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Henk Barendsen en
Johnny Kraaykamp
winnen poedelprijs
Het team van Vordenaar Henk Ba-
rendsen en acteur Johnny Kraaykamp
jr won vorige week de aanmoedi-
gingsprijs tijdens de Bakker Open. De
eerste prijs van klootschietwedstrijd
ging naar het team van Thijs Geurts,
MarJcke de Haan, Frans Wicringa en
Marjet Kooy. De Bakker Open werd
gehouden in het kader van het 50-ja-
rig bestaan van Hotel Bakker, 's
Avonds had er voor genodigden een
feestavond plaats waar tot ieders ver-
bazing de Achterhoékse band Nor-
maal haar opwachting maakte. De
festiviteiten rondom het gouden jubi-
leum werden maandagavond afgeslo-
ten met een receptie voor alle inwo-
ners van de gemeente Vorden. Zie
tweede blad.

Buurt tegen komst
van bedrijf
in het kruisgebouw
De bewoners rondom het voormalige
Kruisgebouw aan het Jebbink maken
ernstige bezwaren tegen de komst van
een bedrijf van de heer M.J.M. Med-
dens in dit gebouw. De heer Mcddcns
heeft bij de gemeente een vergunning
aangevraagd voor de vestiging en in-
richting voor een bedrijf in het voor-
malige Kruisgebouw dat zich gaat be-
zig houden met de produktie en ver-
koop van diagnostica binnen de ge-
zondheidszorg. Tot 17 november kun-
nen er bezwaren worden ingediend te-
gen het ontwerp-besluit van de ge-
meente Vorden.

In een brief aan het college schrijven
enkele buurtbewoners perplex te
staan van de plannen van de gemeente
en verwijten zij Burgemeester en
Wethouders van een van een 'hap-
snap' beleid in Plan Boonk.
'In één weck tijd lanceert het college
twee omstreden plannen in onze wijk.
Allereerst het voorstel om op de hoek
van het Mispelkampdijk en het Wie-
melink een nieuwe brandweerkazerne
te bouwen en nu dit. Dit leidt tot meer
precedenten in de toekomst en dient
niet de gemeenschap', aldus de heer P.
Koren die tegenover het voormalige
Kruisgcbouw woont.

De buurtbewoners rondom het voor-
malige Kruisgebouw vragen zich af
waarom de gemeente het toestaat dat
een dergelijk bedrijf' een vergunning
krijgt om zich te vestigen in een rusti-
ge woonwijk. Volgens de heer P. Ko-
ren hoort het bedrijf daar niet thuis.
Verder is de buurt bang voor de uit-
sloot van milieugevaarlijke stoffen.
Samen met drie andere buurtbewo-
ners is de heer Koren op dit moment
de buurt aan het mobiliseren. LWe la-
ten het er niet zomaar bij zitten. Daar-
om zijn wc nu bezig met een handte-
keningenactie en staan we aan de
vooravond van de oprichting van een
actiecomité voor belanghebbenden
om zonodig te procederen voor lic!
gerecht', aldus de heer P. Koren. De
heer Mcddcns was vanwege een ver-
bijf in het buitenland deze weck nie t
voor commentaar bereikbaar.

Kramp 25 jaar lid van Knupduukskes

Mister X
Wie gaat er het komend seizoen
de scepter zwaaien bij
karnavalsvcrcniging de Deur-
dreajers in Vorden? De komen-
de weken plaatst Weekblad
Contact telkens drie kryptischc
aanwijzingen. Tijdens het Prin-
senbal op zaterdag 11 november
in residentie de Herberg wordt
de nieuwe prins bekend ge-
maakt. De aanwijzingen voor
deze week luiden als volgt:
- Zijn produkt wordt veel

bezongen;
- Hem gaat niets te ver;
- H ij gaat zich deze maand

omdraaien.

Tijdens de ledenvergadering op 25 oktober van de folkloristische dansgroep de Knupduukskes werd accordeonist Gerard
Kramp uil Zelhem gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. Ui! handen van voorzitter Wini Dolphijn ontving hij
het traditionele zilveren klompje. Op dit moment heeft de dansgroep de beschikking over drie accordeonixten. Omdat de
Knupduukskes veel optredens verzorgen en een paar maal per jaar op reis gaan, is de fokhristische dansgroep op zoek
naar één of twee extra accordeomsten. Nieuwe muzikanten kunnen zich aanmelden bij voorzitter Wim Dolphijn, te!.
(0573)451915.

Theater4 Onder de
Molen4 blij met
nieuwe verwarming
Rotary 't Kwartier van Zutphen vier-
de afgelopen zaterdag haar eerste lus-
trum in het Lindese theater 'Onder de
Molen'. Tijdens de gelegenheid bood
het bestuur van de Rotary de stichting
Lindesche Molen een door de f i rma
Willink geïnstalleerde verwarming
aan. De bijeenkomst werd opgeluis-
terd door het folkloristisch dansgezel-
schap de Knupduukskes.

De voorzitter van de stichting Linde-
sche Molen, ir. J.W. Vasbinder, was
bijzonder blij met het jubileumge-
schcnk van de rotary. 'De inkomsten
van het' theater moeten de jaar l i jkse

exploitatie van de molen sluitend ma-
ken. Het theater is dankzij uw gift niet
langer afhankelijk van de seizoenen.
Van vele kuiten kregen wij verzoeken
tot gebru^wm het theater en tot het
geven van voorstellingen in het win-
terseizoen. Maar dat was helaas van-
wege het ontbreken van een verwar-
ming niet mogelijk', aldus de heer
Vasbinder.
In het theater 'Onder de Molen' tra-
den al diverse beroemde artiesten op
zoals Armando, Peter Faber, Guus
Rekers en Cor Stcyn jr.

Jong Gelre
Op dinsdag 7 november wordt de re-
gionale ledenvergadering van Jong
Gclre gehouden. Deze heeft plaats in
het Dorpscentrum in Vorden.

Landbouwfederatie
De Wordcnse Landbouw Federatie
houdt donderdagavond 2 rw|cnibcr in
het Dorpsccntrum een bell^rijke bij-
eenkomst voor haar leden. Zo zal de
heer P.Brouwcr, bedrijfsdeskundige
bij het DLV-team rundveehouderij te
Zclhem een inleiding houden over het
thema 'Verbetering van het rende-
ment*.

In Nederland wordt de ui tbanning van
de ziekte Aujeszky strukturccl aange-
pakt. Een onderdeel van dit program-
ma is de verplichte enting. Een ander
onderdeel is de Aujeszky- vrij cert if i-
cering van bedrijven. De heer G. Teu-
nissen, bedrijfsdeskundige bij het
DLV-tcam Varkenshouderij in Zcl-
hcm zal op het belang en de opbouw
van het programma ingaan.

Nog geen beslissing over nieuwbouw locatie brandweerkazerne

Initiatiefvoorstel VVD weggestemd
'Daar zakt me de broek toch van
af.' Deze uitspraak deed één van de
brandweerlieden dinsdagavond
toen hij samen met zijn collega's de
raadszaal verliet. De gemeenteraad
had die avond ruim anderhalf uur
gesproken over de nieuwbouw van
de brandweerkazerne en de brand-
weermannen waren niets wijzer ge-
worden. De raad ging namelijk
slechts accoord met het voorstel
van het college om 825.000 gulden
uit te trekken voor nieuwbouw op
een nader te bepalen locatie. Het
initiatiefvoorstel van de VVD-frac-
tic om de brandweerkazerne onder
te brengen op het terrein van Ge-
meentewerken aan de Enkweg
werd door de rest van de raad van
tafel geveegd.

De verwachtingen bij de aanwezige
brandweermannen waren hoog ges-
pannen. Ze hoopten eindelijk duide-
lijkheid te krijgen over de nieuwe lo-
catie. Want nadat het college vorige
maand eerst haar voorkeur had uitge-
sproken voor het terrein op de hoek
van de Strodijk en de Zutphensewcg,
maakte B. en W. in de commissiever-
gadering van twee weken geleden een
verrassende ommezwaai en koos zij
voor het speelterrein op de hoek van
het Mispelkampdijk en het Wieme-
link als eerste optie. Dit had weer als
gevolg dat vorige weck de actiegroep
'Wiemelink? Nee!" werd opgericht.

Het mag duidelijk zijn dat de Vorden-
sc brandweerlieden inmiddels niet
meer wisten waar ze aan toe waren.
En daar bracht ook de gemeenteraad s-
vergadering van dinsdagavond geen
verandering in, want burgemeester
EJ.C. Kamerling merkte bij het begin
van de raadsvergadering terecht op
dal slechts nieuwbouw van de brand-
weerkazerne op een nader te bepalen
locatie op de agenda stond. 'Daar gaat
het vanavond over. In de commissie-
vergadering van twee weken geleden
hebben wc al wel gesproken over mo-
gelijke locaties, maar we beslissen
daar nu niet over. Binnenkort zullen
we als college met een volledig uitge-
werkt voorstel komen en dan gaan we
het expliciet hebben over de locatie',
aldus burgemeester E.J.C. Kamer-
ling.
Het voorstel van de VVD om de
brandweerkazerne onder te brengen
op het terrein van de Gemeentewerf
aan de Enkweg en Gemeentewerken
te verhuizen naar een nieuw gebouw
aan het Hoge op de plaats van de
voormalige zuiveringsinstallatie
kwam wat dat betreft dan ook iets te
vroeg. Toch gaf de raad toestemming
voorde behandeling van het initiatief-
voorstel. D66 liet weten wel iets te
voelen voor het plan van de liberalen.
'Op die manierslaan we twee vliegen
in een klap', aldus de heer Nobel
(D66). Desondanks stemde D66 te-
gen het initiatiefvoorstel omdat de

fractie van mening was dat het college
nu eerst weer aan zet is. Ook de PvdA
en het CDA stemden tegen het initia-
tiefvoorstel van de VVD. Met name
aan de nieuwbouw van de Gemeente-
werf zitten wat hen betreft veel te veel
haken en ogen. 'Ik denk niet dal Na-
tuurmonumenten zomaar toestaat dat
wij aan het Hoge een nieuwe gcmcen-
tcwerf gaan bouwen. Verder is de
grond van de voormalige zuivering-
sinstallatie sterk vervuild. Ook daar
zou dan eerst iets aan gedaan moeten
worden. Het plan van de VVD roept
dan ook meer vragen op dan dat het
oplost', aldus de heer A.H. Boers
(CDA).

De fractievoorzitter van het CDA
maakte er dinsdagavond geen geheim
van dat zijn partij voorstander i,s van
nieuwbouw op de hoek van de Mis-
pelkampdijk en het Wiemelink. 'We
moeten echter wel het comité 'Wie-
melink? Nee!' bijzonder serieus ne-
men en met hen in gesprek gaan', al-
dus Boers.
Wethouder D. Mulderije (VVD) ging
dinsdagavond volledig achter haar ei-
gen fractie staan en steunde het initia-
tiefvoorstel dat de heer Brandenburg
indiende. 'Ik heb er nooit een geheim
van gemaakt voorstander te zijn van
de locatie Enkweg en de Gemeent-
wcrf te verhuizen naar het Hoge. En
dat doe ik ook nu niet', aldus Mulde-
rije.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Woensdag l november 19.30 uur ds. Speel-
man. Dankstond in de Gereformeerde Kerk.
Zondag S november 9.00 uur Gezamenlijke
dienst, voorganger hr. Dijkman; 10.30 uur ds.
K.H.W. Klaassens, Gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Woensdag 1 november Danköag 19.30 uur ds.
H.A. Speelman, gez. dankdienst (G.K.).
Zondag 5 november 9.00 uur dienst; 19.00 uur
ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 4 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Wïllibrordzondag, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 5 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Willibrordzondag m.m.v. VoTïKo.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 november Pas-
toor E. Lammers, Hengelo (Gld.), lel. (0575)
46 12 75.

Huisarts 4-5 november dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17,00-17,30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tol deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan hel 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 geroemde tijden kunt U voor spoed-
eisenda recepten bellen aan de voordeur,

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wïl-
haar. Tel. (0575) 44 1351.

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.}.

Tandarts 4-5 november J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. (0573) 25 14 83. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

Brandweer 06-11. b.g.g. tel. (0570) 63 43 40

Politie telefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van hel
kanloor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 lot 12.00 uuren van 13.00 tol 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tol 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 lot 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
(0573) 25 49 31 of postbus 46. 7240 AA Lo-
chem, fax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11. b.g.g. (0570) 63 32 22

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. Vm vnj. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
(0575) 46 14 00, Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 46 1460.

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, lel.
(0575)516463. Steunpunt Winterswijk lel.
(0543)53 1053.

Pedicure L.
462515.

Evers-Jansen, lel. (0575)

Maatschappelijk werk
Zulphenseweg 1c, Vorden, lel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag S.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575} 54 12 22.

Tafeltje Dekje november: rnevr. Kamerling, lei.
55 19 40 b.g.g. lel. 55 12 62. Graag bellen voor
8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575)
55 12 56.

