; 2e prijs
met Gloster Consort 89 punten.

Mattie Bakker en Reinhard Nobel van D66:

'Het lijkt net alsof het oude beleid wordt voortgezet'
Sinds de afgelopen gemeenteraads-
verkiezingen kent Vorden een vier-
de politieke partij. Mattie Bakker
(49) en Reinhard Nobel (48) vor-
men samen de tweemansfractie van
D66. Vorige week dinsdag lieten ze
luid van zich horen tijdens de ge-
meenteraadsvergadering waar het
beleidsprogramma voor de komen-
de vier jaar werd behandeld. D66
was daar de enige partij die tegen
het collegeprogramma stemde. Sa-
men met Weekblad Contact kijken
Mattie Bakker en Reinhard Nobel
terug op deze vergadering. 'Het
meest vreemde vond ik nog de op-
stelling van de PvdA. Zij zijn in het
voorjaar uit de coalitiebesprekin-
gen gestapt en daarmee uit het col-
lege. Vorige week stemden ze voor
het convenant tussen CDA en VVD.
Dan had Voortman toch net zo goed
als wethouder kunnen aanblijven4,
zegt Reinhard Nobel.

Tekst: Peter Besselink
Foto: Henk Braakhekke

- Het huidige college zit nu een half
jaar. Wat is er volgens jullie mis met
het beleid dat tot nu toe is gevoerd?
Nobel: 'Vorden moet veel duidelijker
keuzes gaan maken. Worden wc een
recreatief dorp of richten we ons op
industrie. Het is ons niet du ide l i jk .
Momenteel wordt er een hap-snap-
belcid gevoerd. Een beetje van dit,
een beetje van dat. Wanneer je geen
duidelijk uitgangspunt hebt, kun je als
gemeente geen hoofdlijnen uitzetten.'

- En waar moet Vorden dan voor kie-
zen?
Bakker: 'Daar waar de burgers voor
kiezen. En bij ons bestaat de indruk
dat de burger kiest voor recreatie. Een
hoop mensen zijn in Vorden komen
wonen voor een stuk rust. En niet
voor nog meer industrie en verkeer.
Daar moet je dan ook als volksverte-
genwoordiger goed naar luisteren.'
Nobel: 'De vraag is ook of het ver-
standig is om nog meer industrie aan
te trekken. De stcdcndriekhock is
druk bezig een bedrijventerrein op te
zetten langs de A l . De zware indu-
strie zal zich dan ook meer op die plek
moeten concentreren. Vorden kan
zich dan gaan bezig houden met hele
andere zaken zoals ambachtelijke in-
dustrie en recreatie.'
Bakker: 'Overigens vind ik wel datje
de huidige industrie in Vorden moet
behouden. Bedrijven als Sorbo en de
Gems zijn hier groot geworden. Dat
zijn ook echte Vordense bedrijven.
Maar als ze dan nog groter willen
worden, dan moeten ze daar ook de
consequenties van inzien. '

- Voordat we verder praten over het
beleid voor de komende vier jaar, wil
ik eerst even met jullie terug naar het
voorjaar van 1994. Waarom zijn jullie
namens D66 aan dit karwei begon-
nen?
Nobel: 'We hoorden in het dorp, wan-
neer je met mensen sprak, dat er nogal
wat kritiek was op de wijze waarop de
gemeente Vorden bestuurd werd. De
gemeente wilde allerlei grootse pro-
jecten realiseren en steeds groter
groeien. Die indruk kreeg men. Van-
daar dat wc in de bres zijn gesprongen

Reinhard Nobel (links) en Mattie Bakker (rechts).

om het beleid een andere wending te
kunnen geven. Daarnaast was het na-
tuurlijk zo dat D66 - landelijk gezien -
ongelooflijk in de lift zat. Daardoor
maakten wij natuurli jk een redelijke
kans om in de raad te komen. Op
grond van die twee argumenten heb-
ben we ons kandidaat gesteld.'

- Hebben jullie raadservaring?
Bakker: 'Reinhard heeft in de stcun-
fractic van de Zutphensc gemeente-
raad gezeten en zelf ben ik - voordat
ik me in Vorden vestigde - lid van de
steunfractie en het afdelingsbestuur
van D66 in Gorsscl geweest. Met die
geschiedenis kwam ik dus hier wonen
en Reinhard met zijn geschiedenis.'

- Jullie zijn voor de Vordenaar rede-
lijk onbekende mensen. Niemand
heeft dus op jullie persoonlijk ge-
stemd. Het was volgens mij het zoge-
naamde Hans van Mierlo-effect.
Bakker: 'Dat zal ik niet ontkennen.
Daarnaast hebben we in ons program-
ma wel geprobeerd om zo helder en
duidelijk mogelijk te zijn voorde kie-
zer. Ik denk dus niet dat het alleen
maar Hans van Micrlo geweest is die
ervoor gezorgd heeft dat wij hier met
twee man in de raad zitten.'

- Hoe werd er door andere raadsle-
den tegen jullie aangekeken nadat jul-
lie eenmaal geïnstalleerd waren?
Nobel: 'Als een kat in een vreemd
pakhuis. Maar dan andersom. Je
proefde een sfeer van: Wat moeten
ju l l ie hier? En die houding kan ik me
van de ene kant ook best wel voorstel-
len. Men wist niet anders dan dat er
drie politieke partijen waren en plot-
seling komt er dan een vierde bij. Ver-
volgens geef je dan een interview
waarin je zegt voor meer vuurwerk te
gaan zorgen in de gemeenteraad. Daar
werd toen heel fel op gereageerd. De
andere partijen waren misschien bang
dat we met de botte bijl zouden gaan
werken. Maar ik geloof dat zo langza-
merhand dat idee wel een beetje is
weggeëbd en dat er nu ook anders te-
gen ons wordt aangekeken. We moe-
ten er natuurlijk nog wel ingrocicn,
maar dat heeft ook z'n tijd nodig.
Want wc hebben een ongelooflijke
kennisachterstand.'

- Hoe kijken jullie tegen het raads-
werk aan?
Bakker: 'Ik had het spannender ver-
wacht. Het gaat allemaal op één en
dezelfde voet verder. Verder valt het
me op dat er in de vergaderingen on-
gelooflijk slecht naar elkaar geluis-

terd wordt. Voordat een commissie-
vergadering begint, liggen de stand-
punten van de andere drie fracties al
vast. Dat vind ik jammer. Ik ben zelf
veel meer een man van brainstormen.
Het met elkaar over dingen hebben.
Daarbij is het belangrijk dat alle argu-
menten op tafel komen. Alle voor- en
nadelen. En op grond daarvan moet je
als partij een beslissing nemen.'
Nobel: 'Hier in Vorden worden mees-
tal voorstellen op tafel gelegd en
vervolgens gaat iedereen elkaar pro-
beren te overtuigen. En dat noemen
we discussie. De inzet is dan: ik heb
gelijk. Terwijl dat een verkeerde in-
stelling is. Wij proberen daarentegen
alle kanten van de zaak te bekijken.
Alle voor- en nadelen op tafel leggen
en pas daarna een beslissing nemen.
Een goed voorbeeld is het plan om-
trent de zomerhuisjes op de Wicntjes-
voort. Als je dan de economische
voordelen voor de plaatselijke mid-
denstand noemt, moetje volgens mij
ook het aantal autobewegingen dat
Vorden er per jaar bij zou kunnen krij-
gen erbij betrekken. Elk item moetje
zo pragmatisch mogelijk benaderen.

