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Vincent
Eykelkamp
Koninklijk
onderscheiden
Burgemeester J. van Blomnicstein van
de gemeente Voorst heeft in het stations-
koffiehuis te Twcllo de bronzen medaille
behorende by de Orde van Oranje Nas-
sau uitgereikt aan Vordenaar V.H.A. Ey-
kelkamp. Dit gebeurde tüdens de vie-
ring van het 40-jarig dienstjubilcum van
Eykelkamp bij Coveco.

Eykelkamp begon zijn loopbaan in de
voorverpakking van vlees in Vorden.

len Is Kunnen) geeft op zaterdag 27 no-
vember de jaarlijkse uitvoering in
sporthal De Lankhorst in Wichmond.

NCVB

Sinds 1975 werkt de heer Eykelkamp
op de afdeling EHBO/slijpen. Hij
houdt zich in de eerste plaats bezig
met de verlening van eerste hulp bij
ongelukjes tijdens het werk.

De heer Eykelkamp is in Vorden sinds
1967 aktief bij de EHBO. Hij is onder
meer betrokken bij het opleiden van
nieuwe leden. In zijn vrije tijd zingt hij
al 25 jaar bij het Vordens Mannenkoor.

Van 14 t/m 20 novemberwordt in bijna
het hele land gekollekteerd voorde be-
strijding van diabetes (ook wel suiker-
ziekte genoemd) onder het motto
'Geef's voor diabetes'.
Diabetes is nog steeds ongeneeslijk,
deskundigen verwachten dat deze aan-
doening binnen een aantal jaren sterk
toe zal nemen. Over diabetes en de ge-
volgen hiervan is nog steeds veel on-
duidelijkheid. Het is noodzaak dat het

onderzoek naar het ontstaan van deze
aandoening en het terugdringen van
complicaties gecontinueerd en uitge-
breid wordt.
Geef daarom de bijdrage aan de kollek-
tant die in die week aanbelt. Wordt de
kollektant gemist, dan kan de bijdrage
worden overgemaakt op giro 5766 of
banknummer 707070805 ten name van
het Diabetes Fonds Nederland te
Amersfoort.

WIK Wichmond
De gymnastiekvereniging WIK (Wil-

In november is er een NCVB-avond in
het Dorpscentrum. Mevr. Irina Log-
tenberg-Drozd komt spreken over de
positie van de vrouw in Rusland.
Sinds de oktoberrevolutie van 1917
heeft de vrouw in Rusland en andere
ex-republieken altijd deelgenomen
aan het arbeidsproces. Is dit om eman-
cipatieredenen of uit puur economi-
sche noodzaak? In haar lezing pro-
beert mevr. Logtenberg de oorzaken
van de beruchte rijen voor de kassa, de
tekorten aan alles en nog wat, de veel-
vuldige abortussen, woningnood, pro-
blemen met de opvoeding, de man-
vrouw relatie binnen gezin en beroeps-
leven, maar ook zaken als huishou-
ding, kinderopvang en mode te belich-
ten. Er rust veel op de schouders van
de Russische vrouw. Hoe houdt zij het
vol en wat doet ze er aan? Het ant-
woord wordt gegeven in het Dorpscen-
trum.

Avondje jonge
agrarische vrouwen
Wil je eens met andere jonge agrari-
sche vrouwen praten over van alles en
nog wat? Dat kan op maandag 15 no-
vember in het Dorpscentrum. Veearts
Warringa komt vertellen over ziektes
bij kalveropfok. Verder wordt er ge-

rLEMEENTEftULLETINytORDEN

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur — op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift in-
dienen.

ERGUNNINGEN

In de week van l tot en met 5 novem-
ber hebben burgemeester en wethou-
ders vergunning verleend aan:
— de heer M. Sprukkelhorst en me-

vrouw J.H. Tragter, voor het
bouwen van een kapschuur op het
perceel Nijlandweg 6 te Vorden;

— de heer M. Bouwmeester, voor het
bouwen van een kapschuur op het
perceel Schuttestraat 15 te Vorden;

— de heer J.H. ten Elshof, voor het
slopen van een houten garage op
het perceel Ruurloseweg 55 te Vor-
den;

— de heer D.J. Ruesink, voor het slo-
pen van een houten garage op het
perceel Almenseweg 12 te Vorden;

— de heer G.J. van Ark, voor het vel-
len van 30 populieren aan de Wil-
denborchseweg te Vorden;

— de heer J. Wcenk, voor het vellen
van 2 berken op het perceel van
Lennepweg l te Vorden;

— de fa. Lucassen Boomkwekerij
voor het vellen van l beuk en 2
berken op het perceel Hamsveld-
seweg l O te Vorden;

— de heer H.B. Rutgers, voor het vel-
len van l berk en l spar op het per-
ceel Hamsveldseweg 8 te Vorden;

— de firma Helmink, voor het vellen
van een esdoorn aan de Decanije-
weg te Vorden.