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. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

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. 55 32 22 Openingstijden:
maandag l/m donderdag 10.00-12.30 uur. vrij-
dag 9.30-17.30 uur. zaterdag 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10,30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12.00 uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale metdpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 55 34 05. Builen
bereik bellen 55 22 48 of 55 17 01.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
lel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatleburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.:(055) 52241 50.

VIKRAKKKR - WICHMOND

Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 5 november 1Q.OO uur ds. A. Walpol-
Hagoort.

RK kerk Vlerakker-Wlchmond
Zaterdag 4 november 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag5november 10.00 uur Gebedsdienst.

Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 november Pas-
toor E. Lammers, Hengelo (Gld.), Iel. (0575)
46 12 75.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11. b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11. b.g.g. (0570)634340 -
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. (0575)
55 1230.

Streekziekenhuis Hel Nieuwe Spittaal. Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 29 11.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur,
Kinderafdeling 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-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
lijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Jubileumconcert
Sursum Corda
op 11 november
Ter gelegenheid van het 65-jarig be-
staan van Sursum Corda, wordt op 11
november een jubileumconcert gege-
ven in de sporthal. Het orkest, de mal-
Ictband en de majorettes zullen zich
van hun beste kant laten zien, waarbij
na de pauze een non-stop showpro-
gramma wordt gepresenteerd. Voor
de pauze zal worden teruggegaan in
de- in tijd. Zo zullen er enkele mu-
ziekstukken van het eerste uur met de
toenmalige bezetting te horen zijn. De
toegang voor dit jubileumconcert is
grat is , /ie advertentie elders in dit
blad.

Carnavalsoptocht
Na 13 jaar was er dit voorjaar einde-
lijk weer een carnavalsoptocht. Ook
het komend seizoen willen de Deur-
dreajcrs weer een optocht houden
waar sportverenigingen, buurtschap-
pen en bedrijven met een wagen aan
mee kunnen doen. Tevens willen de
Deurdrcajers proberen de midden-
stand uit Vorden hiervoor warm te
krijgen. Woensdagavond 8 november
heeft er derhalve een in fo rmat ieb i -
jeenkomst plaats in café de Herberg
over de optocht van 17 februari 1996.

Tevens zal die avond de videoband
van de optocht van 1995 getoond
worden. Voor meer informatie kunt u
zich wenden tot Henk Groencdal, tel.
55 26 35. Zie ook advertentie.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorpsrtl-
cu l iere n en v e ren i gi ngen.
Minimumprijs* 8,50voorSgezette
regel s; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen! 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.
Telef on isch opgegeven contactjes
worden bl) eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP AANGEBODEN:
fraaie coniferen, diverse ma-
ten en prijzen. Interessant
voor particulieren. Tel. (0575)
44 1649.

• Vogelshow in Ruurlo: vo-
geltentoonstelling in zaal De
Luifel te Ruurlo. Tal van vogels
zullen te bewonderen zijn.
Open zaterdag 4 nov. van 10
tot 20.00 uur. Zondag 5 nov.
van 10 tot 16.00 uur. Gratis
toegang verkoopklasse aan-
wezig.

• Denkt u aan de revue Jong
Gelre Vorden op 27 oktober en
3 en 4 november?

• TE KOOP; wegens over-
compleet prismakijker 10x50,
f 100,-Tel. 55 3478.

• GEVRAAGD: oppas voor 1
kind van één jaar, 2 dagen p.w.
(donderdag/vrijdag). Tel. 0575-
441646.

• TE HUUR: woonruimte in
dorp Vorden. Tel. (0575)
55 27 77.

• SPOED! TE HUUR GE-
VRAAGD: garage voor auto-
stalling. Tel. (0575) 55 1038.

• A.s. zondag 5 november
grote bingo met vele geldprij-
zen. Aanvang 19.30 uur. Café-
rest. d'Olde Kriet, tei. (0575)
44 12 58.

• TE KOOP: ouderwetse
Bentheimer varkensbakken.
H. Smallegoor. Tel. 55 26 57.

• TE KOOP: snijbloemen v.a.
f 3,- per bos en stukjes boe-
ketten etc. J. Schoenaker,
Vierakkersestraat 22, Vierak-
ker.

CONTACT

een goed en
graag gelezen

blad

NIEUW!

KNOFLOOK»
OLIJFBOL

Echt iets bijzonders!

Ookom thuis zelf af te
bakken.

Burg.Galléestraat22
Vorden -Tel. 551 877

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden

Telefoon 55 22 19

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk

* Snel klaar

* Redelijk geprijsd

* Kwaliteit

iif
WEHL-VORDEN

BEATRIXPLE1N6
7031 AJWËHL
191:06347-61378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

tel:05752-300S
's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTE»

Zaterdag 11 november
dansavond

m.m.v. dansorkest

FESTIVAL
Aanvang 20.30 uur

Entree f 10,-
incl. kopje koffie + bittergarnituur

bodeqa

Wegens vakantie is onze
werkplaats

GESLOTEN
van 9 t/m 17 november

INKOOP EN VERKOOP GAAT GEWOON DOOR.

Autobedrijf POLMAN
Vordenseweg 21 -23 - WARNSVELD

Telefoon (0575) 55 35 68

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. (0575) 55 17 70
Tot xiens. Frank en Mirjam MeulenbroeL

INFORMATIE-
AVOND

Carna valsoptoch t
woensdag 8 november

19.30-20.30 uur

Café De Herberg

KANEEL-
KRAKELINGEN
80 centNU PER STUK

Lekker voor bij de koffie of thee;

KERSENVLAAI

METSLAGROOM 10,00

KWARKSTOET
LEKKER ANDERS

NU O,OU

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 55 13 84

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor net gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

ooaoelierschidersbedrjf-glos in
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - hel Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

"Buitenkansjes
zijn er om
binnen
te halen..."

Rabobank

Of het nu gaat om het profiteren van een buitenkansje of

om ccn onverwachte uitgave: geld lenen is de normaalste

zaak van de wereld. Dus helpt de Rabobank u graag bij het

vinden van de juiste oplossing.

Praat eerst met de Rabobank als u (meer) wilt lenen.

U kunt bij de Rabobank kiezen uit verschillende soorten

krediet. Van een Krediet op de Betaalrekening tot ccn Doorlopend Krediet. En van een Persoonlijke

Lening tot extra gunstige kredietvormen voor huiseigenaren. Bij de Rabobank betaalt u een gunstige

rente, die bovendien fiscaal aftrekbaar is. U zult zien dat met een lening van de Rabobank meer moge-

lijk is dan u denkt. Kom er maar eens over praten!

Wilt u direct weten hoevee! u maximaal zou kunnen lenen? Bel dan de Rabofoon

Leenlijn 06 92 75 (20 ct./min.). U kunt bellen wanneer ü dat wilt.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank Hengelo - Steenderen - Vorden

Dit weekend extra voordelig

HOLLANDSE RIBLAPPEN 1 kilo voor ƒ 1 O,'

SALADE

SPECIALITEIT
Farmer Salade

100 gr.

0,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Salami

100 gram ƒ 1 569

Leverworst

250 gram ƒ 1 598

WEEKEND

VOORDEEL

Gepaneerde
SNITZELS

Per stuk ƒ1,50

ZATERDAG

VOORDEEL

Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Schouderkarbonade

1 kilo ƒ 6,95

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,"

Rundergehakt

1 kiio ƒ 12,50
Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij
RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vordert Telefoon (0575) 55 14 70

HERFST... weg met al dat blad

Btadblazers

Bladzuigers

zowel elektrisch als benzine

BARGNDSGN
Zutphenseweg 15 Tel. 551261

Vorden

NOVEMBER
•̂ SSSE*

MifflEKCAFKRADfOVBTINtiiTADUVr
FEELINC

MUZIEKAFE: KARAOKE TRIP TO TRIP
BALAMEll PM BAND

m.m.v.
NPER m DAME PARTY

T'SPOON * DJ MATHIEU
IK HET 6ROOTITE OEIUIDJ- EN IKHTTHEATER VAN DE ACHTERHOEK



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Bernardo Everhard

Wij noemen hem

Timo

Bert en Ineke Wuhderink

29-10-1995
B. v. Hackfortweg 64
7251 XDVorden
Tel. (0575) 55 25 55

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

Michefle Anne-Marie

Zij is geboren op 30 oktober
1995, weegt 3800 gram en is
50 cm lang.

Michelie

John, Ineke en Chantal Hattïnk

Hoetinkhof98
7251 WEVorden

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

Mark

Kees en
Henny Schotsman-Eenink
Robbin

24 oktober 1995
het Hoge 72
7251 XZVorden

Wij zijn intens gelukkig en blij
want Linsy heeft er een zusje
bij

Emily Louise

Emily is geboren in 't Nieuwe
Spittaal op 24 oktober om 3.03
uur, weegt 3540 gram en is 50
cm lang.

Jan en
Ans Gotink-van Berkel
Linsy

Uzerhorst 2
7207 DC Zutphen
Tel.(0575)553477

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Anne

25 oktober 1995

Marken
Evelien Snijders-
van Koeveringe

Dorpsstraat 15
7234SMWichmond
Tel.(0575)442063
Wilt u beschuit met muisjes
komen eten?
Laat het ons dan even weten.

Dankbetuiging

Zoveel kaarten en bloemen
woorden van troost,
dat geeft ons steun en kracht.

Langs deze weg willen we U
bedanken, voor de vele blijken
van medeleven die wij moch-
ten ontvangen na het overlij-
den van mijn lieve vrouw, onze
ma en oma

JOHANNA
GERHARDA MARIA

HAGGEMAN-
COOBS

Fam. G.J.H. Haggeman.

oktober 1995
Riefelerdijk 9A

7255 KN Hengelo Gld.

REPARATIE
was- en afwasau tomaten

24-uur-service
Onderdelen direkl leverbaar.

DE WILD
Rielbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

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.

Maandag 6 november 1995 zijn wij
25 jaar getrouwd

Eric Eijkeikamp
en

Jeanette Eijkeikamp-Hubers

Wij houden receptie op vrijdag 10
november 1995 van 15.00-16.30 uur
in Café-Restaurant "t Wapen van
't Medler', Ruurloseweg 114 te
Vorden.

november 1995
Sint Anthoniehof 40
7232 EB Warnsveld

Op vrijdag 10 november 1995 hopen
wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Jan en
'Riek Slagman-Roenhorst

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

Het Hoge 35
7251 XV Vorden

Algemene kennisgeving

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u ken-
nis van het heengaan van mijn lieve man, onze
vader en opa

ANTONIE KORENBLIK

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden : E. Korenblik-Sprokkelhorst
Vorden : Gerrie en Gerrit Nijenhuis

Erie en Erik
Ivonne en Rutger
SuzanneenBert

Barchem : Bertus en Henny Stegeman
Petra, Frank

31 oktober 1995
't Boschhoekje
Zomervreugdweg 6
7251 NX Vorden

Mijn man is opgebaard in uitvaartcentrum Monu-
ta, Het Jebbink 4A te Vorden, alwaar geen be-
zoek.
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 4
november om 11.00 uur in de Gereformeerde
Kerk te Vorden, waarna om 12.30 uur de teraar-
debestelting zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Barchem.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in 'de Onderschoer', Beukenlaan te Bar-
chem.

Met droevenis hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de heer

GERARDGOOSSENS

Ondanks zijn,ziekte heeft Gerard tot het laatst
toe de belangen van zijn bedrijf 'zijn levenswerk'
met veel toewijding behartigd.

Wij wensen zijn familie veei sterkte toe om dit
verlies te dragen.

Directie en personeel
Samenwerkingsverband
Schildersbedrijf Goossens Keijenborg
Schildersbedrijf Jansen Wehl

W MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, jo. artikel 50, lid 5 van de Woningwet, mede-
werking te willen verlenen aan het plan voor het ver-
bouwen van een veeschuur tot kantoor aan de Lank-
horsterstraat 12 te Wichmond.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situalietekeninen liggen met ingang van vrijdag 3 no-
vember 1995, gedurende twee weken, op de gemeen-
te-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogefijkheid
bedenkingen hiertegen gedurende die periode schrif-
telijk aan ons kenbaar te maken.

Vorden. 2 november 1995
Burgemeesteren wethouders voornoemd.

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

WEEKENDAANBIEOINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
In wel 30 soorten

DIT WEEKEND:

RIJSTEVLAAI MET
SLAGROOM
een royaal gevulde vlaai en
goed voor 12 flinke punten

NU van 20,- voor 17,50

KERSENVLAAI
met toefjes slagroom

goed voor 6 tot 8 puntjes

NU 9,50
250 g ra m

ROOMBOTER-
AMANDEL

SPECULAASJES
5,25DIT WEEKEND

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

7920 1995

75 J aar P. K. V.

In verband met dit Jubileum is er
voor de jeugd gelegenheid om op
zaterdagmorgen 16 december met
hun troeteldier bij de 'Herberg' te
komen, en deze te laten beoordelen
op verzorging. Het hoeven niet echte
rasdieren te zijn. Wij denken aan
kippen, duiven, watervogels, konijnen
en cavia's, kleine knaagdieren zoals
muizen en tamme ratten. Voor de
mooiste dieren zijn er leuke prijsjes te
winnen. Bovendien krijgt iedereen
een attentie. Aanvang 930 uur. Wel
even opgeven bij de contactpersoon:
dhr. H. Gosselink, Beatrixlaan 10 te
Vorden. Tel. (0575) 55 36 42.