Die burger moet weten wat de voor-
en nadelen zijn van een bepaald pro-
ject.'

E. Korenblik: 2e prijs Dom. Wit 46 -
89 punten; Ie prijs Ree. Wit 47 - 90
punten; Ie prijs Ree. Wit Ino 46 - 89
punten.
G.H. Slagman: kampioen Yorkshire
90 punten; Ie prijs Yorkshire 89 pun-
ten.
W.A. Berendsen: Ie prijs Gloster
Consort 90 punten.

Tijdens de Speciaalclub Wedstrijd
van de Kleur Kanaries van de Alge-
mene Nederlandse Bond van Vogel-
houders in Bennekom waren 400 vo-
gels aanwezig van zeer hoge kwaliteit
hier behaalde Th. Nijenhuis een 3e
prijs met een stam van 4 Vogels Isabel
Rood Int. met 362 punten. De eerst
volgende Tentoonstelling waar door
leden van 'De Vogelvricnd' ingezon-
den wordt is de Open Nationale Wed-
strijd in Goor op 5 en 6 november.

Drukkerij Weevers opent deuren op 9 november

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

Landelijk biedt de drukwerkindustrie
werk aan ongeveer 56.000 mensen,
verdeeld over 3600 bedrijven. In
1993 realiseerden deze bedrijven sa-
men een omzet van 10,9 miljard. In de
Achterhoek zijn 72 grafische bedrij-
ven gevestigd met ruim 950 werkne-

mers. Tijdens de Open Dag is bij alle
deelnemers de produktie in volle
gang. Daarnaast verzorgen de ver-
schillende bedrijven demonstraties.
De grote verscheidenheid in deelne-
mende lokaties stelt de bezoekers in
staat zich een goed beeld te vormen
van de drukwerkindustrie.

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

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

Plattelandsvrouwen
Op maandagavond 7 november orga-
niseert de Rabobank een avond in zaal
'De Herberg' waarvoor ook de Agra-
rische leden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen zijn
uitgenodigd. Het onderwerp is 'Grip
op geld; financieel beheer op het agra-

Bakker: !En bij belangrijke onder-
werpen zou je de burger zelf kunnen
laten kiezen door middel van een refe-
rendum of een enquête. Dat is D66.
We zitten namelijk niet voor onszelf
in de gemeenteraad.'

- De vrees voor de komst van een
noordelijke rondweg is een van de
onderwerpen die telkens door jullie
wordt aangezwengeld. Waarom?
Nobel: 'Op zich is de hele noordelijke
rondweg een vreemd verhaal. De ge-
meente Vorden gaat binnenkort een
tracestudie uitvoeren om de verkeer-
sintensiteit op de Dorpsstraat onder
de loep te nemen. Maar dat is in feite
helemaal niet de reden. Het college
wil gewoon een noordelijke rondweg
rondom Vorden. Dat moet de uit-
komst worden van de tracestudie. Ik
wil niet zeggen dat deze rondweg via
de Oude Zutphenseweg op den duur
niet noodzakelijk is, maar de manier
waarop het spelletje nu gespeeld
wordt, klopt niet. Als je het verkeer
door Vorden wil aanpakken kun je na-
tuurlijk beter eerst de zuidelijke rond-
weg zo optimaal mogelijk proberen te
gebruiken. Stuur al het doorgaande
verkeer, dus ook de personenauto's
daar maar overheen. Dat lijkt me veel
logischer. Daarom denk ik ook dat die
hele tracestudie bedacht is om uitein-
delijk toch uit te komen bij een noor-
delijke rondweg. Laat het college
daar dan ook eerlijk in zijn.'

- Hoe kijken jullie tegen het huidige
college aan ?
Bakker: 'We hadden natuurlijk ge-
hoopt dat daar een ander college zou
zitten. Dat mag duidelijk zijn. Het
was goed voor Vorden geweest als er
eens een ander college zou zijn geko-
men. Het CDA heeft bij de afgelopen
verkiezingen twee zetels verloren en
heeft desondanks een sterkere wet-
houder gekregen. Een wethouder met
een zwaardere portefeuille. Dat is
geen goede afspiegeling van de ver-
kiezingsuitslag. Daar tegenover le-
vert de VVD een onervaren wethou-
der, terwijl ze van te voren hadden ge-
zegd wel drie wethouders te kunnen
leveren die politieke ervaring zouden
hebben. Als je dan alle drie terug stapt
en het meest onervaren lid van de par-
tij naar voren schuift voor de wethou-
derszetel, dan krap ik me toch wel
even achter de oren. En daar komt nog
bij dat de post financiën, één van de
hoofditems in het VVD-verkiezings-
programma, nota bene aan het CDA is
weggegeven. Als je dat allemaal zo
optelt, hadden er dus net zo goed hele-
maal geen verkiezingen kunnen wor-
den gehouden en had Voortman ge-
woon kunnen blijven zitten. Dan had
je ook een tweede wethouder gehad
met een fikse dosis ervaring.'

- Het valt jullie dus allemaal een
beetje tegen.
Bakker: 'Laat ik het zo zeggen: er is
momenteel bijzonder weinig nieuw
beleid te bespeuren. Het is net alsof
het oude beleid van CDA en PvdA
wordt voortgezet. Dat bleek ook wel
tijdens de afgelopen gemeenteraads-
vergadering. Daarom heeft de PvdA
waarschijnlijk ook voor het beleids-
programma van het college gestemd.
Er is dus nog maar weinig veranderd.'

risch bedrijf'. Op 17 november 1994
is er een thema-ochtend in zaal 'De
Luifel' te Ruurlo georganiseerd door
de Agrarische Commissie van de
NBvP. Het thema is 'Agrarische
vrouw, hoe werk je nou?' De inlei-
ding wordt gegeven door de heer A.
van Dijk, werkzaam bij de stichting
PR Land- en Tuinbouw in Den Haag
en columnist bij het weekblad 'Oost'.
Een commissielid geeft ervaringen
weer met de PR van de Overijsselse
Agrarische Commissie. Na de pauze
is er een optreden van het cabaret:
'Boerinnengroep Oene en Omstre-
ken'. Daarna is er een discussie o.l.v.
mevr. A. Kok-Brandsma met de inlei-
ders en met mevr. J. van Riemsdijk,
werkzaam bij ZMO krant en Agra-
view. Voor deelname kunt u zich op-
geven voor 5 november bij: mevr. H.
Wijnbergen-Nieuwland. tel. 05750-
23393.



Vrouwenraad
De heer M. Martinus, docent ver-
pleegkunde had tijdens de themamid-
dag over aids, welke de vrouwenraad
Vorden organiseerde een zeer aan-
dachtig gehoor. Bovendien werd hij
door de dames overstelpt met vragen
over dit 'tere' onderwerp. De heer
Martinus gaf een duidelijke uitleg
over deze ziekte waarbij de patiënten
vaak ten dode zijn opgeschreven. Een
geruststellende gedachte is evenwel
dat je je op velerlei manieren kunt be-
schermen tegen onder andere door
'veilig' te vrijen. Na afloop van zijn
betoog kreeg de heer Martinus uit
handen van presidente mevr. Kamer-
ling een attentie aangeboden.