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan het bouwen van een volière
op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie S, nr. 218
(ged.), plaatselijk bekend Hackforter-
weg 15.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen van vrijdag 12
november tot en met 25 november
1993 voor iedereen op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening, ter inzage.

Eventuele bezwaren kunnen tot en
met die datum schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar ma-
ken.

vergunning ingevolge de Hinder-
wet een aantal veestallingen in-
clusief bijbehorende mestkelders
vanaf 1992 buiten gebruik zijn ge-
steld.

Deze wijziging heeft geen gevolgen
voor de aard en omvang dan wel uit-
sluitend gunstige gevolgen voor de
omvang van de nadelige gevolgen
voor het milieu.

STREMMING
RONDWEGIN

VERBAND MET
AANLEG ROTONDE

De aanleg van de rotonde op het
kruispunt Rondweg/Baakseweg/Het
Hoge verloopt voorspoedig. Binnen-
kort komt de laatste laag asfalt. In ver-
band daarmee zal waarschijnlijk op
donderdag en vrijdag 12 november
aanstaande (mogelijk) enkele dagen
eerder of later) het kruispunt afgeslo-
ten worden voor alle verkeer. Door-
gaand verkeer (ook vrachtauto's) zal
worden omgeleid via de Horster-
kamp, de Dorpsstraat en de Zutphen-
seweg.

T MILIEUBEHEER
OPENBARE

KENNISGEVING
MELDING

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt vrn 12 november tot en
met 11 december 1993 op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en op woens-
dagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een melding (art.
8.19, lid 3) van:
- de heer D. Riefel, de Leuke l, 7251

LL Vorden voor wijziging van zijn
agrarisch bedrijf aan de Leuke l
waarbij ten opzichte van de op 14
oktober 1975 verleende revisie-

INZAMELDAG
TUINAFVAL 1993:

29 NOVEMBER 1993

Op 29 november 1993 kunt u voor de
laatste keer dit jaar uw tuinafval aan
de weg leggen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van l tot en met 5 novem-
ber 1993 zijn de volgende aanvragen
om bouwvergunning ingekomen:
— de heer AJ. Derksen, voor het

bouwen van een volière op het per-
ceel Hackforterweg 15 te Wich-
mond;

— de Maatschap Regelink-Velthuis,
Warkenseweg 2 te Vorden, voor
het plaatsen van een overkapping
voor een hygiënesluis.

praat over'aanloop'op het bedrijf van
vertegenwoordigers, veearts, KI enz.
Veel vrouwen hebben hiermee te ma-
ken. Tot slot wordt een inventarisatie
gemaakt van wat de wensen en ideeën
zijn voor eventuele vervolgavonden.
Voor meer informatie 05752-1268 of
05754-2046.

Vogelshow
'De Vogelvriend'
In het weekeinde van 13 en 14 novem-
ber is de vogeltentoonstelling van 'De
Vogelvriend'in het Dorpscentrum. De
leden tonen dan hun gekweekte kana-
ries en parkieten en exoten aan hetpu-
bliek.
De keurmeesters van de Algemene
Nederlandse Bond van Vogelhouders
hebben deze vogels dan reeds beoor-
deeld en punten gegeven. Door de on-
langs gehouden snijbloemenaktie kan
'De Vogelvriend' de toegang gratis
openstellen en hoopt hiermee te berei-
ken dat velen de weg naar de tentoon-
stelling zullen vinden.

Tweede prijs voor
Concordia
Muziekvereniging Conccordia heeft
tijdens het dit weekeinde gehouden
KNF muziekconcours in Enschede
een tweede prijs behaald.
Dat de jury niet scheutig was met de
punten bleek wel uit het feit dat de zes
korpsen die 's-morgens optraden er
maar drie in staat waren het vereiste
aantal punten bijeen te spikkelen om
zodoende in aanmerking^w komen
voor een eerste prijs.
Onder het genot van een hapje en een
drankje heeft Concordia nog een poos
gezellig in 't Pantoffeltje naeebabbeld
om zodoende de tweede p^fce vieren.
De drumband van Concorcrra zal zon-
dag 28 november in de Rijnhal te Arn-
hem deelnemen aan een drumband/
showbandfestival.