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

Op maandagavond 6 november en
dinsdagavond 14 november.
Beide avonden van 18.30-19.30 uur.

Kosten f 40,- (vaccin f 22,50, inenten
f 17,50) per persoon, contant te
voldoen.

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

BIJ DE KEURSLAGER

COBURCERVINK
Fijn gekruid gehakt mengden we met blokjes belegen kaas.

Daaromheen een plakje Coburger ham.

SPECIAAL
AANBEVOLEN

VERSE WORST/
SAUCUZEN

500gram 4.Z/5

LEKKER
OPBROOD

GRILLWORST

lOOgram

KEURSLAGER
KOOPJE

VARKENS-
LAPPEN
500 gram

3.98

* SPECIAL *

COBURGER
VINKEN

2.25l .M , . : , ,

i • • '_vh,r>,: f'i'uili!'
- i. . ! i i i . ! n li.r

In ongeveer l ï minuten
ZHChieniutr bakken.

HERFSTSALADE
100gram

KEURSLAGER

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Alleen het beste is goed genoeg
•f MEINDL schoenen
+ breed assortiment
•*• voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
•f dus werkelijk 100% waterdicht
+ sta op MEINDL

steeds doeltreffend!
Zutphenseweg 9 - Vorden
Tel. (0575) 55 1272

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM
CORDA
VORDEN

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

houdt op zaterdag 11 november a.s. haar

JUBILEUM CONCERT
als afsluiting van het jubileumjaar.

plaats: sporthal 't Jebbink Vorden
aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

GRATIS toegangskaarten kunnen worden afgehaald op maandag 6 en
dinsdag 7 november a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur in het
Dorpscentrum.

Restaurant-Café 'DE ROTONDE' Kerkstraat 3
Vorden (0575) 55 15 19

donderdag-HUTSPOT of BOERENKOOL-stamppotdag
Lekkere éénpans-gerechten met alles erop en eraan voor 17,50. Afhalen 15,00

VRIJDAG-KOOPAVONDMENU
Vrijdag Schnilzcl Hawaii, met geb. aard. en groente. IJsje of koffie toe 18,50.

Wordt vanaf 12,00 uur geserveerd. Hoofdgerecht afhalen 16.50.

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN



NEDERLAND GAA T
ANDERS SCHOONMAKEN!

Uw hele huis eenvoudig en grondig schoon met de
enige echte originele Zwitserse

Stoomreinigers

Zeer speciale^
demonstratie:

Zaterdag
4 nov. a.s.

13.30-16.00u.
^

Ontdek SwissSteam bij uw dealer:

Met behulp van de originele SwissSteam stoom reinigers
reinigt u uw hele huis schoner, efficiënter,
sneller en stukken goedkoper en eenvoudiger.

SwissSteam werkt ideaal op o.a. vloeren, tapijt, keuken,
badkamer, meubilair, sanitair, ramen en nog veel meer...

U gebruikt alleen nog maar gewoon leidingwater.
Geen geërnmer meer met schoonmaakmiddelen en
chemicaliën.

SwissSteam desinfecteert, ontvet en verwijdert o.a. vlekken,
kalkaanslag en geurtjes.

U bent veel sneller klaar,.., ook met hetstrijkgoed..!

De originele Zwitserse SwissSteam voldoet aan de
strengste internationale veiligheidsnormen zoals o.a.
KEMA-Keur. Let daarom altijd op het originele
SwissSteam\QQ o.

Fa. RUTJES & GRAFFELMAN
Bronkhorsterweg 4 - STEENDEREN

Telefoon: (0575) - 451959

Gestart

PEDICUREPRAKTIJK
Pedicure en voetmassage

Lid van NPO {Ned. Pedicure Organisatie)
Tevens docente van pedicureopleiding,

Werkt uitsluitend op afspraak

Naam: Mevr. A.D. Rötgers
Adres: Nieuwstad 1 4, Vorden
Telefoon: 0575-551383

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto grot/s etc.

Brinkhorst l
7207BGZUTPHEN
(ind.terrein Revelhorst
«{0575)5228 16

BDVAC

Uitnodiging
voor de slotbijeenkomst
van de
werkgroep tuinkeuringen Vorden
op maandag 13 november

Programma
* Hoe houden we de vogels in de tuin?

Dit onderwerp wordt verzorgd door
dhr. Temming.

* Pauze met verloting.
* Bekendmaking prijswinnaars en uitreiking

van de prijzen.

De slotbijeenkomst begint om 20.00 uur en zal
worden gehouden in het Dorpscentrum, zaal
"t Stampertje'.
Iedereen is van harte welkom en de toegang
is gratis.

KOM KIJKEN NAAR ONZE
NIEUWE KALENDERCOLLECTIE
1996 !!!

U hebt keuze uit meer dan
100 verschillende soorten.

O.a.:
- Rien Poortvliet, Anton Pieck, Marjolein

Bastin
- Escher, Dali, Monet, Renoir, Klimt,

Hopper, Van Cogh, Kadïnsky,
Jugendstil!

- Holland, Landschappen, Alpen, e.a.
Landen

- Natuur, Jacht, Dieren
- Sport, Harley Davidson. Ferrari,

Motoren, Surf, Zeilen
- Oranjehuis, vele soorten bijbelse

kalenders en dagboekjes

- Scheurkalenders:
Peter's Zeurkalender, Onze taal,
Geschiedenis, Bridge, Literair, Loesje,
Klazien, Puzzel, Moppen, Nijntje,
Garfield, Snoopy, Winnie The Poon,
etc.

Raadhuisstraat 22
7251 AB Vorden
Tel. (0575)5531 00

f^f\ Ook dot is

UT l AlbertHeijn
Met onze TOP 10
aanbiedingen:

Hollandse Biefstuk
100 gram voor

Hollands Rundergehakt
kilo voor „

fÊl Mager Hollandse Riblappen
kilo voor

O Hutspot 500 gram voor _

_1,98

8,98

10,98

AH Perla Mild Koffie
met gratis jubileumtrommel
kilo voor

Punica sinaasappel en multivrucht
liter van l ,99 voor

11,99

_1,59
Nieuwe AH Luiers
boys and girls
pak van 17,99 voor ,

AH Tissue Toiletpapier
12 rol van 6,99 voor

14,99

_4,99
AH Grote Vla Aktie
vanille-caramel-chocola-blanke vla
liter voor

Goudse licht
belegen Kaas
kilo van 1 3,50 voor 8,90

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkeihoek van Hengelo,
waar U ook voor Hollands rundvlees
kunt kiezen. MOLENHOEK

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg, Galléeslraal 67,7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS JN HET

CAROSSERIEBEDRUF

GELDIG MAAND A G 30 OKTOBER t/m ZATERDA G 4 NOVEMBER '95

ONZE VLEESTOPPERS:

ZIGEUNERSCHNITZELS 1000 gram van 18,90 voor 12,98
RUNDERBAKLAPJES 1000 gram van 23,90 voor 13,90
RUNDERSOEPPAKKET 1000 gram van 11,90 voor 7,90
KIPPEBOUTEN ca. 1900 gram per pakket nu 8,98

UIT ONZE GROENTE- EN FfWITAFDELING:

VAN MA T/M WO:
RODE EN WITTE KOOL 1000 gram van 1,49 voor 0,98
GEHELE WEEK OP DE T.V.:
MANDARIJNEN SPANJEnet a 2000 gram van 4,49 voor 2,75
GEHELE WEEK;
WITLOF 500 gram van 2,98 voor 1,25
GEHELE WEEK;
ELSTAR HANDAPPELEN zak a 1500 gram van 2,98 voor 1,98

VOOR UW ONTBIJT:

TARVOMOUTBROOD8000ramges;ïearenvan1.99voQr 1,49
BOERENROZIJNBROOD 800 gram van 3,98 voor 2,98

SNIJVERSE VERGEER KAAS
BELEGEN KAAS
1000 gram van 12,98 voor 10,98
PETRtTAART
100 gram van 1,99 voor 1,69

EEN WATERVAL VAN VOORDEEL:

DE WAARDEBONFOLDER BLIJFT EEN SUCCES EN DAAROM VAN MA W95 T/M ZA
'«/ureS LIEFST EEN VOORDEELPAKKET VAN FL. 46,00 MET O.A.:
K.G. KOFFIE pak a 500 gram 6,39

NU MET BON PER 2 PAKKEN F 2,- KORTING
LASSIE TOVERRIJST 400 gram 1,99

NU MET BON PER 2 PAKKEN F 1,- KORTING
DUO PENOTTI 500 gram 3,29

NU MET BON F 1,-KORTING
STIMOROL 4 sluks 2,59

NU MET BON PER 2 PAKKEN F 1,50 KORTING
ST.MORET 150 gram 3,79

NU MET BON F 1,50 KORTING
STEGEMANRINGLEVERWORST 500 gram 2,98

NU MET BON F 1,-KORTING
ABEE KIP/KERRIESALADE 500 gram 5,98

NU MET BON F 2,- KORTING
OMO OF ALL NU MET BON F 5,- KORTING
HEEFT U GEEN FOLDER ONTVANGEN, VRAAG ALSNOG ÉÉN BIJ DIANA OF JEANET
V/D VLEESWARENAFDELING.
VOOR DEZE MAAND EEN NIEUW SPAARPAKKET -ZIE ONZE VITRINEKAST WAAR
DE FOLDERS LIGGEN.
NEEM MEE UW VOORDEEL D.M.V. DE EDAH-CARD. NOG GEEN CARD, VRAAG ER
ONZEKASSIÈRESOM.

Bij Edah doen we er

a lies aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

• bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

Edah Servicelijn
van maandag t/m vrijdag uaii
10 tot lïenvan I tot 4 uur

kunt j gratis bellen met oma
service-af deting. Daar kunt u
ook terecht voor hel adrei

van de Edah bij u In de buurt.

'Ik ga
voor

Edah!'

iddh,G. BOTTERMAN B.V,
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment Scherpe prijzen.

BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij
garanl voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook mat u
mee over het design.
Met een super modem
computerprogramma
ontwerpen wi) samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tol hel laatste moment
mei alle elementen
kunnen schuiven lol
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modem design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galieestraal 58 7251 EC Vorüen.
Tel. f0575) 55 26 375

EINDELIJK DUIDELIJKHEID

DE GROTE VAN DALE,
NU VOLLEDIG BEWERKT IN DE
NIEUWE, OFFICIËLE SPELLING

Als u nu intekent kost de complete
set van 3 delen slechts f 298,-.

Na verschijnen einü november l' 325,-.

r iLy[ 22
7251 AH Vorden
Tel.(0575)55 31 00

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

TEGELHANDEL

mullcf-uorden bu
plavulzerï — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 -Vorden -lel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - water

Lid VNI
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

W ie h mond se weg 45
Hengelo G ld. tel. (0575) 46 55 56

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM
l CORDA

VORDEN
TEL.: (0575) 55 34 83

TREKKINGSLIJST
2« trekking d.d. 27-10-'95

Lolnummer Prijs

W2 CD-Spelar

076 magnetron
616 óames/herenfels Gazelle Primeur
201 fotocamera
976 dames/heraihorloge
276 bcomadime
W soundmachine
942 kledington f 150.-
724 waardebon f 10CT-
726 waardebon 15D/

Haam, adres, woonplaats

F.J. Klein Werxjerman, Hengelosweg 6.
Vorden
A.M. Lenselink. 't Wiemei!* 3, Vorden
G.B. HcnJs, Wiersseröroekwg 10, Vorden
H.J. Gentsen, HackWwweg 12, Wöimond
JA, Berenpas, Mossetoag t
Sönennk, Zutpfienseweg 7, Vorden
?. Molenaar, Paulus Poilerslraat 40, Nyi&'dal
Jos Remmer. Oa Coslaslraat 19, SjnschWBn
S. BaAers. Vontóslraa! 16. Bunsctoten
A. Kwenöeh, Koeltn^of Mt, Vofden
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Politie Varia
Vorden

Jorritsma enJolink verrichten openingsworp Bakker Open

Een 66-jarige Vqrdenaar knalde op
maandag 23 oktober met zijn auto te-
gen een overstekende reebok. Het on-
geluk had plaats op de Lindeseweg.
De auto liep lichte materiële schade
op. De reebok overleed ter plekke.
Verder had er op deze dag een inbraak
plaats in een woning aan de Haar. De
dieven kwamen binnen door aan de
achterzijde een raam te forceren. Na-
dat de hele woning was doorzocht
gingen de dieven er vandoor met sie-
raden en een geldbedrag van 5.000
gulden.
Enkele aan- en omwonenden van tic
Leegte hielden op dinsdag 24 oktober
een aantal jongeren in de leeftijd van
12 tot 14 jaar staande op verdenking
van vernielingen. De bewoners had-
den eerder bij de bouw van hun eigen
woningen aan de Leegte diverse ma-
len te rnakcn gehad met vernielingen
en grepen daarom in toen een groepje
jongeren zich tussen de in aanbouw
/ijndc huizen begaf. Nadat de namen
van de kinderen door de buurtbewo-
ners waren genoteerd, werden deze
doorgegeven aan de politie. Achteraf
bli jkt dat er geen enkele vernielingen
zijn gepleegd en dat de jongeren
.slechts verstoppertje aan het spelen

12'/i jaar ervaring als Volvo-dtalrr

2 jaar tn rijdt graag mtl u wfR

Occasion van de week:

Volvo 850 2.5 GLE
mei 1994 rood, 78.000 km, LPG, alarm,
elektrische ramen, mistlampen voor,
radio-cassette Prijs op aanvraag

• Aflevcringsinspectie • APK/V VN-keurïng • Vfalvo/
Bovag-garantie • Ommilgaraniie • Nationale Auto
P»s (geregistreerde kilometerstand)
• Zomer- of win i erratum l e beurt
• Vjlvo Touring Service
• VnlvoAdvantageCard

vouvo
Occasions

Bij Schotpoort blijft een Volvo een Volvo.