Bazar Welfare
Ondanks het slechte weer kan de Wel-
fare - Rode Kruis - Vorden terugzien
op een geslaagde verkoopmiddag in
het verzorgingshuis de Wehme. De
bazar heeft f 3046,50 opgebracht. Er
is voor f2415,50 aan handwerken
verkocht, het resterende bedrag komt
uit nevenaktiviteiten zoals knopen ra-
den, verloting, grabbeltonnen en con-
sumpties. De consumpties, goed voor
f 148,50 is een schenking van de di-
rectie van de Wehme. Het aantal te ra-
den knopen van het lopertje is 4992.
Mevr. Schut en mevr. Snellenberg
zijn met 5000 knopen het dichts bij
het te raden aantal knopen. De win-
naar is bepaald door loting. Het lo-
pertje is gewonnen door mevr. Schut,
H.K. van Gelreweg 32 en het is reeds
in haar bezit.

Aanwinsten
bibliotheek
Eddings, David, Koepels van vuur;
Galjaard, Prof. Dr. Hans, Alle mensen
zijn ongelijk; Geldersch Landschap,
Gids voor de terreinen van de stich-
ting; Freud, Esther, De kleur van hen-
na; Krabbe, Tim, Vertraging; Mernis-
si, Fatima, Het verboden dakterras;
Mayle, Peter, Hotel Pastis; Mimouni,
Rachid, De vloek; Min, Anchee,
Rode azalea; Mortimer, John, Het uit-
gestelde paradijs; Ross, Thomas, De
man van St. Maarten; Sadawi, Nawal
el, De zoektocht van Fouada; Stop-
pard, Dr. Miriam, Baby! Vruchtbaar-
heid, zwangerschap en geboorte;
Thomese, P.F., Heldenjaren.

Kinderpostzegels
Op 9 november komt de nieuwe serie
Kinderpostzegels officieel uit. In na-
volging van bijna 250000 schoolkin-
deren, zetten 8000 vrijwilligers in het
hele land zich in voor de verkoop van
Kinderpostzegels en kaarten. De op-
brengst van de Kinderpostzegelaktie
is bestemd voor kinderen in Neder-
land, Oost-Europa en de ontwikkelin-
gslanden. De landelijke vrijwilliger-
saktie van de Stichting Kinderpostze-
gels Nederland wordt voor de 70e
keer georganiseerd. De verkoopstand
van het Plaatselijke Comité in Vorden
is te vinden in de hal van het postkan-
toor en is geopend van maandag t/m
vrijdag. De waarde van de 3 Kinder-
postzegels 70 + 35 cent, 80 + 40 cent
en 90 + 35 cent. De ontwerpster Mar-
griet Heijmans heeft zich laten inspi-
reren door het thema van dit jaar: Sa-
men doen. Naast het velletje Kinder-
postzegels, de eerste-dag-envelop en
het PTT-mapje, verkopen de vrijwilli-
gers een uitgebreide collectie wens-
kaarten. De Kinderpostzegels zijn
vanaf 9 november ook aan het loket
op het postkantoor verkrijgbaar. De
verkoop duurt tot eind december.
Jaarlijks verdeelt de Stichting Kinder-
postzegels Nederland de opbrengst
van de Kinderpostzegelaktie gemid-
deld 10 tot 14 miljoen gulden over
projecten, die het welzijn van kinde-
ren in binnen- en buitenland ten goede
komen.

Energie-actie
Gamog van start
Heeft u afgelopen zondag 30 oktober
ook de eerste meterstanden op de me-
terkaart van de Gamog genoteerd? Nu
nog 21 weken lang wekelijks de stan-
den van de gas- en elektriciteitsmeter
noteren en vergelijken. Het noteren en
vergelijken van energieverbruiken is
volgens Gamog een goede zaak en
leidt tot energiebewust gedrag en
daardoor tot besparing. Winnen is
willen. Maar ook een kwestie van vol-
houden. Volgende week staat de eer-
ste tabel in de krant.
De belangrijkste reden voor de deel-
nemers om aan de aktie mee te doen is
evenals vorig jaar inzicht in het ver-
bruik. Vanwege het milieuprobleem
meedoen aan de aktie liep dit jaar te-
rug van 15 naar l O procent. Ongeveer
35 procent van de deelnemers zegt
energiebesparing te hebben bereikt.
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• Telefoon gemeente: 05752-7474,
• Telefax gemeenté: Q5752'7444.
M H et gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13 JOtot 17.00 uw.

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

Wethouder M. Aartsen-dén Harder:
donderdagmorgen van9'10 uuren
volgens af spraak,

WethouderD. Mulderije-Meuten-
broek: donderdagmorgen 10.00-
1LOO uur en volgens afspraak.

Af spraken kunne n telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

••V,ERGUNNINGEN

In de week van 24 tot en met 28 okto-
ber jongstleden hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
— de Vereniging Natuurmonumen-

ten, voor het verbouwen van een
boerderij op het perceel Baakse-
weg 3 te Vorden;

— de heer J.H. A. Keurs, voor het ver-
groten van een dakkapel op het
perceel Mulderskamp 8 te Vorden;

— de heer J. Krooi, voor het vergro-
ten van een woning en het bouwen

van een garage op het perceel
Christinalaan l O te Vorden;

— de heer H.W. Rossel, voor het bou-
wen van een hobby-kas op het per-
ceel P. van Vollenhovenlaan 18 te
Vorden;

— Woningstichting Thuis Best, voor
het bouwen van een berging op het
perceel Mispelkampdijk 46 te Vor-
den;

— stichting Kleding ophaal KOVA-
MO, voor het inzamelen van kle-
ding op dinsdag 8 november 1994.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid om tegen deze ver-
gunningen binnen zes weken na be-
kendmaking een bezwaarschrift in te
dienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Vorden.
Bij de President van de Rechtbank te
Zutphen kunt u gelijktijdig, onder
overlegging van een kopie van het in-
gediende bezwaarschrift, een verzoek
doen om schorsing of een voorlopige
voorziening. Hiervoor bent u griffie-
recht van f200,— verschuldigd.

zaamheden) is de Oude Zutphense-
weg, voor het gedeelte gelegen tussen
de Almenseweg en de Zutphenseweg,
afgesloten voor alle verkeer, in ver-
band met herstraatwerkzaamheden
nabij de spoorwegovergang.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

26 oktober 1994: de heer P.C.N. Rui-
ter, voor het bouwen van een garage
op het perceel Hoetinkhof 52 te Vor-
den;
27 oktober 1994: de heer H. Vliem,
voor het vergroten van een woning op
het perceel Zutphenseweg 50 te Vor-
den.