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben in Ut-
recht een bezoek gebracht bij de koffïe-
gigant DE. Na de koffie te hebben ge-
nuttigd werd een film bekeken vanaf
boon tot koffie'. Daarna was er een
rondleiding door het museum.

Opbrengst kollekte
Onlangs werd de nationale kollekte
voor mensen met een verstandelijke
handicap gehouden. In Vorden bracht
deze kollekte f8.392,14 op. Alle gevers
hartelijk dank en de kollektanten be-
dankt voor hun inzet.

Najaarsvergadering
SWOV
Tijdens de najaarsvergadering van de
SWOV zijn de volgende onderwerpen
behandeld: Open Tafel, Dagopvang,
Alarmering, Centrale Meldpost, Wo-
nen/toegankelijkheid, Meer bewegen
voor ouderen, Europees jaar voor oud-
eren, Ontmoetingsruimte, Beleidsad-
viesgroep, Tafeltje-dek-je, Telefooncir-
kel, Bosproject en anderen.
In de seniorenrubriek in Contact is
over deze onderwerpen bericht.

Rij Alcohol Vrij

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 14 november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is geen zondagsschool en jeugd-
kerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. In december geen dienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 14 november 10.00 uur ds. H. de Bondt,
Emmeloord; 19.00 uur ds. M. Berg uit Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 14 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Familieviering met de Kerkuiltjes.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 13 november 18.30 uur Eucharistie-
viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 november
Pastor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 13-14 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 óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45tot 10.15uuren 17.15tot 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 van zaterdag 13 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 13-14 november G. Wolsink, Laren,
tel. 05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
08.00 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 08.00 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
Lochem, fax 05730-57829.

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

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-

ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag 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 Openingstijden maandag t/m donderdag
J 0.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-12.30 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.

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 - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 november 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, Maasbracht.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 14 november 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 november
Pastoor G. Simons, Borculo, tel. 05457-1383.

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.
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GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer

Openbare kennisgeving terinzagelegging
beschikking (art. 13.22, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu — koetshuis) ligt vanaf 12
november 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:
1. de heer A. Hoogstra, Enzerinckweg 12, 7251 KA

Vorden. Adres inrichting: Enzerinckweg 12 (Cam-
ping 'De Reehorst') te Vorden;

2. Mts. Regelink-Velthuis, Warkenseweg 4, 7251 HG
Vorden. Adres inrichting: Warkenseweg 4 te Vor-
den;

3. St. Beheer Ludgerusgebouw, Vierakkersestraat-
weg 37, 7233 SH Vierakker. Adres inrichting: Vier-
akkersestraatweg 37 te Vierakker.

De nrs. 1 en 2 betreffen vergunningen om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor:
1. een kampeerbedrijf;
2. een agrarisch bedrijf.
Nr. 3 betreft een vergunning voor het oprichten van
een verenigingsgebouw voor horeca-activiteiten.

De strekking van deze beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrich-
ting zelf en de ontwikkelingen in de directe omgeving
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van
de ontwerp-beschikkingen.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden in-
gesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 12 december 1993.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
107 van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling.

Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 9 november 1993.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Wet milieubeheer

Openbare kennisgeving ontwerp-beschikking
(art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 12 no-
vember 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavond in het Dorpscentrum tus-
sen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerp-be-
schikking inzake de aanvraag van:

— de heer J.W. Zeevalkink, Dorpsstraat 20, 7234 SN
Wichmond voor het uitbreiden van de bestaande
inrichting (herstelinrichting voor motorvoertuigen
met vergunning van 5 juli 1991) met opslag en ver-
koopruimte van vuurwerkartikelen, op het perceel
Dorpsstraat 20 te Wichmond.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
kingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt tot en met 11 december
1993. De bezwaarschriften kunnen tot die datum wor-
den ingediend. Indien gewenst worden de persoonlij-
ke gegevens van degene die een bezwaarschrift in-
dient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet
tegelijk met het bezwaarschrift worden ingediend.

Voor het indienen van mondelinge bezwaren kunt u
tot 12 december 1993 een afspraak maken.

Datum: 9 november 1993
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

'N HYUNDAI BIJ

Hyundai Excel 1991 18.950,-
Hyundai Pony 1988 8.950,-
Hyundai Pony GS 1990 16.950,-

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 12 november 1993 voor eenieder ter inzage
ligt het door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
hun besluit van 13 oktober 1993, nr. RG93.45473 on-
herroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan 'Indu-
strieterrein Vorden 1992'.

Dit plan heeft betrekking op het wijzigen van de situe-
ring van het nog aan te leggen gedeelte Ambachts-
weg in oostelijke richting.