SCHOTPOORT PERSONENAUTO B.V.
DE STOVEN 21. ZUTPHEN. TEL 05750 - 27222.

Wereldwinkel
U bent gewend eerlijke produktcn bij
de Wereldwinkel te kopen. Dat b l i j f t
zo, maar er komen steeds meer nieu-
we produktcn bij zoals hagelslag,
yuca-chips, chocoladerepen, notcnre-
pen en carl-grey-thec. Allemaal pro-
duktcn uil grondstoffen waarvoor een
faire prijs is betaald. De Wereldwin-
kel staat elke vrijdagochtend rpet een
stand op de Vordcnse weckmarkt.

Welfare
De Welfare kan terugkijken op een
geslaagde bazar. Het was een gezelli-
ge d ruk te in de Wchmc. De totaal op-
brengst was I"2,868,-.

Slaatjesactie
Muziekvereniging Sursum Corda
heeft afgelopen zaterdag haar jaarlijk-
se slaatjesactie gehouden. Er werden
in totaal ruim 3600 slaatjes verkocht.

KBO
Door het toenemend aantal bezoekers

, 1 1 1 Je soosmiddagcn, is de KBO
Kranenburg verhuisd van de kleine
zaal 'de Jachtkamcr' van Gasterij
Schoenaker naar de 'Krancnburg-
/a . i l ' . Na een fraaie opknapbeurt en
nieuwe verlichting is de voormalige
winkel van Schoenaker een heel ge-
zellige en ruime zaal geworden. De
eerst volgende bijeenkomst van de
KBO Soos Kranenburg is op dinsdag-
middag 7 november. Louise van Uden
komt op deze middag vertellen over
haar werkzaamheden voor de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden. Na af-
loop van de spreekbeurt wordt er bin-
go gespeeld.

Minister Jorritsma ontpopt zich als zangeres
Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van Hotel Bakker werd vo-
rige week woensdagmiddag een
klootschiettoernooï gehouden waar-
voor talloze prominenten waren
uitgenodigd zoals minister Anne-
marie Jorritsma van Verkeer en
Waterstaat en de Achterhoekse
zanger Bennie Jolink. Helaas moest
de minister op het allerlaatste mo-
ment afzeggen voor hel toernooi
vanwege verplichtingen in de
Tweede Kamer. Echtgenoot Gerlof
Jorritsma was echter wel aanwezig.
Hij verrichtte samen met zanger
Bennie Jolink de openingsworp van
het klootschieten. Het is de bedoe-
ling dat de Bakker Open een jaar-
lijks terugkerend festijn wordt
waar mensen uit de regionale poli-
tiek en het bedrijfieven elkaar kun-
nen ontmoeten. Eigenaar Klaas
Bakker heeft hiervoor inmiddels de
'Stichting Bakker Open4 opgericht.
De deelnemers waren vorige week
woensdag bijzonder enthousiast en
wat hen betreft is er voor de Bakker
Open een gouden toekomst wegge-
legd. Onze verslaggever ging met
hen op stap en had voor het eerst
een kloot in zijn handen.

Woensdagmiddag 25 oktober. Het is
twaalf uur 's middags en de deelne-
mers aan de Bakker Open verzamelen
zieh bij het jubilerende hotel. Onder-
nemer Henk Barendsen is één van de
ruim vijftig deelnemers aan de Bak-
ker Open. H i j staat achterin het café te
pra ten met enkele andere gasten en
ver te l t dut hij nog nooit eerder aan
klootschieten heeft gedaan. 'Maar ik
denk dal ik niet de enige ben in dit ge-
zelschap', lacht bij. Naast famil iele-
den en vrienden hebben Klaas en
Lokc Bakker diverse zakenrelaties
uitgenodigd waaronder de heer Was-
sink van Brand Bierbrouwerij. Ook
voor de Brabantse bicrliefhcbber is
het klootschieten een onbekend spel.
'Je moet straks niet verbaasd ki jken
als ik die bal in de sloot gooi'.
Voordat het gezelschap per koets naar
de startplaats van de klootschictwcd-
strijd vertrekt , slaat er allereerst een
feestelijke lunch op het programma
bestaande uit romigc Achterhoekse
bospaddestoeltjes, rcerugfilct Guil-
laummc en gr icsmee l soufflé en v l ie r -
bessen parfait. Eigenaar Klaas Bak-
ker opent de lunch met een toespraak
waarin hij vertelt dat minister Jorrits-
ma helaas heeft moeten afgezeggen
voor de Bakker Open in verband met
verplichtingen in de Tweede Kamer.
'Zanger Bennie Jolink is straks bij de
opcningworp wel van de partij", glun-
dert Bakker. 'Samen met de cchtenoot
van Anncmarie Jorritsma zal hij de
openingsworp verrichten.'

rieke de Haan, Frans Wicringa en
Marjct Kooy. Uit handen van wed-
stri jdleider Johan Pardijs van 't Lange
End ontvangen zij de grote Bakker
Open Trofee. Het team van Vordenaar
Henk Barendsen en acteur Johnny
Kraaykamp jr eindigt als laatste en
krijgt de poedelprijs. 'Dan is het toch
al lemaal nog niet voor niets geweest',
lacht Barendsen.
De koetsen staan inmiddels weer
k laa r en gccscortccrd door de p o l i t i e
wagen van Martin Gabricl gaat het
gezelschap weer terug naar het hotel
aan de Dorpsstraat, 's Avonds heeft
hier een feestavond plaats waar lot ie-
ders verrassing de Achterhoekse
rockformatie Normaal haar opwach-
t ing maakt. Minister Jorrisima is ilan
inmiddels ook gearriveerd en laat bo-
ren dat zij het Achtcrhockse dialect
nog niet verleerd is. Bij het nummer
'Ocrend hard' k l i m t de H e i t - '
molenaarsdochter - die nog bij Klaas
Bakker op school heeft gezeten - zelfs
het podium op en zingt ze uit volle
horst mee.
Op maandagavond 30 oktober wordt
de receptie voor de inwoners uit Vor-
den gehouden. Ook hier is het weer
een drukte van belang en wordt hel
echtpaar Bakker getractccrd op een
gezamenlijke aubade van de mu/.iek-
vcrenigingcn Sursum Corda en Con-
cordia. Een aubade die wordt afgeslo-
ten niet het toepasselijke nummer
'Lang zullen ze leven...'.

Zanger Bennie Jolink en Lokc Bakker.

Vervolgens is het woord aan burge-
meester Kamerling die de familie
Bakke fcy^pcrt niet het gouden jubi-
leum. 'O^p gemeente staat bekend
om drie dingen: de bosrijke omge-
ving, de negen kastelen en Hotel Bak-
ker. En dat is iets waar jullie trots op
mogen '^t aldus hurgmeester Ka-
merling. IB
Om klokslag twee uur staan er op de
parkeerplaats van Holel Bakker een
aantal koetsen klaar waarmee de gast-
en naar de startplaats van de kloot-
schietwedstrijd worden gereden. De
verslaggever van Weekblad Contact
deelt de koets met twee giechelende
Vordcnse wethouders en gemeentese-
cretaris Ton van Vleuten die de rit er-
vaart als een soort schoolrcisje. Bij
het passeren van kasteel Vorden
zwaait hij enthousiast naar verschil-
lende ambtenaren die aan het werk
zijn. 'Ze zullen me wel een bofkont
vinden. Maar zo vaak heb ik niet van
dit soort uitstapjes, hoor', verzekert
hij .
De startplaats van de Bakker Open is
aan de Bekmansdijk. De verslaggever
van Weekblad Contact wordt inge-
deeld bij enkele familieleden van het

echtpaar Bakker en ven rek l als team
\ ier. Directe tegenstander is leatn drie
van Riet de Haan. AI sneJ^ijkt dat
beide teams goed aan elka^Kcwaagd
/ijn totdat de heer Wassink van Brand
Bierbrouwerij van team drie de klont
m de sloot gooit. 'Wc gaan winnen. Ik
voel het', lacht Jan Willern^fcwrnbos
van team vier, de broer vari^Hkc Bak-
ker. 'Schrijf je dat wel even op in dat
blad van je'.
Als de verslaggever van Contact en-
kele goede worpen achter elkaar
gooit, krijgt hij van team drie het ver-
wijt naar zijn hoofd geslingerd dat hij
in trainingskamp is geweest. 'Dat
nu K-t haast wel. Heb je dit echl n n n i t
eerder gedaan'?', vraagt Riet de Haan
zich af. Lex, Jan Willem en V i v i r n
van team vier zijn daarentegen bij-
zonder blij met de geslaagde worpen.
'Ik zei toch dat wc zouden gaan u m
nen', aldus een enthousiaste Jan Wil-
lem Doornbos. Als alle teams de fi-
n i s h l i j n gepasseerd zijn, blijkt dat Jan
Willem Doornbos iets te optimist isch
was. Met 50 worpen en 17 meter
wordt zijn zijn team vierde. De eerste
prijs van klootschietwcdsirijd gaat
naar het team van Th ijs Geurts, Ma-

m n met i cd on minister Jorritsma verricht Bennie Jolink de ope-
ningsworp van de eerste Bakker Open.

Revue Jong Gelre kent
geen flitsende start
De revue 'Ons kent ons!' die de af-
deling Vorden van Jong Gelre vrij-
dagavond in het Dorpscentrum te
Vorden op de planken zette, had
niet bepaald een flitsende start.
Wellicht door wat nerveusiteit wa-
ren er haperingen in de teksten
waardoor er bij sommige schetsjes
te lange pauzes ontstonden.

Wanneer bij een sportwedstrijd de
eerste helft niet denderend is en de
tweede juist wel, dan ga je als toe-
schouwer toch met een tevreden ge-
voel huiswaarts. Dit is ongeveer te
vergelijken met de revue van Jong
Gelre. Na een aarzelend begin werd
het gebodene steeds beter, waardoor
het uiteindelijk toch nog een amusan-
te avond werd.
De rode draad in de revue was hel al-
ledaagse plattelandsleven van de fa-
milie Wilmink, bestaande uit opa Gait
(Wirn Harcnberg), zijn dochter Dicna
(Bérdic Tolkamp-Lcnselink), schoon-
zoon Engbert (Bert Eggink) en kle in-
zoon Bcrnhard (Marco Arfman). En
de familie Leushuis bestaande uit
moeder (Erna ten Pas), dochter Bcrta
(Yvonnc Makkink) en zoon Marinus

(Gcrrit Borgman). Ook baron (Ant-
wan Havekcs) en zijn vrouw (Wendy
Zievcrink) kwamen veelvuldig in
beeld.
Natuurlijk zoals bij dit soort revues
gebruikelijk veel 'gebekvecht' waar-
bij Diena Wilmink liet zien veel haar
op de tanden te hebben. Ook opa en
schoonzoon Engbert vlogen elkaar re-
gelmatig in de haren. De scène 'les in
de liefde' was geinig om te /.ien. net
als de bijeenkomst in het vrouwcnca-
fe waarbij Dicna een geweldige
speech afstak. En dan nog een duik in
het verleden toen scx nog vies was en
de lucht schoon. Gaat het bovendien
in de rechtszaal in Nederland net /.o
toe als bij de stroper in deze revue dan
zullen de 'Van Randwijckachligen'
nooit miljoenen in hun zak kunnen
stoppen. Gelukkig voor Albert Hcyn
\vas haar dircktie niet in de zaal aan-
wezig toen daar het rundvlees uit Ier-
land ter sprake kwam. Het Vordcnse
publiek, voornamelijk bestaande uit
de agrarische scktor, vond dit natuur-
li jk wel prachtig.
De regie van de revue was in handen
van Henk Brockgaardcn. Voor de mu-
zikale begeleiding zorgden Mariska

Ticssink, Arjan Klein Gel t ink en K r i k
Knocf. Een prachtig lied was wel " I k
voel mij als-een boef m het gevang',
een persiflage op de 'hond in het
as i e l ' van Boh Foi Toch. Het ballet
stond onder leiding van Wilma Koers,
'Ons kent ons' wordt vrijdag 3 no-
vember en zaterdag 4 november nog-
maals uitgevoerd op het toneel van
het Dorpsccntrum.

dagboekl
Over wat er in

de Vordcnse bibliotheek te beleven is

Welkom in de
Leeszaal
Kranten en tijdschriften verliezen,
ondanks een overvloed aan nieuws en
commentaren op de televis ie , niets
van hun aantrekkelijkheid. Dat mer-
ken de uitgevers van deze media. Dat
merken wc ook in de bibliotheek,
waar de leeszaal dagelijks dooi v e l e n
wordt bevolkt. Er liggen landelijke en
regionale kranten en zo'n stuk of zes-
tig tijdschriften. De nieuwste m i n i
mers van opinie-weekbladen, hobby-
bladen, bladen over speciale onder-

werpen en de clubbladen van nage-
noeg alle plaatselijke verenigingen
liggen daar te wachten op belangstcl-
k-iulei! . /e kunnen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek (22 uur
per weck) worden gelezen. Ook oude-
re nummers en jaargangen kunnen
worden geraadpleegd. Deze kunnen
(aan leden) trouwens ook worden u i t -
geleend.