'RKZAAMHEDEN
AAN DE OUDE

ZUTPHENSEWEG

Op 8, 9 en 10 november (of zoveel
korter of langer als nodig is in ver-
band met de uitvoering van de werk-

NSPRAAKAVOND
WELZIJNSPLAN

OP 28 NOVEMBER 1994

Op 28 november 1994 is er een in-
spraakavond in het Dorpscentrum,
aanvang 20.00 uur, over het Welzijns-
plan. Dit plan geeft het welzijnsbeleid
aan Voor de komende vier jaar van de
gemeente. Binnenkort kunt u een pu-
blikatie hierover in deze gemeentelij-
ke voorlichtingsrubriek tegemoet
zien. U kunt het plan inzien in het ge-
meentehuis.

Schrijfavond
Maandagavond 7 november bent u
van harte welkom in het Dorpscen-
trum. U kunt daar brieven overschrij-
ven voor mensen die in strijd met de
mensenrechten behandeld worden.
Het gaat om Mordechai Vanunu uit Is-
raël, Manuel Manriquez San Agustin
uit Mexico, Shabir Ahmed Shah, Ab-
dul Gani Lone en Syed Ali Sha Geela-
ni uit India. Op zondag 6 november is
er in de kerken in Vorden en Wich-
mond weer gelegenheid om een peti-
tielijst te ondertekenen. Hierdoor
krijgt Mordechai Vanunu extra aan-
dacht deze maand.

Vogelvereniging
Vogelvereniging 'Ruurlo & Omstre-
ken' organiseert op zaterdag 5 no-
vember en zondag 6 november een
onderlinge vogeltentoonstelling in
zaal de Luifel te Ruurlo. Er zullen tal
van vogels worden tentoongesteld en
deze worden door deskundige keur-
meesters beoordeeld naar hun waar-
den. De keurmeesters voor deze ten-
toonstelling zijn de heren: B. Hor-
sting uit Vorden, G. Hissink uit Zel-
hem en J. Willink uit Winterswijk.
Onderling zal er gestreden worden
om de felbegeerde Luifel-trofee. De
tentoonstelling is voor het publiek ge-
opend op zaterdag 5 november en
zondag 6 november.

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

De Volvo-dealer voor Vorden
frhotpoort Personenauto

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

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

ten. Dc^Kct won Dash zeer overtui-
gend m^n 5-1 binnen 15 minuten was
het gebeurd. De winst was met name
te danken aan de opslag- en netfouten
van de tegenpartij. De 2e set boden de
dames van Dynamo meer tegenstand.
Dit was dan ook de setstand: 15-11. In
de 3e set kwam Dash snel op een
voorsprong van 12-4. Uiteindelijk
pakten de dames de set met 15-9. Lin-
da Klein Brinke speelde een goede
pot, evenals Miranda Pinkelman.

W Vorden

Heren l

Dash Sorbo l
Zaterdag 29 oktober speelde Dash
Sorbo tegen het tweede team van Dy-
namo te Apeldoorn. De dames namen
Tineke Elbrink mee als spelverdeel-
ster in plaats van Nicole Scharren-
berg, die wegens werkomstandighe-
den niet aanwezig kon zijn. Tegeno-
ver Dash stond een zeer jeugdige
ploeg, waarvan je alles kon verwach-

Het door 'Karel's Sportcentrum' te
Borculo gesponsorde eerste hercn-
team van Dash, heeft wederom verlo-
ren van een ploeg uit Deventer. Dit-
maal was het Devolco 3 dat Dash in
een 70 minuten durende wedstrijd
met 3-0 versloeg. In de eerste set
kwam Dash meteen achter te staan en
wist die achterstand ondanks hard
werken niet meer in te halen. Devolco
won de set met 15-12. In de tweede
set ging de strijd gelijk op tot de stand
van 5-7. Vanaf dit moment raakte de
spelverdeler van Dash na enkele
scheidsrechterlijke dwalingen lichte-
lijk geïrriteerd, wat hem een rode
kaart opleverde. Hierdoor was Dash
zo van slag dat het de set verloor met
15-7. In de derde set vertoonde het
spel van Dash enige progressie maar
nog niet voldoende want Devolco
kwam weer voor te staan en won met
15-H. Op zaterdag 12 november
speelt Dash een uitwedstrijd tegen
Harfsen.

Uitslagen
Do 27-10: D4A Deventer 3 - Dash 5
0-3. Vr 28-10: Hrekr. Dash l - Nw.
Heeten l 3-0. Za29-10: D2A S VS 5 -
Dash 3 0-3; D4B Devolco 9 - Dash 6
2-1; Hl DSC l - Dash 2 3-0; H3A
ABS 2 - Dash 3 2-1; JB Heeten l -
Dash l 2-1; JC WSV 2 - Dash l 3-0;
DP Dash 2 - Wilp 13-1; D3 A Dash 4 -
ABS 2 3-0; D4C Dash 7 - ABS 3 3-0;
HP Dash l - Devolco 3 0-3; MA Dash
1-SVS1 1-3.

Programma
Do 3-11 - '94: D4C DVO 7 - Dash 7.
Vr 4-11-'94: Hrekr. Heeten 3 - Dash
3. Za 5-ll-'94: MC2 Terwolde l -
Dash 1. Do 3-11-'94: Nationaal Be-
kertoernooi: AAstad-Dash l Sorbo.

Uitslagen: Vorden Dl - Sociï Dl 3-6;
Vorden El - Sociï El 5-1; Warnsvcld
E3 - Vorden E2 2-2; Vorden F l - Zutp-
hania Fl 2-3; Vorden F2 - Wilh. SSS
F40-5; Vorden Al - RKZVC Al 0-3;
Keyenborg B l - Vorden BI 6-1; Vor-
den Cl -ReunieCl 0-1.
Programma: Voorst D l - Vorden D l;
Warnsveld El - Vorden El; Vorden
E2 - Wilh. SSS E6; Gazelle Nieuwl.
Fl - Vorden Fl; Vorden F2 - Gazelle
Nieuwl. F3; Longa A2 - Vorden A l ;
Vorden B l - Zutphania B l ; Meddo C l
- Vorden C l; Vorden l - Voorst l; Vor-
den 2 - Eibergen 2; Drempt 4 - Vorden
3; Dierense Boys 5 - Vorden 5; Longa
11 - Vorden 6; Vorden 7 - Rietmolen
6.

Sociï

Vordense Ondernemers Vereniging:

Heftige discussie over
openstelling op zondag
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging hield in zaal 'De Herberg'
haar najaarsvergadering. De voor-
zitter, mevrouw Sueters, kon een
groot aantal leden verwelkomen.
De opkomst was zeer groot.