Vorden, 11 november 1993,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Nieuw In onze collectie:
TUINKABOUTERS

ca. 70 cm hoog
verschillende afbeeldingen

vanaf 85,-

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139

Diepvries nieuws
Ons diepvriesbedrijf blijft OPEN!!!
Met voldoening kunnen wij u mededelen, dat ons
bedrijf op 1 juli 1994 overgenomen zal worden door de
fam. Klein Beekman. Tot die tijd zullen wij op de van-
ouds bekende wijze het diepvriesbedrijf blijven verzor-
gen.

Met vr. groeten,

Vrieshuis van den Berg
Groenloseweg 20-7261 AN Ruurlo
Telefoon (05735) 1418

PROVIMI
BiGGEVOEDER-
PROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

Landbouworganisaties
Vorden

ABTB- tel. 6751

Manifestatie „Beter mestbeleid" op maandag
15 november a.s. in de Brabanthallen te
's-Hertogenbosch.

Inlichtingen en opgave voor gratis vervoer
voor vrijdag 13.00 uur bij de
afdelingssecretarissen.

Vertrek ca. 10.3O uur.
Einde manifestatie 15.45 uur.

BTB - tel. 1576 GMvL - tel. 1284

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO GLD., 05753-2244

MAN

Alle BOUW produkten
voor de DOE-HET-ZELVER

Grote sortering:

U
KADOTIPS

* Plaatmateriaal
* Bouwhout
* Bouwproduktie
* Gereedschap
* IJzerwaren
* Tuinhout en artikelen
*Verf

Waarom De Vakman !!
* Ruime parkeergelegenheid
* Gratis zagen

Bouwkundig advies
Machinale werkplaats

* Goede kwaliteit tegen scherpe prijzen * Professionele hulp en advies
* Bezorgen geen probleem Daarom naar 'De Vakman' !!

O, Kom er eens kijken

Het is lekker op de
boterham of op toast:

Kip/
Satésalade

100 gram 1,75
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst i «HO 9,95
KlapStUk 500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kiio 12,50
Schouderkarbonade 1 K.IO 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Tjap Tjoy
500 gram 6,75

Gebraden Runderrollade
100 gram 2,25

K i pf i l et met tuinkruiden

100 gram 1,98

SPECIALITEITEN

Boom-
stammetjes

4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Malse
Riblappen
500 gram 7,95

7 Kippepoten

voor een tientje
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

De 1ste

100 kopers 'n
KEIZERS-
KROON-

BOL gratis.

2 bos

Chrysanten
VELE KLEUREN

7,95

2 bos

BLOEMEN
NAAR KEUZE

8,95

2 Azalea's

9,95

DE VALEWEIDE-bloemen

Burg. Galleestraat 12 tel. 1391

Onze Traiterie bestaat twee jaar !!!
Dit willen wij graag met U vieren in de vorm van speciale aanbiedingen op

vrijdag 12 en zaterdag 13 november

Traiterie: Wijnhuis-
Slijterij:

Kalfsragoüt
400 gram met twee
pasteibakjes

6,00

Vleessalade
500 gram normaal 7,75

NU 5,75

Pavlikeni
heerlijke zachte
rode wijn NU 5,00

Glenn Fiddich
malt whisky

NU 49,95

Glühwein
liter

NU 7,95

Onze

Kerstgeschenken zijn

geheel vrijblijvend

te bezichtigen l

Bouw- en Houtbedrijf

Leestenseweg 10-Zutphen. Telefoon 05750-21796

NISSAN
Jonge

Demonstratie-auto's
Micra 1.0 5-drs. LX 8-1993 4.000 km 26.585,- NU 23.950,-
Micra 1.3 3-drs. LX 11 -1992 7.000 km 26.935,- NU 22.500,-
Sunny 1.6 3-drs LX 2-1993 9.800 km 32.150,- NU 28.950,-
Sunny 1.6 5-drs. LX 6-1993 9.900 km 33.720,- NU 30.500,-
Sunny 2.0 3-drs. GTi 9-1992 9.200 km 50.500,- NU 37.500,-
Patrol R Turbo 1 -1992 33.000 km 71.000,- NU 46.500,-
300 ZX Twin Turbo 7-1992 14.000 km prijs op aanvraag

Jos Herwers-Hengelo Gld.
HUMMELOSEWEG 10, TEL 05753-2244

MET VOLLEDIGE NISSAN-GARANTIE



Tot onze grote blijdschap is op
1 november 1993 onze zoon
geboren.