Er heerst in onze kle ine maar prak-
iisch inger ichte leeszaal altijd
aparte sfeer. De een leest op z'n ge-
mak een of meer kranten, een ander
raadpleegt de personeelsadvertenties
of bestudeert een rapport van de pro-
vincie over een actueel onderwerp. Of'
een verslag van een vergadering van
de gemeenteraad. Ook de nashuiwer
ken staan vlak bij de hand, zodat jon-
gelui die op zoek zijn naar gegevens
voor een project er ook goed de wey
leren kennen. 1-n wie gegevens heeft
gevonden die nog op een of andere
wijze moeten worden gebruikt, kan
een folo-kopie maken en vooreen lut-
tel bedrag de complete tekst van een
artikel kopiëren en mee naar huis ne-
men.
Een leeszaal is eigenlijk een huiska-
mer waar je lekker ontspannen kennis
kunt nemen van alles wat er in de we-
reld veraf en dichtbij gebeurt. En van
alle dingen die je verder interesseren
en in ti jdschriften worden beschreven
en afgebeeld. Waar je zelf kunt kiezen
wat je wilt lezen. Waar geen t e l e v i s i e

de aandacht opeist. En geen telefoon
gaat.
Er zijn veel mensen in onze gemeente
die zich gewoon elke weck een uurtje
of langer terugtrekken in de leeszaal.
Om even te ontspannen of om bij te
komen van een drukke weck. Om
weer op te laden of bij te bl i jven. Ge-
woon even weg wezen uit liet dage-
lijkse vaste patroon en je geest verrui-
men.
Als u daar ook best voor voelt: slap
rust ig eens binnen in de bibliotheek
en bekijk hel ruime aanbod aan lec-
t u u r dut in de leeszaal voorhanden is.
En zelfs al bent u geen lid, dan nog
bent u er welkom. Al spreekt hel ei-
genlijk wel vanzelf dat u /„o'n waarde-
vol clement in onze Vordcnse ge-
meenschap steunt door uw l i d m a a t -
schap of als lid van de Stichting
'Vrienden Openbare Bibliotheek' in
Vorden. Informatie over beide moge-
li jkheden wordt u graag gegeven bij
de balie vlak bij de leeszaal.

Boekanier

Collecte
. ' l l e c l c voor de Dierenbescher-

ming heeft in Vorden en Kranenburg
een bedrag van f 3.757,70 opgele-
verd. Verder werd er in Leesten, Vicr-
akke r en Wichmond f 1937,50 opge-
haald voor mensen met een ve r s t an -
delijke handicap.



Ut busjen
'Ut busjen kump zo', steel nummer een,
gewone bussen kö'j neet meer zeen.
De oldren bunt neet meer in tel,
ui wöd tied dawgaof trekken an de bel.

Loopn nao ut station,
dan buj un half uur faviet,
anders buj soms neet op tied.
Ok aj met defietse kont gaon,
buj nog helemaols achter den aom.

Ok umme in de trien in en uut te stapn,
dan op ut perron van al die trappen.
Hard hopn is t 'r neet meer biej,
pas op, anders geel e nel veitrbiej.

En hef ow de bus nao ut Spittao! ebrach,
buj al zo kwiet un halve dag.
Weerumme. geel ut net zo weer,
in huus val iej as un blok d'r neer.

Twee keer op bezituk te gaan,
dat is helemaols niks gedaan.
Wie dit toch hef uut evonnen,
'k wol dat die luu gaar neet bestonnen.

Maor ze bunt t 'r wel, helaas,
vake bunt ze ok nog de baas.
Zelf hoef! ze neet met de busse te gaon,
zee hebt wel un auto veur de deure staon.

D. Lindeman

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS

Verbouwing Timmerieë
Al sinds jaar en dag timmcrl restaurant de
Timmerieë aan de weg om haar gezellige
familierestaurant een nog betere ambiance
te geven, zodat de gasten kunnen genieten
vaneen voortreffelijk diner in een gezellige
sfeer. Vanaf maandag 30 oktober wordt dat
zelfs nog wat rigorcuser aangepakt. Om de
aannemer de ruimte te geven is het restau-
rant van maandag 30 oktober tot eind no-
vember gesloten. In die tijd wordt de keu-
ken geheel gemoderniseerd en voorzien
van de laatste snufjes om hiermee de culi-
naire mogelijkheden te vergroten. Het res-
taurant-gcdeelte wordt tevens enigszins ve-
randerd en een likje verf en een nieuw be-
hang completeren het geheel. Voor de gast-
en betekent dit nog meer mogelijkheden bij
restaurant de Timmerieë. 'Vanzelfsprekend
behouden wij ook na de verbouwing de gul-
le gastvrijheid zoals u die van ons gewend
bent. Evenals de hoge kwaliteit van ons cu-
l ina i re aanbod', aldus de heer Maalderink
van de Timmerieë. De exacte heropenings-
datum is nog niet bekend.

Actie Zuinig Stoken
Heeft u afgelopen zondag 29 november ook
de eerste standen op de meterkaart van de
Gamog genoteerd? Nu nog 21 weken lang
wekelijks de standen van de gas- en clcktri-
citeitsmeter noteren en vergelijken. Het no-
teren en vergelijken van encrgicvcrbruikcn
is een goede zaak en leidt tot energiebewust
gedrag.

Lezing
Mevrouw Wortelbocr geeft op vrijdag-
avond 10 november een lezing over 'Klas-
sieke homeopathie' Het gaat hier om een
geneeswijze die beweert dat klassieke ho-
meopathische geneesmiddelen de eigen ge-
neeskracht van de mens stimuleert. De le-
zing wordt gehouden in het gebouw van de
stichting Volksuniversiteit Zutphen aan de
Cochoornsingel ! in Zutphen. Voor meer
info: (0575) 515589.

KERST- EN NIEUWJAARS
KAARTEN

Ook voor het goede doel!

DRUKKERIJ
WEEVERS

WWF

l>UFO«<BI't KBlDlil IJU

FILM M ZUTPHfN.

WEVODmJK
Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.

Bij elk 1-persSons dekbed een
kussen of een 1 persoons-dekbed-
overtrek GRATIS t.w.v. f 49,=*

Bij een 2-persTons of Lits Jumeaux
dekbed zelfs 2 kussens of één dekbed-
overtrek GRATIS tw.v. ƒ 79,=*

In plaats vanTen gratis dekbedovertrek of
kussen(s) kunt u ook uw oude synthetische
of donzen dekbed laten reinigen*

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met een 100%
katoenen tijk en met een polyesther
hollow fiber vulling. A

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200
200/ 200
240/200 va1

nu 79,=
nu 109,=
nu 149,=

DONZEN DEKBEDDEN

Donsdekbed, kwaliteit 90% witte
originele ganzedon^ln kassette uit-
gevoerd, dus navu^par.

1-persoons 140/200uan 499,= nu 299,;
2-persoons 200/200 Mn 599,= nu 399,=
Lits Jumeaux 240/200^an 699,= nu 499,=

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 4-Seizoenen donsdekbed, kwaliteit
100% katoenen tijk en een polyesther \ 90% witte originele ganzedons.
hollow fiber vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 219,=
200/200 van 339,=
240/200 van 359,=

nu 179,=
nu 279,=
nu 299,=

In carré stiksel.

1-persoons 140/200 van 599,= nu 399,=
2-persoons 200/200 van 899,= nu 699,:
Lits Jumeaux 240/200van 1099,= nu 899,=

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-seizoenen dekbed van 100%
scheerwol en een 100% katoenen tijk.

1-persoons 140/200 van 299,= nu 199,=
2-persoons 200/200 van 369,= nu 269,=
Lits Jumeaux 240/200 van 389,= nu 299,=

Wollen 4-seizoenen dekbed van
PARADIES met een 100% katoenen
tijk.

1-persoons 140/200 van 399,= nu 299,:
2-persoons 200/ 200 van 599,= nu 499,:
Lits Jumeaux 240/200 van 699,= nu 599,:

Deze aanbiedingsdekbedden zijn allemaal ook leverbaar in extra lang, 140 x 220 en 240 x 220 cm.

Verder hebben we een grote partij restanten dekbedden in alle maten. In dons, wol en syn-
thetisch. Al deze dekbedden zijn waanzinnig goedkoop. Kortingen van 20% tot halve prijs!

Aktie geldig tot

30 november '95,

zolang de

voorraad strekt. BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 - Zutphen - 0575-512816

'Of de helft van de waarde in contanten.

Zaterdag 4 november

BOEDELDAG
10.00 -14.00 uur

Adres:
Baakseweg l, VORDEN

(Rondweg, afslag Wichmond)

Vanaf 13.00 uur

BOEDEL-
VEILING

van bepaalde artikelen



DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wardt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. ?Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

S14C
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.DQ-17.DO uur {vrijdag koopavond), Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

Wij zoeken

FOKKERS/
MESTERS
zgn. gesloten bedrijven

die geïnteresseerd zijn in het
produceren van vleesvarkeusbeertjes.

- 2% hoger magervleespercentage
- betere typebeoordeling
- gegarandeerde afzet
- geringe beerkorting
- minder arbeid
- diervriendelijk
- gunstiger voeder conversie
- hoger rendement

Inlichting vrijblijvend: 0575-553233

Grotere of kleinere aantallen mogelijk

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

mode voor
het héle gezin

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

'Witdmmu
39,50KEUZEMENU voor

~^ r " r -^M

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

In de week van de lingerie
laat Nederland z'n beste
kant zien, dus wij van
Tuunte Fashion ook!

Profiteer van deze zeer speciale lingerie
aanbiedingen in de week van de lingerie:

AktiebonvoorBH's
l Wij hebben een ruime sortering bh's l

van de bekende merken Elbrina,
Iduna, Sloggi of Naturana.

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt uDames Weslips

De bekende elastische katoenen slip van ENTEX in de kleuren wit ] *\ l H IIP ffltl. •
of huid kosten normaal bij ons ƒ 3,95. ̂ ^^^^^___ _ UI V V 1%U1 Ullm

op de aankoop van een bh
3 VOOr M ft w biTA w i i van ƒ 19,95 of meer.

Nu speciale lingerieprijs

Dames bodystockings
Body's met of zonder ingebreid kabelmotief, met col of ronde hals.
Inde week van de lingerie ontvangt u ƒ 5,00 korting als u bij ons
een bodystocking koopt.
Deze week koopt u al een bodystocking vanaf ƒ 9,95

Heren boxershorts
In een fijne jerseykwaliteit met allerlei leuke prints.

De normale Tuunteprijs is ƒ 7,95

korting

2 voor

Jongens slips 2 voor

Kwalitatief prima slip, verpakt per 2 stuks in een doosje-
Maten 104-176.
Tuunteprijs 2 voor ƒ 5,00 Svedale lingerieprijs

%rf*f *̂

Meisjes ondergoed setjes
Diverse leuke setjes met allerlei verschillende opdrukken.
Maten 92-176.
Tuunteprijs slechts ƒ 6,95 \peciale Hngeriepnjs

PIKT AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 1/11/95 T/M ZATERDAG 11/11/95

5 voorgerechten

5 hoofdgerechten

grand dessert

energieservice
gelderland
flevoland

Pakt de Sint
dit jaar ook bij
u royaal uit?

UJ

Bij veel mensen heeft de Sint dit jaar wat extra's te besteden.

Zij hebben zichzelf namelijk een flinke uitgave bespaard. Hoe?