Als eerste agendapunt kwam spreker
G. Limpers, gemeente voorlichter, aan
het woord. Met een korte toespraak
behandelde hij het vergunningenbe-
leid betreffende het marktstandplaat-
senbeleid. In de vergadering werd op
duidelijke wijze het beleid uiteen ge-
zet: het aantal vergunninghouders en
het luttele bedrag wat men voor een
standplaats betaalt. De gemeente is
echter ook aan voorschriften gebon-
den van hogerhand, wel zal de moge-
lijkheid onderzocht worden om het
standplaatsgeld te verhogen, aldus de
heer Limpers. De leden waren zeer
verbaasd dat men zo weinig voor een
standplaats betaalt, slechts f 2,00 per
dag. De heer Limpers werd dankge-
zegd voor de korte uiteenzetting,
waarna de voorzitter hem een present-
je overhandigde.
Voor de vakature PR, in verband met
tussentijds aftreden van mevrouw
Annet Barendsen, werd mevrouw
Y.M. Grotenhuys-Sessink in het be-
stuur gekozen. In de aktiviteitencom-
missie werd de heer Jan Groot leb-
bink benoemd in verband met het af-
treden van de heer H. Kcttelerij. Voor
de Ad-hoc commissie werd de heer
W. de Leeuw gekozen wegens aftre-
den van de heer Lammers. Hierna

werd de winkelsluiting 1995 behan-
deld. Het rooster werd vastgesteld.
Het bestuur kwam met een voorstel
om enkele zondagen de winkels open
te doen. Hierover volgde een heftige
discussie, er werd zelfs gezegd 'als
dat gebeurt dan stop ik als lid'. De
heer Weevers en de heer Polman stel-
den voor om eerst eens te peilen bij de
Vordense bevolking en vrouwenvere-
nigingen en kerken, o.a. pastoor en
dominees. Is hier wel behoefte aan in
Vorden? Het bestuur wil het bestude-
ren.

Sint Nicolaasaktie
De Sint Nicolaasaktie zal net als vorig
jaar gehouden worden met de beken-
de verrassingspakketten. Op 19 no-
vember zal de Sint worden ingehaald
van het NS-station om 15.00 uur
waarna samenkomst in het Dorpscen-
trum. Een speciale fecstkrant wordt
weer half november verspreid. Ook
rond de kerst zal ons dorp er weer
prachtig uit komen te zien. Zeker 200
kerstbomen zullen er geplaatst wor-
den. De lampen zullen iets kleiner
worden dit jaar. De kerstmarkt is op
zaterdag 17 december.
Verder is het bestuur onlangs op be-
zoek geweest bij de gemeente Eist om
van gedachten te wisselen over hoe de
winkeliersvereniging daar werkt. Op
14 december komt het bestuur uit Eist
in Vorden op bezoek. Na de rondvraag
sloot mevrouw Sueters de vergade-
ring.

Vorden D - Sociï D 3-6; Sociï B - Wilp
B5-1.
Programma 5-11-'94: De Hoven F -
Sociï F; Zutphen E - Sociï E; Sociï D -
Gaz. Nw. D; Gorssel B - Sociï B.
6-11: Wezepe - Sociï; Sp. Doesburg 5
- Sociï 3; Sociï 4 - Zutphania 4; SHE 5
- Sociï 5; Deo 6 - Sociï 6.

S. V. Ratti

Uitslagen 29-10-'94: Erica '75 F - So-
ciï F 0-16; Vorden E - Sociï E 5-1;

Uitslagen Ratti jeugd 29-10-'94: Bre-
devoort A l - Ratti A l 6-1; Ratti B l -
Witkampers BI 1-12; Steendercn Cl
- Ratti Cl 2-7; Lochuizen El - Ratti
El 6-3.
Programma 5-11-'94: Ratti Al -DZC
68 A l ; GSV '63 BI - Ratti B I ; Ratti
C l - de Hoven C l ; S VB V D l - Ratti
Dl; Ratti El - Lochem E3; KI. Doch-
terenFl - Ratti F l .

Schooldamtitel voor
Het Hoge
Het Hoge heeft dé schooldamtitel van
Vorden geprolongeerd. Woensdag-
middag werd in De Olde Smidse de ti-
telstrijd tussen 9 viertallen van de 5
Vordense basisscholen verspeeld.
Willibrordus maakte veel indruk door
de titelhouder met 8-0 te verslaan,
maar door een forse nederlaag in de
slotronde kwam Het Hoge er op bord-
punten nog langs. De eerste 2 teams
plaatsen zich in ieder geval voor de
regiofinale, die op 17 december zal
worden gehouden.
Eindstand: 1. Het Hoge 1; 2. Willi-
brordus l ; 3. Klimop.

De PCOB-middag die op donderdag 3
(november zou worden gehouden in
De Wehme is verschoven naar don-
derdagmiddag 17 november.

RTV
De derde G.O.W.-wcdstrijd werd in
het prachtige bos van Johan Pardijs
afgewerkt. In deze wedstrijd georga-
niseerd door de RTV Vierakker Wich-
mond werden de volgende resultaten
behaald. Maarten Nijland werd Ie bij
de amateurs A in deze klasse kwam
Jan Weevcrs als 3e Peter Makkink als
5e en Martin Weijers als 6e over de
meet. Andre Bargeman werd 2e bij de
junioren. Rudie Peters wist bij de
amateurs B te winnen hier was voor
Edwin Maalderink een 2e en voor de
gebroeders Helmink een 5e en 6e
plaats weggelegd. Jaldert Stcenblik
werd 2e bij de nieuwelingen. Bij de
veteranen kwam Bennie Peters als 4c
en Jan Pieterse als 7e aan. Bij de ama-
teurs C was Antoon Peters zeer ver-
dienstelijk 2e en werd Raymon van
Hall 4e. Voor deze wedstrijden had de
RTV voor de ATB-ers een wedstrijd
geregeld maar de heren lieten de orga-
nisatie grotendeels in de steek. In
deze wedstrijd voor de fietsen met de
dikke banden kwam Reynolds Harm-
sen voor Martijn Haas en Kasper Vis-
schers als eerste aan. Verder werd
Wini Bosman nog 13e in Drachten en
behaalde Rudie Peters nog een 10e
plaats in Lieshout.

Coureurs vol lof over
Oost-Gelderlandrit
De deelnemers aan de Oost-Gelder-
landrit, welke de Vordense motor-
club 'De Graafschaprijders' zater-
dag organiseerde waren na afloop
goed te spreken over de organisatie
van dit motorsportevenement dat
meetelt voor het Nederlands Kam-
pioenschap. Met name de cross-
proeven vielen goed in de smaak.
Deze proeven werden gehouden
aan de Bekmansdijk en op het mili-
tair oefenterrein. Zowel de nationa-
len als de senioren dienden elk drie
crossproeven af te werken.

Zaterdagmorgen vertrokken de eerste
rijders al vroeg vanaf het complex van
de voetbalvereniging Ratti aan de Ei-
kenlaan, voor het rijden van de route
van 67 kilometer. Deze afstand reden
de senioren vier keer en de nationalen
drie keer. Om het evenement te doen
slagen had de Vordense motorclub za-
terdag maar liefst 80 man in touw.
Medewerkers die onder meer op het
parcours nodig waren, bovendien
voor het bezetten van de diverse kon-
troles, waarbij Vorden bij één tijd-en
route kontrole hulp kreeg van de mo-
torclub Hamac.