We noemen hem

Joeri

Wietze, Cora en
Guy ten Kate

Burg. Galleestraat 1
7251 EA Vorden

Blij en dankbaar zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Marieke Anne Marie

We noemen haar

Marieke

Theo,Johanna en
Sanne ten Have-Berenpas

7 november 1993
Kostedeweg 3
7251 MZ Vorden

DANKBETUIGING

Gaarne willen wij allen hartelijk
danken, die ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Herman
Klein Kranenberg

en
Mina Klein Kranenberg-

Weenk

Julianalaan 2
7255 EE Hengelo (Gld.)

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor. de felicitaties,
in welke vorm dan ook, bij ons
25-jarig huwelijksfeest ontvan-
gen.
Het is een prachtige dag
geworden.

Antoon en Vera Winters

Spalstraat 8, Hengelo (Gld.)

Onze trouwdag was gran-
dioos!

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele kaarten, bloe-
men, gelukwensen en kado's.
Hierdoor is dit een onvergete-
lijke dag geworden voor ons.

Wilberten
Anja Vrogten-Eskes

Kloosterweg 1a, Hengelo
(Gld.)

Bennie en Hermien
Berkelaar-Engbers

willen iedereen bedanken voor
de felicitaties, bloemen en ca-
deaus die wij mochten ontvan-
gen bij ons 25-jarig huwelijk.

Toldijk, november '93.

In ons verdriet om het heen-
gaan van onze dierbare oma
en overgrootmoeder

Johanna Geertruida
Straatman-Uenk

mochten wij uw hartelijk mede-
leven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
Fam. Pasman

Vorden, november 1993

AANBIEDING

bij:

DEMI
BYOU
Alle TASSEN

HALVE
PRIJS

Zutphenseweg 8
Tel. 05752-3785

Te koop voor 't afdekken van
aardappelen, bieten enz.:

2« keus dik
L ANDBOUW-

FOLIE

Ook ISOLATIEFOLIE
verkrijgbaar. Afm. 1.20 -

1.50-2.00 m hoog.

BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139

Johanna Maria

Geboren op 3 november 1993.
Chantal weegt 4275 gram en is 51 cm
lang.

Een stille wens
werd een diep verlangen
naar jou, een kleine mens
jij hebt hoop voor geluk vervangen.
Wat zijn wij intens gelukkig
om jouw papa en mama te mogen zijn.

JOHN en INEKE HATTINK

Hoetinkhof 98
7251 WE Vorden

Peter: Wil Hattink
Meter: Suzanne Veerwater

Negen maanden zijn we naar elkaar toege-
groeid, maar kort voor dat je onze droom com-
pleet zou maken, heb je op onverklaarbare wijze
ons weer verlaten.

GERRIT JAN-WILLEM

* 6 november 1993 t 6 november 1993

Je zult altijd onze zoon blijven.

Jolanda, Jan-Willem, Lilian en
Iris Elbrink

Burg. Galleestraat 5-7
7251 EA Vorden

Jan-Willem is op 10 november in besloten kring
begraven.

Ftonny Mullink
en

Yvonne Koerhuis

gaan trouwen op 19 november 1993
om 11.30 uur in het gemeentehuis
van Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres blijft:
De Haar 38, 7251 CG Vorden

Osman Sangam
en

Jolanda Slagman

gaan trouwen op donderdag 18
november 1993 om 15.00 uur in het
gemeentehuis van Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.30 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres:
Brinkerhof 60, 7251 WP Vorden

Op vrijdag 19 november 1993 hopen
wij

R. Brunsveld
en

H. E. Brunsveld-Boeijink

met kinderen en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hierbij nodigen wij U uit op onze
receptie die van 15.00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in zaal 'De Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden.

november 1993
Wildenborchseweg 26, 7251 KJ Vorden

Heel veel dank aan een ieder, die het
afscheid van mij als kok van 'de Wehme'
voor ons tot onvergetelijke dagen hebben
gemaakt.
Voor uw aanwezigheid, brieven en
geschenken nogmaals heel hartelijk dank.

Fam. Draafsel.

SPECIALE AANBIEDING
donderdag t/m zaterdag

Lekkeren Voordelig

Roomboter APPELFLAPPEN
royaal gevuld met verse appels

NU 5 halen 4 001316H

* * * * * * * * * *

Müsli Kruidkoek
met zuivere honing, noten en rozijnen

NU 4,50
* * * * * * * * * *

Dino Bollen
met speciale vulling
Reusachtig lekker!

DIT WEEKEND: per stuk 1,15

Zie ook onze dagaanbiedingen.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Vordense Mix
250 gram

Milde halfvolle Yoghurt
literfles

1.99

1.99
DeliCdteiirkaaS Jong belegen

kilo 10.98
Boerenbrandnetelkaas
500 gram

ZWITSERSE WEEK !!!