Door een HR- C V-ketel te HUREN bij EGF. Dit biedt vele voor-

delen. Zo heeft u geen hoge aanschafkosten. AHe onderhouds-

en reparatiekoste n zijn bij de huur inbegrepen en u krijgt gratis

24-uursservice bij storingen. Wij zijn aangesloten bij EGF,

de verhuurorganisatie van GAMOG- en GGF-installateurs.

Daarom kunt u rekenen op een vakkundige installatie en een
betrouwbare service.

Interessant? Kom eens langs, dan laten we zien hoe voordelig
het huren van een CV-ketel uitpakt.

installatietechniek

Dijkerman b.v.
Molenstraat 72a - 7231 KP Warnsveld

Tel.(0575)570016
Fax (0575) 57 19 94

V O O R D E E L

Heren IWEATPULLS
polos!uitinA29.- 149.- DEZE WEEK 89.-
Dames lamswollen
PULLOVERS
beige - grijs - antraciet
blauw- petrol - bruin 2 STUKS 59.-

modecentrurn

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 14 38

ALS HET BUITEN BEGINT
TE GIETEN, MOET HET>
BINNEN NIET GAA
DRUPPELEN
Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele
specialiteiten. De werkzaamheden variëren van het
solderen van dakgoten tot aan het aanbrengen van
een kompleet nieuw dak, eventueel kompleet met
isolatie. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit
dakrollen kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op
alle materialen. Bel gerust voor een vrijblijvend
advies of offerte.
Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. (0575) 51 83 83

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND TEL (0575) 44 17 55

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT



Nieuw in Neder land

KIRA®, DE NATUURLIJKE OPLOSSING
BIJ DEPRESSIVITEIT...

Gezond, vitaal en opgewekt. Zo
zouden we ons het liefst elke dag
willen voelen. De gebruikelijke be-
slommeringen zorgen er wel eens
voor dat dat niet zo is, maar geluk-
kig zijn zulke kleine tegenslagen
meestal weer snel overwonnen.
Anders ligt het als problemen gro-
tere vormen aannemen. Als we te
lang met verschijnselen als slape-
loosheid, oververmoeidheid, hoofd-
pijn en lusteloosheid blijven door-
lopen.

Onder elkaar noemen we dat een
beetje 'overspannen' of 'depri' zijn.
De dagelijkse dingen zijn niet meer
goed te dragen en de innerlijke balans
is verstoord. Daarbij neemt de prik-
kelbaarheid alleen maar toe.

Eigenlijk hebben we het dan over een
lichte vorm van depressiviteit, ook a
zeggen we dat niet gemakkelijk van
onszelf. We hoeven ook niet direct
naar de 'sofa' van de psychiater, maar
met de lichamelijke gevolgen gaan we
mogelijk wel naarde huisarts, Meestal
is een rustgever of een slaaptablet dan
de oplossing voor de rusteloosheid en
het slaapprobleem.

Gelukkig is er nu een nieuw middel
uit de natuur,zonder bijwerkingen en
verslaving.
Verwerkt in een dragee zit de juiste
hoeveelheid Hypericine uit Sint Jans-
kruid, een kruid dat eigenlijk al eeu-
wenlang tegen neerslachtigheid en
lusteloosheid werd gebruikt en nu is
herontdekt.

Na tienjarig wetenschappelijk en prak-
tisch werk hebben artsen en onder-
zoekers van geneeskrachtige planten
aangetoond dat het hooggedoseerde

Hypericine in Kira® een effectieve
natuurtherapie is voor mensen met
ontstemmingen die niet direct een
doktersbehandeling nodig hebben.

Het Sint Janskruid heeft niet voor niets
de bijnaam 'zonneschijn voor de
geest'. De geest krijgt door Kira®een
echte oppepper. Al na tien tot twintig
dagen is er de kracht om problemen
weer fris tegemoet te treden.

Het gebruik van Kira5 brengt geen
blijvende behoefte met zich mee en
kent geen ongewenste werkingen.

Voor meer informatie kunt u conlact
opnemen mei de Indros & Pfluger

Consumentenservice -
tel. 036-537 08 71.

Kira® is verkrijgbaar bij:

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Doe mee met de

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat l - 7251 BC Vorden - Tel, (0575) 551742

Speciale Aanbieding

Rowenta Haarföhn

slechts l

Rowenta Haarföhn
met diffuser

en kam mondstuk

slechts 39.95

En win een supervakantie naar:

Mallorca of
Duitsland

Dozo Mega tour trekt door Nederland on komt
by 200 horecazaken voor informatie en.

adressen 072-G1251I

De Voorronden:
Vrijdag 3 November. Aanvsm£ 20.00 uur.

e&t.

tuuvi

- Wij zijn ook gespecialiseerd in het aanbrengen van make up b.v.
bruidsmake up of avond make up.

- Wilt u de bruine huid van afgelopen zomer behouden of voorbereid
op wintersport? Dat kan door een interessant geprijsde
zonnebankkuur.

KADOTIP: een waardebon voor de feestdagen

Novemberaanbieding:
Bij een volledige behandeling, voedingsampul t.v/v.
f 10,- GRATIS. geldig t/m 30 november 1995

Voet e&t

Verz.produkten: dr. RA. Eck$tein-Makeup;JohnvG-Zonneprodukten:
Colifornian ton

72St
. (0575) 55 4 f 4 J

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 10.00-12.30en 13.30-20,00 uur zaterdag: 10.00-18.00 uur

Nieuwstad 13, Vorden.
Sponsors: VanDer Valk Tours, Pioneer, Kabelkrant.

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Hertsnfarm 'De Langekamp Joppelaan 116 - 7215 AJ Joppe
Tel. (0573) 43 19 80
Fax (0573) 43 28 59

HERTENVLEES VAN DE BOERDERIJ
Het gezondste alternatief.
Milieu vriendelijk gefokt.
Dit scharrelvlees bij uitsiek Ls nu verkrijgbaar in
diepvriespakketlen, vacuüm verpakt, in verschillende
samenstellingen en grote. Alle vlees Ls gekeurd door
Rijksdienst voor keuring van Vet1 en Vlees.

BLOEMEN 8,95

2WINTER-
CYCLAMEN10,- 25 TULPEN-

BOLLEN
6,95KIST MET 24 VIOLEN

9,95

KERST- EN NIEUWJAARS
KAARTEN

Ook voor het goede doel!

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

WWF

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLJK
ZUTPHEN NL - TELEFOON O575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 72OO AA

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst,
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r SPORT-
NIEUWS

Vorden - Alexandria 1-2
Door afwezigheid van Peter Hoevers,
Benny Wentink en Oscar Olthuis was
trainer Peter Jansen gedwongen het
elftal op enkele plaatsen te wijzigen.
Het middenveld werd nu bezet door
Ronnie de Beus, Hugo van Ditshuizen
en Dick Smit. Vorden begon sterk en
zette Alexandria zwaar onder druk. Na
een kwartier schoot Dennis Wentink
op aangeven van Mare van der Linden
keihard op de lat. Doelman Jan de
Boer verrichtte hierna nog enkele red-
dingen. De spelers van Alexandria
konden weinig anders doen dan de
spelers van Vorden op grove wijze on-
deruit te halen. Vooral de handige
Hugo Ditshuizen werd hiervan hel
slachtoffer. Evenals Ronald de Beus en
Wilbert Grotenhuis moest hij enkele
malen door verzorgster Jeanette Bijen
worden opgelapt. Mark Sueters,"Den-
nis Wentink en Hugo van Ditshuizen
kregen goede scoringskansen maar
het lukte hen niet om de score de ope-
nen. Alexandria sloeg vlak voor het
rustsignaal toe, Rob Enzerink kreeg de
bal verkeerd op het hoofd en Hans
Mulder lobde de bal over de uitgelo-
pen Marinho Besselink 0-1. Dit was
het eerste schot van Alexandria op het
Vordense doel en gelijk raak.
Na de pauze werd het na vier minuten
zelfs 0-2. Op het middenveld ver-
speelde Dick Smit de bal welke werd
voorgetrokken waar zowel de verdedi-
gers als de spits van Alexandria de bal
misten. Deze kwam vrij gelukkig voor
de voeten van Marco Schurink en het
pleit was beslecht. Vorden trok nog
massaler ten aanval. Alexandria trok
een cordon voor het doel zodat het
voor Vorden moeili jk werd om een
opening te vinden. Nadat een speler
van Alexandria na de zoveelste charge
op de benen rood had gezien, beperk-
ten de gasten zich nog meer tot verde-
digen. Halverwege de tweede helft
kon een half weggewerkte bal door
Dennis Wentink in het doel worden ge-
plaatst 1-2. Vorden speelde achterin
één op één waardoorlaatste rnan Mare
van der Linden met zijn lengte in stel-
ling werd gebracht. Helaas voor Vor-
den werden de flanken wel benut maar
de voorzetten misten diepte waardoor
Mare onvoldoende werd gelanceerd.
Doelman Jan de Boer verrichtte nog
enkele goede reddingen maar Vordcn
kon het overwicht niet tot doelpunten
omzetten. Al met al een bittere pil
voor Vorden. De wedstrijd had een
grimmig karakter waardoor de matige
scheidsrechterTeunissen zich genood-
zaakt voelde om Hugo van Ditshuizen,
Jan Groot Jebbink én Ronald de Beus
alsmede vijf spelers van Alexandria de
gele kaart te geven waarvan één twee-
maal dus rood.
Zondag speelt Vorden in Twello tegen
V&K.

Uitslagen
Jeugd; CJV-ers Al-Vorden Al 1-0,
Vorden Bl-Wilp BI 1-6, Vorden B2-
WVC B2 1-5, SKVW Cl-Vorden Cl
1-1, Vorden Dl-Zutphen D l 3-3, Vor-
den El-Erica El 0-6, Brummen E4-
VordenE29-l,Vorden Fl-Zutphania
Fl 4-2, Brummen F4-Vorden F2 0-7,
Vorden F3-Dierense Boys F2 1-7.
Senioren: Vios 2-Vorden 2 5-2,
Drempt Vooruit 3-Vorden 3 1-1, Vor-
den 4-Rietmolen 3 3-2, Vordcn
5-AZC3 2-5.GSV63 5-Vorden65-2.

Programma
Junioren: Vorden AI-Heeten Al,
Schalkhaar B2-Vorden BI, Fortuna
Winterswijk B2-Vorden B2, Vorden
CI-SSSECl,GazelleNieuwlandDl-
Vorden Dl, Brummen El-Vorden El,
Vorden E2-Dierense Boys E2, AZC
Fl-Vorden Fl, Vorden F2-Gazelle
Nieuwland F3, Wilhelmina SSS F6~
Vorden F3.
Senioren: V&K 1-Vbrden l, Vorden
2-Etten 2, Vorden 3-Erica*763,Ruurto
3-Vorden 4, Baakse Boys 2-Vorden 5,
Vorden 6-Noordijk 3.

Ratti l zondag
Na een weekend vrijaf te zijn geweest
moest Ratti l zondag aantreden tegen

Jeugd geniet van een 'dagje Feyenoord4

De jeugd van voetbalvereniging Vorden maakte vorige week woensdag een heel bijzonder uitstapje. Op hè! programma
stond een bezoek aan het stadion van Feyenoord. De 150 jeugdleden van Vorden vertrokken met drie bussen naar Rotter-
dam, waar te een rondleiding door het stadion kregen en wedstrijden speelden tegen de jeugd van Feyenoord. Met name
Dl speelde een fantastische partij en wist met 6-4 van Feyenoord D4 te winnen. Volgens jeugdvoorzitter Jan Borgonjen
was het een dag om niet snel te vergeten. 'Vooral voor de jeugd is het natuurlijk geweldig om in zo'n impossant stadion
rond te lopen en spelers tegen te komen als Peter Bosz en Mike Obiku'. De heer Harren van Havi Reizen - die de jeugd van
Vorden met drie bussen naar Rotterdam bracht • had vorige week woensdag ook nog een aardigheidje voor de Vordense
voetbalclub. Hij bood het bestuur een cheque aan in verband melde plaatsing van een sponsorbord op het hoofdveld van
V.V. Vorden.

Steenderen 5. De eerste vijf minuten
waren zeerrommelig.Steenderen pro-
fiteerde hiervan doordat een Ratti-spe-
ler in eigen doel schoot 0-1. Ratti nam
daarna het heft in handen en zette
Steenderen goed onder druk. Er ont-
stonden enkele goede kansen voor
beide goals maar de spitsen konden
niet tot scoren komen. Vijf minuten
voor rust werd een aanval door het
midden van de Steenderense verdedi-
ging goed afgewerkt door Dinand
Hartman 1-1.
Gelijk na rust kon Ratti via een corner
op voorsprong komen. Jos Schröer
kreeg alle ruimte om aan te nemen en
te scoren 2-1. Hierna kon Ratti Steend-
eren goed onder druk houden en
speelde de laatste fase van de wedstrijd
weliswaar niet goed maar kon de score
opvoeren tot 4-1 door Ron Hartman
en Dinand Hartman.

Uitslagen
Erica Al-Ralti Al 6-1, AZC C2-Ratti
Cl 4-3, DEO Fl-Ratti Fl 18-0, Ratti
E 1-Lochem E2 4-0, Ratti D l -Lochem
D2 4-4.