Ook de Vordense EHBO gaf acte-de-
presence. Zij hielp onder meer bij het
oversteken. Wat betreft het verlenen
van eerste hulp kwam gelukkig niets
terecht, want de Oost-Gelderlandrit
verliep zonder ongelukken. Niet al-
leen een compliment richting organi-
satie maar ook richting coureurs die
hun motor, gezien het wisselvallige
weer, desondanks met veel stuur-
manskunst over het parcours stuur-
den.
Jan Oosterink en Joop Weustenenk
hadden het parcours uitgezet en kre-
gen daarvoor een verdiend schouder-
klopje. Waren leden van 'De Graaf-
schaprijders' voor en tijdens de rit vo-
lop bezig met de organisatie, zondag
was het al niet anders. Toen moest de
wekker opnieuw 'vroeg' gezet wor-
den, want 'De Graafschaprijders' zijn
gewend alle paden e.d. na de race
weer in de oude staat terug te brengen.
En gezien het water dat zondag met
bakken uit de hemel viel, geen ge-
makkelijke klus. Maar wie maalt
daarom? Niemand dus! 'Het hoort er
allemaal bij en wij doen het graag', zo
verwoordde Jan Slagman namens zijn
clubvrienden.

Uitslagen Oost-Gelderlandrit:
Nationalen 125 cc: I. R. Hofman.
Holten; 2. M. v.d. Berg, Doetinchem;
3. G. Schreurs, Markelo.
Idem 250 cc: l . N. Wouters, Diemen:
2. H.J. Somsen, Eibergen; 3. J. Win-
ters, Hellendoorn.
Idem 500 cc: l . P. Timmerman, Rhe-
nen; 2. M. Kwant, Veendam; 3. R. As-
breuk, Reutum.
Idem 4 takt tot 350 cc: I. M. Moer-
man, Weurt; 2. D. Luiten, Vianen; 3.
A. Buil. Beek.
Idem 4 takt boven 500 cc: I. B. van
Veldhuizen, Eefde; 2. R. Snijders,
Oosterhesselen; 3. B. van Maanen,
Heiloo.
Senioren, tweetakt t/m 125 cc: l . P. Is-
fordink, Olst; 2. H. Arends, Schoon-
oord; 3. Stephan Braakhekke. Vorden.
Idem tweetakt boven 125 cc: 1. J. van
Oorschot, Liempde; 2. G.Jimmink.
Kolhorn; 3. H. Knuiman, Wychen.
Viertakt t/m 350 cc: l . A. Hoevers.
Loenen; 2. C. van Oorschot, Liempde;
3. A. B lomer. Denekamp.
Viertakt boven 350 cc: I . F. Lach,
Ulft; 2. S. Schram, Wolvega; 3. T.
Denk, Duitsland.
40 Plus Klasse: l . L. Brans. Son; 2. H.
Brans. Son; 3. H. Pol, Borne.

Wat betreft de teams werd het tweede
team van 'De Graafschaprijders' ze-
vende. Het team bestond uit de rijders:
Marcel Bulten, Stephan Braakhekke,
Jos Stuivenberg en Frank Arendsen.
Het eerste team van 'De Graafschap-
rijders' eindigde op de negende
plaats. Dit team bestond uit Rine
Streppel. Peteren Lubert Lenselink en
Srmon Schram.



In verband met ver-
huizing van de nood-
vestiging naar het
verbouwde kantoor is
de SNS bank in Vorden
op maandag 7 novem-
ber de gehele dag
gesloten.

Decanijweg 3, Vorden, telefoon 05752-1988

OEURDREAJERS
IN ROCK

Prinsenbal
m m v ALMOST SOBER

REFLEX
MINI-DANSGARDE

Zaterdag 12 november
AANVANG 20.11 UUR

zaal DE HERBERG

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
VOLVO
DEALER

DEUNK-HENDRIKSEN
KRAAKT DE PRIJZEN
TIJDENS HET VOLVO
SKI-OPEN t/m 12 november a.s.

3401.45-drs 2-1989 11.060,
3401.45-drs 12-1989 11.060.
340 DL 1.4 3-drs 5-1986 6.060.

360 GL 2.0i 3-drs 10-1987 0.060,
360GL2.0i5-drs 1-1988 11.060.
360 GL 2.0i 3-drs 9-1988 11.060.

440AUT. 1.8i5-drs '. 10-1991 06.060.
440 GL 1.8i 5-drs 5-1993 30.950,-
440 DL 1.7i 5-drs 6-1991 32.060.
440 ESC. 1.8i 5-drs 6-1993 31.950,-
440 GL 1.7 5-drs 7-1989 16.000,
440 DL 1.8i 5-drs 7-1993 29.950,-
440 DL 1.7 5-drs 10-1990 10.060,
440 DL 1.7i 5-drs 7-1991 22.060,
440 DL 1.8i 5-drs 10-1991 22.060,

460GL1.74-drs 6-1990 21.060,
460 GL 1.7 4-drs 1-1991 21.060,
460 GL 1.7 4-drs 1-1991 23.060,
460 GL 1.7 4-drs 10-1990 21.060,
460 GL 1.7 4-drs... ...2-1991 22.060,

8.950,-
9.950,-
4.950,- AUT.

7.950,- GLT LOOK
9.950,- Stuurbekr.
9.950,-

22.950,- LPG

20.950,-

12.950,-LPG

18.950,-
20.950,-
20.950,-

19.950,-LPG
19.950,-
19.950,-LPG
19.950,-LPG
19.950,-LPG

installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Bouw- en Houtbond
FNV

KERSTVERZILVERING
op donderdag 10 november

van 19.00-21.30 uur

Voor R.B.S. en voor de schilders
laatste te goed staat meebrengen.

De P.V. Het Hoge 16.

746 GLE 2.3i 4-drs 1-1990 26.060, 22.950,-LPG, AUT.

240 DL2.04-drs... 9-1986 12.060, 8.950,-LPG
240 GLE 2.3i 5-drs 3-1993 10.060, 46.950,-Leer etc.

940 GL 2.3i 4-drs ...7-1991 32.600. 28.950.-LPG
850 GLE 2.5i 4-drs 4-1994 66.000. 62.950.-LPG

940 TURBO 2.3i 5-drs 2-1992 60.060, 54.950,-ABS, Airco
etc.

940 GL TD 2.4 4-drs 1-1992 47.000, 43.950,-Aut, etc.

CITROEN BX 1.4 5-drs 3-1987 6.060. 4.950,-
CITROENBX1.6TRi5-drs 1-1987 7.060. 5.950,-
CITROENBX 1.4 5-drs 1992 18.600, 15.950,-
OPEL KADETT 1.3 3-drs 4-1987 8.060. 5.950,-
OPELKADETT 1.6 DIE 3-drs 1986 6.060, 3.950,-

Geldlg t/m 12 november a.s. 17.00 uur.

Op zaterdag 5 en zondag 6 november tevens een grote ski-beurs i.s.m. Sporthuis
Hulshof met op zondag 6 november wervelende shows met de laatste wintersportmode.

Openingstijden beiden dagen van 10.00 tot 17.00 uur.

AUTOMOBIELBEDRUF

DEUNK-HENDRIKSEN
GROENLOSEWE<; 13A, KUUKLO, TEL. (05735) 27 43

AANGENAAMH r<i y~i/\i^vjLi WA/VI
ROMANTIEK»

95

DfZE AANBIEDING IS CtlDIC T/M 31 DECEMBER 1994

DE MOOISTE KADO'S VIND JE IN DEZE PLATENZAAK:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 J3 J3 •nniüJraiIËKIBlQlElTlllËKl J3 J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Kwaliteit wint het toch...