Emmentaler
100 gram

Gruyère
100 gram

Appenzeller
100 gram

8.45

2.19

2.29

2.89
DEZE 3 OOK HEERLIJK VOOR KAASFONDUE.
GRATIS GERASPT EN RECEPT.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: haardhout
Vorden. Tel. 05206-79762.

te

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers u/'t Vorden

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

IJSVERENIGING VORDEN
U wordt uitgenodigd voor de

LEDENVERGADERING
die zal worden gehouden op donderdag 18
november 1993 20.30 uur in het Dorpscentrum.

AGENDA:
- Opening door N.J. Edens, voorzitter;
- Verslag ledenvergadering 9 november 1992;
- Jaarverslag door J.F. Geerken, secretaris;
- Verslag door J.L.H.M. Romeijnders,

penningmeester;
- Verslag kascommissie;
- Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar:

* J.L.H.M. Romeijnders
* G.J. Beek
* vac. Nutsdepartement
* Tussentijdse benoeming A. Aaldering,

vanwege bedanken A. van der Logt
-Contributie 1993/1994

Wat verder ter tafel komt.

Het Bestuur.

• Liveconcert 'Ronduit
spoor 7' gaat wegens om-
standigheden donderdag 11
november in de Geref. Kerk in
Doetinchem niet door.

• Feestelijke opening 'het
Witte Café' op zaterdag 13
november, aanvang 15.00 uur.
Meeneweg 14, 7021 HN Zel-
hem. Tel. 08342-1935.

• TE KOOP: damesbrom-
mer, Sparta Lucky, f 350,-.
Tel. 05752-3455.

• TE KOOP: Mitsubishi Gold,
1982, APK geen probleem.
Prijs n.o.t.k. Tel. 05752-3690
(na 18.00 uur).

• VERMIST: kater, grijs met
witte pootjes en witte borst.
Manke linker achterpoot.
Draagt rode halsband. Heeft U
hem gezien? Tegen beloning
terug te brengen. Tel. 05752-
3690 of 05753-1387.

• WONINGRUIL: aangebo-
den huurwoning in Lochem,
gevraagd huurwoning in Vor-
den. Tel. 05730-56140.

• TE KOOP: Baikhout div.
afm. v.a. f 4,- p.m. / Vloerhout
19x145 / Asbestvrije golfpla-
ten l. 153, 183. Tevens biels,
siersmeedwerk, gietijzer,
lantaarn, palen. Oortgiezen,
Buitenvelderweg 1, Ruurlo, tel
(05736) 1577.

• TE KOOP: Kuilvoer, 45%
dr.st. en meer dan 900 VEM.
Tel. (05752) 1663.

• TE KOOP: aanhangwa-
gen, 2x1 m torsieas, ca. 5 jaar,
i.g.st. Tel. 05754-1809.

• TE KOOP: rode Nissan
100 NX, 1992, ca. 26.000 km,
houten stuur, radio, alum. wiel-
deksels, schadevrij, van 1e
eigenaar, f 28.500,-. levering
na 15 december. Tel. (05750)
20536, tussen 17.00 en 19.00
uur.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

'De Heer is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.' (Psalm 23:1)

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat door de
Here uit ons midden werd weggenomen, mijn
innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moe-
der en oma

HARMINA ANTONIA SCHOLTEN-
HARMSEN

EERDER WEDUWE VAN H.H. VENDERINK

op de leeftijd van 76 jaar.

Ommen
Toldijk

Nijverdal
Ommen
Ommen
Wierum

G. Scholten
Evert en Lucian Venderink
Jan en Jenny Scholten
Chris en Greta Scholten
Bertus en Annie Scholten
Jennie en Jan Visser
en kleinkinderen

7 november 1993, 7731 CK Ommen
Hessel Mulertstraat 25

De dienst van Woord en Gebed zal worden
gehouden D.V. op donderdag 11 november a.s.
om 13.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Bouw-
straat te Ommen, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats 'Laarmans-
hoek', eveneens te Ommen.
Zij, die de dienst willen bijwonen, worden uitge-
nodigd om 13.20 uur aanwezig te zijn.
Voor de dienst is er vanaf 13.00 uur gelegenheid
tot condoleren.

MERS TOPPERS MORDE/y
KEUR- V /—-̂ ./Jn DE
SLAGER X̂ T ̂ s/Z—\ ECHTE

DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

Mede dankzij de geslaagde waardebonnenaktie
en de collectiviteit van de Vers Toppers Vorden
was de belangstelling goed aan de
Zutphenseweg zaterdag jongstleden.