Programma
Diepenheim Al-Ratti Al, Haarlo Bl-
RattiBl,Ratti Fl-ReunieF2, Ratti Cl-
Erica Cl,Ratti Dl-Rekken D2.

Uitslagen Socü
Socii F-Warnsveld.se Boys F 4-0, Socü
E-Voorst E 17-0, Heeten C-Socii C
1-8, Socii B-Terborg B 5-2.
Socii 1-KleinDochteren l 8-0,Sp.Kla-
renbeek 3-Socü 2 4-3, Peeske 4-Socii
3 1-3, Socii 4-PAX 6 0-2, Socii
5-Brummen5 l-7,Vios ll-Socii65-2.

Programma Socii
Almen F-Socii F, Almen E-Socü E,
Daventria C-Socii C, Socii B-DWB.
Baakse Boys 1-Socii l, Socii 2-Eer-
beekse Boys 3, Socii 3-Drempt Voor-
uit 4, De Hoven 4-Socii 4,PAX9-Socii
5, Socii 6-Ruurlo 9.

Volleybal

Das h Sorbo
De dames van Dash-Sorbo l hebben
afgelopen zaterdag in Dwingeloo ge-
wonnnen met 3-0 van DOK. De set-
standen waren 15-9, 15-13 en 15-7.
De thuisclub kon geen moment een
vuist maken en de dames van Dash-
Sorbo hadden de wedstrijd helemaal
onder controle. De volgende wed-
strijd is op zaterdag 11 november in
Enter.

Bruvocl-Dashl3-2
Het heren l team van Dash speelde af-
gelopen zaterdag tegen de heren van

Bruvoc uit Brummen. Coach Bert
Vricler had het team de opdracht ge-
geven oattp positieve lijn die in de
gewonnq^p.vedstrijd tegen Harfsen
was ingezel, door te trekken. In de
eerste set nam Dash al snel een 5-1
voorspron" Via gevarieerd spel wist
Dash hej^Ritcnverschil vast te hou-
den en w^Jdc set met 15-11 gewon-
nen. Ook in de tweede set nam Dash
een voorsprong. Halverwege de set
ontstonden er echter problemen met
de verwerking van de opslag van Bru-
voc. De pass kwam niet goed meer bij
de spelvcrdeler en de aanvallers kon-
den geen vuist maken. Bruvoc kwam
zelfs voor met 15-14. Een uiterste
krachtsinspanning van Dash bracht
toch de setwinst aan Vordense kant:
17-15.
Ondanks goed tegenspel wisten de
heren van Dash in de derde en vierde
set geen antwoord te vinden op de
harde aanvallen en de serviccdruk van
Bruvoc. Beide sets gingen dan ook
verloren; 11-15 en 9-15. Om toch nog
twee punten mee naar huis te kunnen
nemen moest de vijfde set gewonnen
worden. Dash ging voortvarend van
start en nam een 7-2 voorsprong. Bru-
voc wist toch weer langszij te komen
maar Dash wist tot 14-12 een voor-
sprong te houden. Door een aantal
misverstanden ging het toen toch nog
mis voor Dash en won Bruvoc deze
beslissende set met 19-17. Donderdag
2 november speelt Dash tegen Sidc
Outui tZutphcn.

Uitslagen
D3A Side Out 4-Dash 6 0-3, DP
Voorw. I-Dash 2 3-0, D3A Bruvoc
2-Dash 4 1-2, D3B Bruvoc 3-Dash 5
2-1, HP Bruvoc l-Dash l 3-2, Dl
Dash 3-Keizerspr. 23-1, H2A Dash
2-Keizerspr. 2 3-0, H3A Dash 3-WSV
2 0-3, MA Dash l-WSV l 2-
2, ME Dash l-Vios l 2-1, JB Dash
l-WSV 2 3-0, JC Dash l-Voorw. I
0-3.

Programma
HP Side Out-Dash l, D3B Side Out
5-Dash 5, H. Rekr. ABS l-Dash 2,
D3A WIK 4-Dash 4, H. Rekr. Dash
2-SV Welsum, H. Rekr. Gorsscl
I-Dash l.

Squash

Heren 2 van Squash Centrum Vorden
speelde dit weekend in Apeldoorn een
driehoekswedstrijd tegen Kcrschoten
Apeldoorn en Squash Heerlen. Het
team uit Vorden was goed in vorm en
had ook veel Vordense supporters
meegenomen naar Apeldoorn. Beide
wedstrijden werden gewonnen met

respectievelijk 5-0 en 4-1. Daarmee
b l i j f t Vorden 2 - op de tweede plaats in
de poule - nog steeds kar^kpuden op
promotie.

' ~

P a a r d e s f {r t

LR en PC de Graafschap
Op zaterdag 21 oktober behaalde Ri-
nic Heuvelink op de Gelderse Kam-
pioenschappen Samengesteld in Die-
penheim met haar pony Gorby een
derde plaats in de klasse L. Vanwege
dit behaalde resultaat mag zij op za-
terdag 4 november deelnemen aan de
Nederlandse Kampioenschappen Sa-
mengesteld inBiirchcm.

Dammen

IJmuiden-Dostal Wegenbouw
Dostal ! bezorgde hekkensluiter 1J-
muiden de eerste punten in de natio-
nale hoofdklasse. Al na drie uur spe-
len leed de positionele opzet vaan
Gerrit Boom schipbreuk en moest hij
capituleren (2-0). Eddy Budé dwong
een goede afwikkeling af, maar deze
bleek nog een remisevariant voor zijn
tegenstander te bevatten (3-1). Henk
Grotenhuis ten Harkel blunderde in
goede stand en kreeg een dam om de
oren. Wiliswaar werd deze weer afge-
nomen met een schijf achter, maar de
resterende stand gaf geen hoop meer
op een puntendeling (5-1). Na een iets
voordelige remise van Henk Hoek-
man (6-2) bezegelde Emmanuel Me-
rins het lot voor de Vordcnaren. Door
een al wat lastiger stelling kwam hij in
tijdnood, waarin hij een forse blunder
maakte. Hij haalde nog het eindspel,
maar deze bevatte geen muziek meer
(8-2). Gerrit Wassink hield Wim de
Jong keurig op remise (9-3) en Alcx
Klein boekte de enige overwinning
aan Vordense zijde. Hij liet een we-
derzijdse damafwikkcling toe, maar
omdat hij met een tweede schijf naar
dam kon lopen, kon hij de centrum-
schijven van zijn tegenstander met
succes belagen (9-5). Johan Haijtink
speelde remise waardoor het 10-6
werd. Nina Jankovskaja kwam na een
goede partij in een voordelig cinds-
pel, dat helaas standaardremisc was.
Zij probeerde de tegenstander nog te
verleiden tot verliezende zetten, maar
dat bleek vruchteloos (11 -7). Hendrik
van der Zee tenslotte zag zijn flank-
centrumaanval verzanden en gaf uit-
eindelijk remise (12-8). De volgende
wedstrijd is op zaterdag 11 november
in 'De Buurman' tegen Witte van
MoortuitWesterhaar.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
' k Haddc maondagaovund net de grundcl op de echterdeure edaon too de
tillefoon ging. 'Laotum maor rammelen, wi ' j mot noweers daon', reep
micn vrouw die al met de jas an hi ' j de veurdeure ston. Wi'j zoln mctun
stel goeie bekenden nao de receptie van Bakker, urn zcuven uur hi'j de
kerke, ha* waf-
csprokkcn.
'Lao'k u m toch maoropnemmcn, i'j wet nooit wie 't is, stel idateen van
dekinder wathcf'.
Ik rcgc kauweluks gelcagenhcid um micn name te zeggen too'k al
huucrn wie of ' t was.' Jao, hier met Toon, moj 's luustren*.
'Toon, ik hcbbc nowgin tied, wi'j moet na de receptie en ze staotopons
te wachten. Bel zo tegen half ticnc maor weer, dan bu'w wel in huus'.
'Goed dan, i'j heurt nog van micn, tot straks.
Too'w weer in huus waarn wodn ut kwat vcur tiene, tien uur maor nog
gin tillefoon. Tegen kwat oaver tiene wodn dir' an de veurdeure ebeld.
'Wiekandatnog twean,zolateop 'naovund?'.
'Meschïen Toon wel'.
Hn dat was ok zo. 'Jao 'k bun zelf maor ekommen, i'j hadn 'n haok
schicnbaor neet goed op de tillefoon elcg want i'j waarn alticd bezet'.
'Wat veur ni'js hcj cigcnluk daj dat zo neudug moet vctcln?'.
'Poh, oaver dat schilder!'je da'k op de veling heb ekoch*.
' Wa's daor dan veur ni'js an?*.
'Dat za'k ow uutleggcn. Zaoterdag kwam d ' run kcarl langs den vroog of
e dat schideri'j van die boerderi'je mog zien at ik teminste die kearl was
die ut o pde veiling had ekoch. 'k Zei urn: kom d'r maor in 'tHank inde
kamer. De kearl bekek ut schilder!'j heel andachtug en zei effen later: 'Ik
geved'rowncgenho
derd gulden vcur'.
'Ok nog veur gin duuzcnd', zei Riek metenen, 'Toon is völs te bli'jc dat e
11 hef könncnkoopn, den blif hier hangen'.
En daor ging de kearl met weg.
'Moar hec had micn wel ni'jsgicrug emaakt. Daorumme bun'k t'r van-
dage met naoun kunstkenner cwcs den vestand van schilderijen hef. En
we'j wat den zei?'
'Gooi um maor in de container mcschien?4.
'Integendeel, ik zol um onder de viefentwintug-hondcrd moar neet van
de hand doen, 't was un heel gocien van den schilder'.
'Now, gefilseteerd d'r met, now kiek i'j d'r nog met meer plezier nao
denk ik'.
'Oh nee, Riek is now völs te bange dat t'r inbrekkers komp, ulsteetnow
indcslaopkamer inde kaste'.
'Dus is ut meer wccrd maor i'j heb t'r minder plezier van a'k ut goed
begriepe*.
Toon mos cfïcn naodcnken. Vcduld jao, noe'j 't zo zegt'.
'Kö'j zien Toon, bezil meknectgclukkug!'.
Maor 'k denke dat Toon zaoterdag wel nao de bocldag geel, kiekn of t'r
nog meer koopjes bunt te haaln. Want nao ze zekt mot t'r nogal wat bi'j-
ebraeht wean. Dus wod ut nog weer 's un olderwets arfhuus, bi'j ons in
d'n Achterhook.

H. Lees t man

Amnesty
De werkgroep van Amnesty Interna-
tional afdeling Vorden houdt maanda-
gavond 6 november een schrijfavond
in het Dorpscentrum. Die avond
wordt hulp geboden met het over-
schrijven van voorbeeldbrieven voor
mensen die behandeld worden in
strijd met de rechten van de mens.
Deze keer wordt geschreven voor
Aung Zeya en 8 jongeren uit Myan-
mar. Zij hebben zeven jaar gevange-
nis gekregen wegens hun vreedzame
politieke akt iv i tc i tcn . Voorts wordt
geschreven voor de 29 jarige Tunesi-
sche Tourkia Hamadi, moeder van
twee kleine kinderen. Zij zit in de ge-
vangenis omdat zij lid was van de ver-
boden islamitische partij en omdat y. i j
haar man heeft geholpen bij het
vluchten uit Tunesië in 1992.
Ook wordt geschreven voor een lera-

res uit Bizerte en voor mannen in
Laos die voorbereidingen troffen om
een opstand te organiseren. Al deze
mensen zitten onschuldig in de ge-
vangenis. Indien men niet op de
schrijfavond kan komen dan bestaat
de mogelijkheid voorbeeldbrieven
thuis te laten bezorgen. Hiervoor kan
koulak t worden opgenomen Ank
Wallenburg (0575) 55 23 37 of voor
Wichmond met Leni Lamcrs (0575)
441341.
Zondag 5 november liggen in de ker-
ken in Vordcn en Wichmond petitie-
lijsten klaar. Deze maand wordt gete-
kend voor Tourkia Hamadi en Aicha
Dhaouadi in Tunesië.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Weekendrecept
Vlogman
Varkenslappen met bokbïer
Basisvoorbereiding stoven: Zout, kruid en bcbloem het vlees. Schroei
het in uitgebruisde en lichtbruine boter aan weerszijden dicht en bak het
bruin. Neem het vlees uit de pan en blus de braadboter af met water. Doe
het vlees terug in de braadpan en stoof het met gesloten deksel zachtjes
gaar.