Met een team van
40 vakmensen
maakt Drukken]
Weevers een grote
verscheidenheid
aar» druk werk f

zoals Full colour
brochures, boeken/
kranten,
handelsdrukwerk,
periodieken er»
familiedrukwerk.
Druk ke rij Wee vers:
is 11 jaar
gecertificeerd door
de Vereniging
prod u ktbe waking
Grafische Industrie:

Dat merken wij, de orders nemen toe. Uiteraard zijn wij daar erg

blij mee. Om de orderstroom goed te verwerken vragen wij een

Calculator/Ordervoorbereider

Iemand met goede contactuele eigenschappen, een flexibele

klantgerichte instellingen improvisatievermogen.

Een opleiding op Grafisch MTS/HTS of gelijkwaardig niveau strekt

ten zeerste tot aanbeveling. Ervaring in een soortgelijke functie is

vereist.

Belangstelling? Dan verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie te

richten aan Drukkerij Weevers ta.v. dhr. L.G. Weevers sr.

CERTIFICAATHOUDER

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 72BO AA VORDEN
TELEFOON 06752-1010 - TELEFAX 06762-1086

DE WONERIJ

uu TAPIJT

GORDIJNEN

ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Ook voor leuke kado-suggesties.
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735- 1 239 -Fax: 05735-3694

M ORGANISEERT:

SKI-RUIL BEURS
Datum: Zaterdag 12 november
Tijd: 09.30-17.00 uur
Locatie: Zalencentrum Bousema
(Inbreng goederen v.a. 15 oktober tot 10 november)

F.S.N. Erkend
Ski-specialist

* 24-uurs service wij prepareren uw ski's
binnen 24 uur in onze eigen werkplaats

* kleine onderhoudsbeurt f 30,=
* verkoop, verhuur, onderhoud

A. Hahnweg 1
7242 EA Lochem

Tel. 05730-541 89

2 BOS BLOEMEN naar keuze

2 Winter-
cyclamen

9,95

Extra mooie
Anturium

WEEK-END
AANBIEDING

MODIEUZE GEDESSINEERDE

HERENPOLO'S
M/RITSJE
ENL/M

VAN 65.-

NU 49.95
IN 3 KLEUREN

modecentrum

Tounkson
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

ZOEKT U VOOR UW HUISDIERENHOBBY:

Als aquariaan een ruime keus vissen/plan ten en
benodigdheden.
Als vogelliefhebber ruime keus vogels/
zaadmengsels/kooien enz.
Als poezeliefhebber ruim assortiment krabpalen/
kattebakken voeders/snoepjes enz.
Als hondenliefhebber topmerken voeders/snacks/
borstels/riemen hondeligzakken enz.
Als knaagdierenliefhebber ruime keus kooien/
voeders crackers enz.
DAN ZIJN WIJ ER VAN OVERTUIGD DAT U DAT
BIJ ONS KUNT VINDEN.
WANT OP ONZE 400 1VP WINKELVLOER
PRESENTEREN WIJ NAAST DEZE PRODUKTEN
TEVENS (en geheel gratis) DESKUNDIG ADVIES.
Tevens boeken. GEDIPLOMEERDE TRIMSALON
(beh. op afspraak) diepvriesvoeders, konijnen.
cavia's, struisvogelvoer enz. teveel om op te
noemen.

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

DIERENSPECIAALZAAK

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



Dammen
Twee jaar geleden was het de kam-
pioenswedstrijd voor DCV. Toen
werd tegen Umuiden met 14-6 ge-
wonnen. Nu in de hoofdklasse ging
het een stuk moeizamer en zag het er
na 3 speeluren niet naar uit dat Dostal
met de punten zou gaan strijken.
Chris Grevers blunderde (0-2) en Ben
Smeenk werd dusdanig weggespeeld
in de omsingeling dat hij een schijf
moest offeren om nog kansen te hou-
den. Het mocht echter niet baten en
hij verloor ook (0-4). Gerrit Boom
kreeg in tijdnood een schijf kado en
inkasseerde daardoor makkelijk een
overwinning (2-4). De achterstand
werd groter doordat de voorpost van
Johan Haijtink uiteindelijk niet be-
stand bleek tegen de vijandelijke om-
singeling (2-6). Inmiddels was de
lucht wat opgeklaard voor het Vor-
dense damteam: er waren verschillen-
de goede standen ontstaan. Hendrik
van der Zee verzilverde als eerste zijn
goede centrumpositie (4-6) en Henk
Ruesink maakte gelijk na een door-
braakkombinatie vanuit een goede
flankaanval (6-6). Na een remise van
Henk Grotenhuis ten Harkel (7-7)
kwam Dostal voor het eerst op voor-
sprong door Henk Hoekman, die hier-
mee zijn nederlaag in de vorige wed-
strijd teniet deed. Hij kreeg al vroeg
een eindspel met 2 dammen op het
bord, maar het duurde nog 2 speelu-
ren voordat hij daadwerkelijk de
winst kon laten bijschrijven (9-7).
Eddy Budé had een bijzonder kansrij-
ke positie, maar zijn slimme tegen-
stander wist nog een remisegaatje te
vinden (10-8). Tenslotte liet ook Ger-
rit Wassink een benauwde remise bij-
schrijven (l 1-9).
J. Haijtink - R. Mooser 0-2; B.
Smeenk - A. de Haas 0-2; G. Boom -
R. Boulonois 2-0; H. Grotenhuis t.H. -
J. Stercl l -1; H. Ruesink - J. Schouten
2-0; G. Wassink - C. van Duijvenbode
1-1; C. Grevers - C. Pippel 0-2; E.
Budé - W. de Jong l -1; H. v.d. Zee - J.
Wind 2-0; H. Hoekman - G. Beere-
poot 2-0.

van de Nederlandse Squash Rackets
Bond met één damesteam en twee he-
renteams.

Vrijdagavond speelde het eerste he-
renteam van Squash Centrum Vorden
haar eerste competitie wedstrijd uit
tegen Enschede. In de squashcompe-
titie spelen dan 4 spelers van elk team
tegen elkaar. De strijd ging volledig
gelijk op. De nummers 4 van Vorden
John Graham wist zijn partij te win-
nen in 5 sets met 3-2. De nummer 3
van Vorden Jan Klomp versloeg zijn
tegenstander in een sterke partij over-
tuigend met 3-0. De andere twee par-
tijen gingen voor Vorden verloren.
Louis Bronsveld op 2 en Paul Turken
op l verloren met respektievelijk 3-2
en 3-1. Bij een gelijk aantal gewon-
nen partijen wint het centrum met de
meest gewonnen sets. Vorden scoorde
9 sets en Enschede slechts 8 en daar-
mee werd de einduitslag bepaald op
3-2 voor Vorden. Een betere start is
niet denkbaar.
Vrijdagavond 4 november speelt Vor-
den l de eerste thuiswedstrijd. Pu-
bliek is vanzelfsprekend van harte
welkom in het Centrum aan de Over-
weg. Op zaterdag 19 november begint
de competitie voor het eerste dames-

team in de derde divisie en voor het
tweede herenteam (evenals het eerste
team) in de vijfde divisie.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 26 oktober:
Groep A: l. mv. den Hartog/hr. Mach-
iels 58.2%; 2. dms. Broertjes/Gilles
57. l %; 3. mv./hr. Scholten 55.0%.
Groep B: 1. mv. v.d. Vlugt/hr. Gille
67.5%; 2. mv./hr. Polstra 64.9%; dms.
Arnold/v. Gastel 62.8%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

TU IN-
KEURING

Vorden 1994
Denkt u aan de

najaarsbijeenkomst op
maandag 7 november

a.s. om 19.45 uur in het
Dorpscentrum.