De Vers Toppers presenteerden zich van een
geheel andere kant, door naar buiten toe te
treden.

De Echte Bakker Van Asselt met de welbekende
oliebollen.
Fam. Huitink met de kant-en-klare stampotten.
Keurslagerij Vlogman met de goudbekroonde
rookworst.

P.S. De waardebonnenaktie duurt nog tot en
met zaterdag 13 november!!!

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

Echte Bakker
VAN ASSE

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321 Fam. J. Huitink - Burg. Galleestraat 3 - Vorden ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



Hernieuwd optreden in Vorden: Zaterdag 4 december

Madrahasj in De Herberg

Al in zyn prille jeugd groeide bij Arno
van der Valk (zijn artiestennaam is Ma-
drahasj) de liefde voor entertainment.
HU was overal te vinden waar iets over
'het vak' te leren viel en dat is hem tijdens
de opbouw van zijn carrière goed van pas
gekomen.

Amper 18 jaar oud startte hij, met het
einddiploma HBSA als ondergrond,
zijn loopbaan als fakir met krokodillen
en slangen. Intussen werd hij inge-
deeld als officier bij de landmacht. Niet
lang daarna werd zijn programma uit-
gebreid met vuuracts, spijkerbeds-
hows, glas, pinnen enz. Maar hij
streefde naar een veel bredere basis.
Zijn eerste stap naar het veelomvat-
tende variété was de studie van het fe-
nomeen 'hypnose'. Jarenlang legde hij

daarin al zijn energie. Nadat hij volle-
dig professioneel geschoold was kwam
de opleiding tot dompteur aan de orde.
Een hele klus, maar het lukte voortref-
felijk.
Om helemaal full-prof variété-artiest
te zijn, wilde hij alles weten over het il-
lusionisme. Ook die kennis en kunde
wilde hij tot en met in zijn mars heb-
ben. En u raadt het al: zijn bekwaam-
heid als illusionist werd de kroon op
zijn veelzijdigheid. Een nooit aflatend
streven naarperfektie maakt elke show
en iedere act tot een belevenis voor het
publiek. Madrahasj baseert zijn werk
dan ook met recht op het motto: 'Qua-
lity in a magie world'.

Deze avond is geschikt voor jong en
oud, reservering is mogelijk.

Foto Hans Temmink bekroond
met zilveren award

In aanwezigheid van een internationaal
publiek werd op 10 oktober in het Hilton-
hotel te Antwerpen de eerste tentoonstel-
ling geopend waarvoor portretfotografen
uit België, Duitsland en Nederland ver-
zocht werden hun beste werk in te zen-
den. Als thema was gegeven 'mens en
cultuur'.

Elke deelnemer heeft een foto van het
formaat 40 x 50 cm voorgelegd aan een
internationale jury. Deze jury koos uit
het binnengekomen beeldmateriaal
de beste opnamen uit. Ingelijst in uni-
forme passepartouts en kaders, door
een Belgische firma ter beschikking ge-
steld, zullen deze foto's na vernissen in
België, als reizende tentoonstelling ge-
toond worden in een aantal Europese
grootsteden.
Uit deze regio behoorde Foto Hans
Temmink uit Hengelo Gld. tot de geno-
mineerde fotografen, hij behaalde
zelfs de tweede plaats, een zilveren
award.

Colour Art Photo
Colour Art Photo is een vereniging van

Europese portretfotografen. De oprich-
ting geschiedde in 1971 door de Noorse
fotograaf Leif Preus uit Horten. Oor-
spronkelijk wilde men Colour Art
Photo alleen in de Scandinavische lan-
den gebruiken, maar de interesse van
de andere Europese landen was zeer
groot zodat momenteel 13 Europese
landen aangesloten zijn. In totaal zijn
momenteel 1.200 fotografen lid van
deze vereniging.
De doelstelling van Colour Art Photo
is nationale en internationale fototen-
toonstellingen te houden alsmede se-
minars met topmensen uit de hele we-
reld. Fotowedstrijden om bijvoorbeeld
de titel 'Photokina', de grootste foto-
beurs ter wereld in Keulen. Om de
twee jaar een wedstrijd om de titel 'Eu-
ropean Master'.
Er zijn nauwe kontakten met de groots-
te vereniging van beroepsfotografen,
de Professional Photographers of
America (16.000 leden). Gesteund
wordt Colour Art Photo International
door laboratoria die met hen samen-
werken en door de foto-industrie, met
name Agfa en Kodak.