U heeft nodig voor vier personen: 4 varkenslapjes (van de schouder)
elk circa 125 gram, 50 gram boter of margarine, citroensap, l flesje bok-
bicr, l ,5 theelepel maïzena, l cetlepel mosterd zout en peper.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Wrijf het vlees in met wat zout,
peper en mosterd. Verhit de boter of margarine. Wacht tot het schuim
voor een groot deel is weggetrokken. Bak het vlees er snel aan weerszij-
den lichtbruin in. Neem het vlees uit de pan. Sprcnkel over elk lapje l
thcclcpcl citroensap. Voeg aan de bakboter het bokbier toe. Houd een
klein beetje bier apart. ROLT de aanzetsels van de bodem van de pan goed
los. Temper de warmtebron. Leg het vlees terug in de pan en laat alles
met het deksel op de pan 35 a 45 minuten zachtjes stoven. Roer in een
kommctjc de maïzena en het restje bokbier tot een glad mengsel. Neem
hel vlees uit de pan en leg het op een voorvcrwarmdc schaal. Roer het
maïzena-biermcngse! door het stoof vocht en laat er even de kook over
komen. Schenk de saus over het vlees en dien het gerecht daarna op.
Lekker met Chinese kool en gekookte aardappelen.

slagerij Vlogman



GENDA
NOVEMBER:
Iedere dag S WO V Open Tafel inde
Wchme.
Jeu de boulesbaan bij de Wchmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

l HVGWichmond.Ringmiddagin
Vorden

l HVGDorp.Ringmiddagin Vorden
1 AMBO Klootschieten' t Olde

Lettink
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 VrouwcnclubMcdler.l.V.N.
7 Soos Kranenburg, Louise van

Uden over S WOV bij Schoenaker
8 ANBO Klootschieten't Olde

Lettink
8 Welfare handwerken, Wehme

11 Prinsenbal,Dcurdrcajers
1 1 Jubileumconcert Chr. muziek ver.

Sursum Corda Vorden, sporthal
'tJebbink

13 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Kerstguirlandes maken

13 Slotbijeenkomst TUinkeuringen,
'tStampertje

14 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Themam iddag in Almen

15 ANBOKlootschieten'tOlde
Lettink

15 Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Wereldwinkel modeshow in de
Herberg

15 HVG Wichmond, doe-avond
16PCOB
16HVGWiIdenborch,Iezing

Thuiszorg mctdia's
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen,
Kerstguirlandes maken

20 VrouwcnclubMcdlcr
21 Ver. Oud Vorden,'Klankbeeld'
21 Soos Kranenburg 1300 jaar

Bisdom in zaal Schoenaker
21 NCVB Pastor D. Booyink

Gevangenis-pastoraat
22 HVG Dorp, Sinterklaasavond
22 Welfare handwerken, Wchme
22 ANBOKlootschieten'tOlde

Lettink
23 Plattelandsvrouwen Provinciale

handwerkdagen in Dorpsccntrum
23 Themamiddag Vrouwenraad

Vorden in het Dorpscentrum,
'Vrouwen hoeven niet alles te
slikken'

24 Voorlichtingsbijccnkomstvan
ANBO, KBOcn PCOBjhcma
'kwaliteit in hu is' in 'tStampertje

29 ANBOKlootschieten'tOldc
Lettink

DECEMBER:
Jeu de boulcbaan bij de Wehme
dagelijks geopend. Info bij de
receptie, ledere dag open tafel bij de
Wclimc.SWOV.
4 VrouwenclubMcdlcr.Sinterklaas
5 BejaardensoosKranenburg.St,

N ie o l aas
6 Welfare handwerken, Wchmc
6 HVGWichmondds.A.Walpot
6 ANBOKIootschietenbij'tOlde

Lettink
7 Bcjaardcnkring,Dorpscentrum

12 Plattelandsvrouwen, Provinciale
handwerkdagen in Dorpscentrum

13 ANBOKIootschietenbij'tOlde
Lettink

18 HVGdorpKerstfeestvanuitde
Fakkel

18 VrouwenclubMedlcrKerstfeest
19 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
19 NCBV,Kcrstviering
19 HVG Wichmond, Adventsvicring

samen met ouderen
20 Plattelandsvrouwen, Kerstviering

b ij de Herberg
20 ANBOKIootschietenbij'tOlde

Lettink
20 Welfare kerstcontactmiddag

Wchme
21 HVG Wildenborch, Kerstfeest
21 Bcjaardcnkring, Dorpscentrum

Kerst
27 ANBOKIootschietenbij'tOlde

Lettink

Jantje Beton
Onder het motto 'Jantje Beton zorgt
dat kinderen blijven lachen' houdt het
fonds Jantje Beton van 5 tot en met 1 1
november voor de 28e keer de Jantje
Beton Collecte. De opbrengst van de
collecte is bestemd voor alle kinderen
in Nederland. In de stad en op het
platteland. B innen en buiten. Groot en
klein. Spelen doe je immers overal.
Een gezonde samenleving zorgt voor
haar kinderen. Jantje Beton zorgt voor
leef- en speelruimte in het hele land.
Plaatselijke verenigingen die mee-
doen met de Jantje Beton Collecte
mogen vijftig procent van de op-
brengst houden voor hun eigen plan-
nen en activiteiten. De overige vijft ig
procent wordt besteed aan tal van an-
dere zinvolle projecten zoals kinder-
vakan t ickam pen.

ULLETINy ORDEN

• Telefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
• 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.
^Openingstijden bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van J3.30tot20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00
uuren volgens afspraak.

Wethouder M. A artsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak. .

\\ethouderD.Mulderije~Meitlen-
hniL-k: donderdagmorgen 10.00-
1 i.00 uur en volgens afspraak.

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

j,'BoUW-EN
WONINGTOEZICHT

OP DONDERDAG 16
NOVEMBER NIET

BEREIKBAAR
Op donderdag 16 november zijn de
medewerkers bouw- en woningtoe-
zicht niet bereikbaar. Zij volgen op
die dag een cursus.

ERGUNNINGENm _
Op 24 oktober 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- de heer W. de Leeuw voor het bou-

wen van een woning op het perceel
Ruurloscweg 65a te Vorden.

- mevr. G. Kuiper-van den Bosch
voor het verbouwen/vergroten van
een kantoorgebouw tot woning
niet carport en berging.

- de heer R.A,J. Sloot voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Burgemeester Galleestraat 42 te
Vorden.

- de heer G.J.W. Wentink voor het
vellen van l conifeer op het per-
ceel Het Hoge 18 te Vorden

- de heer H. A. Nijenhuis voor het af-
zetten van 400 m2 hakhout op het
perceel Wildcnborchscwcg 34 te
Vorden.

- de gemeente Vorden voor het kap-
pen/opschonen van enkele bomen
nabij de Bleek/Komvonderlaan.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vcrgunnin-

gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

KOSJJEVKL

\T'MILIEUBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDINGEN

Van 3 november tot en met l decem-
ber 1995 liggen ter inzage, gedurende
de openingstijden, in het gemeente-
huis van Vorden, seklor grondge-
bied, buro milieu, en de openbare bi-
bliotheek van Vorden,

een melding algemene maatregel van
bestuur (artikel 8.41, lid I )van:
1. de heer GJ. Rietman, Boshuisweg

8,7233 SE Vierakker, voor het wij-
zigen van een melkrundveehou.de-
rij op het perceel Boshuisweg 8 te
Vierakker;

2. mevrouw G.H. Halfman-Meme-
link, Hengeloscweg 15, 7251 PB
Vorden, voor het van toepassing
worden van het Besluit mclkrund-
veehoudcrijcn Mil ieubeheer op een
reeds opgerichte melkrundveehou-
dcrij op het perceel Hengeloseweg
15 te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3)
van:

3. de heer GJ. van Ark, Wildenborch-
seweg 19, 7251 KB Vorden, voor
het jaarlijks in de periode van 15
maart tot 31 oktober op zijn erf
plaatsen van kampeermiddelen en
het bouwen van een töilet-/wasgc-
legenheid op het perceel Wilden-
borchseweg 19 te Vorden;

4. de heer B. Wunderink, Ruurlose-
wcg 85, 7251 LC Vorden, voor het
slopen van een kippenschuur en het
aanleggen van een mestplaat voor
vaste mest op het perceel Ruurlose-
weg 85 te Vorden;

5. de heer H.G. Brummelman, Dcl-
densebroekweg l, 7251 PL Vor-
den, voor het wijzigen van de vee-
bezetting op het perceel Deldense-
broekweg l te Vorden;

6. de heer D.B. Pardijs, Lankhorster-
straat 12, 7234 SR Wichmond,
voor het wijzigen van een vee-
schuur in een kantoorgebouw op
het perceel Lankhorster straat 12 te
Wichmond.

De wijzigingen genoemd in de mel-
dingen onder de punten 3 t/m 6 heb-
ben geen dan wel uitsluitend gunstige
gevolgen voor het mtl icu.

KANSVE°E°NRKIND

Word nu donateur
Bel 06-300121

(40c! par minuui)

unicef
KANS VOOR EEN KIND

Daar doe je toch aan mee

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel Teeuwen

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 55 37 73

Bij aankoop van 500 gram KAAS NAAR KEUZE
een halve baguette stokbroodje GRATIS

Gouwenaar Light
33% minder zout - 25% minder vet c AC
500 gram Df4D

Verse Roomkaas
ananas - gember - sinaasappel - perzik of
kruiden
100 gram
nu ter kennismaking:

Weekend Notenmix
250 gram
Nieuwll
Beefworstje
100 gram

Osseworst
100 gram

1,69
2,98

3,40

2,20

Overleg met uw Rabobank-adviseur
4 Er is j)ok eeij leen vorm
die bij ü past'

Steeds meer mensen lenen. Vooreen nieuwe auto, een onverwachte tegenvaller, een verbouwing van het huis..,' Ze
doen er echter verstandig aan om kritisch alle mogelijkheden te bekijken en de vorm te kiezen die het beste bij hen
past', vindt Christine Groenewegen, budgetvoorlichter bij het NIBUD.

Kr zijn tal van situaties waarin een
beetje extra financiële speelruimte
behoorlijk van pas kan komen. Maar
wat zijn de gevolgen van een lening
voor het huishoudboekje? Volgens
Christine Groencwcgen is het zaak
om bij het aanvragen van een lening
het maandbudget eerst eens goed op
een rijtje te zetten. Natuurlijk is het
moeilijk om even gas terug te nemen
en er rustig voor te gaan zitten om de

meest geschikte lening uit te zoeken.
'Maar daarom is het juist belangrijk.
Waar je het geld ook voor nodig hebt,
je wilt er gewoon van kunnen genie-
ten. Zonder later spijt te hebben dat je
een onvoordeligc lening hebt afgeslo-
ten.'

Verschillende leenvormen
Financieren begint met het kiezen
voor een bepaalde kredietvorm,

'Je wilt er gewoon
van kunnen
genieten'

gebaseerd op de individuele financië-
le situatie. Rente, aflossing, looptijd
en specifieke vrijheden verschillen
per vorm. Bij de Rabobank kan geko-
zen worden uit verschillende leenvor-

men. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
tijdelijk extra geld achter de hand te
hebben door 'rood te staan' op de Be-
taalrekening. De lokale Rabobank-
adviseur kan ook de voordelen uitleg-
gen van een persoonlijke lening (een
bedrag ineens) bestemd vooreen een-
malige uitgave. Door de vaste rente
weet u waar u aan toe bent. Bij de Ra-
bobank is in een persoonlijke lening
een unieke uitgebreide overlijdcns-
dekking ingebouwd.

Armslag
Wellicht is een doorlopend krediet in
uw geval interessanter. Bij deze vorm
wordt de financiële armslag tot een
bepaalde limiet gegeven: het gemak
van een continue reserve. De rente is
onder meer afhankelijk van de hoogte
van de limiet en er kan kosteloos tus-
sentijds worden afgelost.
Voor de bezitters van een eigen huis
zijn er nog meer leenvormen met ui-
termate gunstige rentepercentages.
Door gunstige fiscale mogelijkheden
profiteert de klant bij deze leenvorm
van lage maandlastcn.

Een goed advies
Het NIBUD, het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting waar Groe-
newegen werkzaam is, geeft geen
specifieke aanwijzingen over welke
financiering altijd goed of slecht is.
'Dat is van geval tot geval verschil-
lend. Individuele omstandigheden
hebben een grote invloed op de meest
optimale leenvorm. Verstandig lenen
is dus altijd maatwerk.'
De Rabobank neemt de tijd voor een
goed leen-advies. In zo'n gesprek
wordt een aantal financieringsmoge-
l ijkhcden met elkaar vergeleken,
waarbij voor- en nadelen helder tege-
nover elkaar komen te staan.
Het is echter ook mogelijk om vanuit
de luie stoel dergelijke informatie bo-
ven water te krijgen. Door te bellen
met de Rabofoon Lcenlijn 06 - 92 75
(20 ct./min.) wordt op basis van de ge-

gevens uw persoonlijke leencapaci-
teit berekend. De Lecnlijn is 24 uur
per dag te bereiken.

'Neem de rijd om alles goed af ie we-
gen en vraag informatie bij een be-
trouwbare adviseur', zeg! Christine
Groenewegcn, budgetvoorlichter bij
het NIBUD.

Meer
informatie?

Bel de Rabofoon
Leenlijn: 06 - 92 75
(20ct./min.)
24 uur per dag,
7 dagen per week.
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