Iedereen is van harte
welkom en

de toegang is vrij.

Squash
Het Squash Centrum Vorden bestaat
deze maand l jaar. Het afgelopen jaar
hebben één heren en één damesteam
deelgenomen aan een onderlinge re-
gionale competitie. Met 150 leden is
het Centrum nu groot genoeg om deel
te nemen aan de landelijke competitie

Weekendrecept
Vlogman
Chili con carne
Bereidingstijd: 25 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen: 2 blikken (van 820 gram) bruine
bonen; 3 el slaolie; 2 grote gesnipperde uien; 300 gr. gekruid gehakt; l -2
geperste teentjes knoflook; l -2 gewassen rode pepers; 5 gepelde toma-
ten; chilipoeder; paprikapoeder; bonenkruid; peper; zout; sojasaus of
worcestersaus.
Benodigd keukengerei: vergiet of zeef; vlees of hapjespan, groente-
plank en mes.
Bereidingswijze. Spoel de inhoud van de blikken in het vergiet met
lauwwarm water af en laat dat goed uitlekken. Verwarm de olie en fruit
daarin de uitsnippers en het knoflook glazig. Doe het gehakt in de pan en
maak dit onder het bakken met een vork los. Bak het kruimelige gehakt
lichtbruin aan. Snijd de paprika's overlangs twee keer door, verwijderde
stelen en de zaadlijsten met zaad. Snijd het vruchtvlees in snippers.
Neem uit de tomaten de harde delen onder de kelkjes en de zaadjes weg.
Snijd het vruchtvlees klein en voeg dat met de snippers paprika aan het
gehakt toe. Schep de bonen in de pan, strooi daarin l tl chilipoeder, even-
veel paprikapoeder en l tl bonenkruid. Laat dflfchoud van de pan onder
af en toe omscheppen goed warm worden. PrlPr het gerecht. Voeg naar
smaak peper, zout of sojasaus toe en dien het gerecht direkt op.

Urtica
c**

DP VA/'/ipronq

We zetten het eens voor U op een rijtje:

Biologisch-dynamisch
bedrijf De Vijfsprong
Reeoordweg 2 — 7251 J J Vorden
Tel. 3459 Fax 2O3O

Gelegen op de kruising met de Galgengoorweg
en de Enzerinckweg produceert op haar bedrijf
onder het algemene

-keurmerk
voor de biologische sector en onder het

-keurmerk
speciaal voorde biologisch-dynamische
landbouw.

Biologisch-dynamisch boeren
* is boeren zonder kunstmest en chemische

bestrijdingsmiddelen door
* het opbouwen van een zo groot mogelijk

evenwicht binnen het bedrijf en zijn
natuurlijke omgeving

* door een gesloten bedrijfssysteem
* is het op elkaar afstemmen van veehouderij,

akkerbouw en tuinbouw, met als maat de
beschikbare hoeveelheid mest

* is het omzetten van mest tot vitale kompost
voor een gezonde, levende bodem

* is gewassen verbouwen in een ruime
vruchtwisseling

* is mechanische onkruidbeheersing
* is diervriendelijke veehouderij
* is het bewust aanwenden van invloeden

vanuit de kosmos
* geeft kwalitatief hoogwaardige produkten

Wij zijn als bedrijf tevens de basis voor de
therapeutische leef-werkgemeenschap van
Stichting Urtica. Het bedrijf is daarom
onderverdeeld in verschillende werkgebieden.
* Zo is er het werkgebied melkverwerking waar

kaas, kwark en dikmelk geproduceerd wordt.
* Is er het akkerbouw-/veeteeltgebied waar

vrijwel alle voer voor de koeien verbouwd
wordt en waar de dierverzorging en het
melken plaatsvindt.

* Dan is er de tuinderij met kas- en volle-
grondsgroenteteelt en kruidenteelt.

* Vervolgens is er de winkel waar we onze
produkten verkopen.

Op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 -12.00 uur en
zaterdag van 9.30-12.30 uur.

OPEN DAG DRUKWERKINDUSTRIE
9 NOVEMBER. INFO 08385-55100

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon:

bij Emsbroek!
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

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 meubelstofferi
of vloerbedekking kunt rein!

.Mister
IC Stea

MisterStoamistthuurbij:

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.4a.3.1 Awb)

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

ligt vanaf 4 november 1994 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: Borstelfabriek HAVO B.V. straat en
huisnummer: Burg. Galleestraat 69 postkode/ge-
meente: 7251 EA Vorden adres van de inrichting:
Burg. Galleestraat 69 te Vorden.

Het betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een produktie-
bedrijf voor huishoudelijk borstelwerk.

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. Bezwaarschriften moeten bij
het gemeentebestuur worden ingediend voor: 2 de-
cember 1994

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van een bezwaarschrift niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel schriftelijk, tegelijkertijd
met het bezwaarschrift, aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
-op verzoek tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 1 november 1994 Burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Vorden, de secretaris, de bur-
gemeester,

mr. A.H.B.van Vleuten E.J.C. Kamerling

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

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

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

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

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

liggen vanaf 4 november 1994 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten tot wijziging/intrekking van de ver-
gunning verleend aan:

1. naam van de vergunninghouder: de heer J.W.
Huetink straat en huisnummer: Oude Zutphense-
weg 4 postkode/gemeente: 7251 JP Vorden datum
en kenmerk van de vergunning: 12 januari 1982,
I-5007 aard van de inrichting: agrarisch bedrijf
adres van de inrichting: Oude Zutphenseweg 4 te
Vorden.

1. naam van de vergunninghouder: de heer W.G.
Poorterman straat en huisnummer: Hilverinkweg 4
postkode/gemeente: 7251 PH Vorden datum en
kenmerk van de vergunning: 12 januari 1982,
I-4988 aard van de inrichting: agrarisch bedrijf
adres van de inrichting: Hilverinkweg 4 te Vorden.

De strekking van de besluiten luidt:
op deze bedrijven worden al langer dan 3 jaar geen
bedrijfsmatige aktiviteiten meer uitgevoerd, waarvoor
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ver-
eist is.

BEROEP tegen deze besluiten kunnen worden inge-
steld door:
a. de vergunninghouder;
b. degene die bedenkingen hebben ingebracht tegen

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

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

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel voor: 16 de-
cember 1994.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om
schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
voor vermelde datum worden gericht aan de voorzitter
van de voornoemde afdeling van de Raad van State.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt pas van kracht als door de Raad van State op
dat verzoek is beslist.

Datum: 1 november 1994

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,
tel. 05752-7485, fax. 05752-7444.