Live in De Woage:
Monte Carlo
Op zaterdag 13 november a.s. speelt de
populaire formatie Monte Carlo in
dancing discotheek De Woage. Deze
formatie heeft al heel wat bekendheid
gekregen de afgelopen jaren in Halle.
Naast een vaste verbinding met het pu-
bliek, dat speciaal van alle windstreken
hen na reizen, hebben zij naast andere

topformaties een vaste stek weten te
vinden in Halle. Monte Carlo brengt
behalve goede muziek een perfekte
lichtshow en weet met hun act het po-
dium goed te benutten. Nummers van
Tina Turner, Bryan Adams, Dire-straits
en vele andere promenenten komen
deze avond voorbij. Monte Carlo staat
garant voor een sfeervolle avond. Te-
vens op deze avond special bacardi
night.

Silence en de ken ie die zaal
Dit weekeinde staat er een geheel
nieuwe formatie in de ken ie die zaal.
Gezelligheid kent geen grenzen met
deze formatie. Muziek om compleet
uit je dak te gaan, lekker degelijk en
toch zo prettig om aan te horen. Wil je
in de leukste feestzaal van Nederland
zijn, kom dan ook.

Discobussen volop in trek
De discobussen van discotheek De
Woage rijden zoals gewoonlijk op volle
sterkte. Wil je ook onbezorgd uitgaan,
dan kies je toch ook voor het gemak
van deze discobussen.
Voorinformatie kun je altijd de infolijn
van De Woage bellen 08343-1232.

Het IJsselgebied
tussen Bronkhorst
en Deventer
Maandagavond 15 november a.s. ver-
zorgt het comité noordoost- Gelder-
land van het Wereld Natuur Fonds
weer een van haar bekende dia-presen-
taties. Het IJsselgebied tussen Bronk-
horst en Deventer zal aan de hand van
fraaie natuuropnamen gedurende
deze avond in de belangstelling staan.
De IJssel is de mooiste van onze grote
rivieren en het gedeelte tussen beide
genoemde plaatsen scoort daarin bij-
zonder hoog. Diverse planten endie-
ren zullen vertoond worden en niet te
vergeten de talloze mooie landschap-
pen met hun boerderijen.
De avond wordt gehouden in zaal de
Pauw. Een bijdrage ter bestrijding van
de kosten wordt op prijs gesteld. Voor
eventuele nadere informatie kan men
kontakt opnemen met Job Teeuwen,
Breegraven 53, tel 05750-23174.

Boh Foi Toch, kortzichtige gemeentebestuurders en het coulissenlandschap

Achterhoekse Almanak 1994
Waar komt het succes van de Achterhoekse dialectpop en Boh Foi Toch vandaan?
Waarom verlaten sommige gemeenten de Achterhoek? Wat is het belang van heggen
en hout wal l en voor het Achterhoekse landschap? Op die vragen wordt ingegaan in de
- alweer - negende editie van de Achterhoekse Almanak die vanaf heden op de toon-
bank ligt.

Boh Foi Toch en Normaal zijn razend
populair, niet alleen in de Achterhoek
maar ook daarbuiten. Normaal kan
worden gezien als de 'grondlegger'van
de dialectpop in Nederland, maar
wordt tegenwoordig op eigen terrein
naar de kroon gestoken door Boh Foi
Toch. De dialectbands schieten als pad-
destoelen uit de grond. Tweede gene-
ratiegroepen als Spöl, Wat Let Ow en
de Jan Ottink Band en als jongste tak
aan de dialectboom de groep Op Drift
en Kas Bendjen bleven dan ook niet
uit; ze groeiden op met muziek van
Normaal.
De auteur Eric Schuurman onder-
zoekt samen met Hans Keuper, Ben-
nie Jolink e.a. hoe het mogelijk is dat
de Achterhoekse dialectpop zich in
zo'n grote populariteit mag verheugen.

Spraakmakend is de Almanak 1994
door het artikel waarin Jacob Schreu-
der en Hans van Det fel uithalen naar
gemeentebestuurders die zich van de
Achterhoek willen afsplitsen door in

stedelijke gewesten op te gaan. En dat
alleen omdat ze denken er financieel
op vooruit te gaan. Burgemeesters en
wethouders gaan daarbij volledig voor-
bij aan de cultuurhistorische betekenis
van de Achterhoek. Zo wordt de Ach-
terhoek verkwanseld in een gemeente-
lijke besluitvorming die soms lachwek-
kend aandoet en vaak volledig ingaat
tegen de wil van de 'gewone' burger.
Niet alleen wordt de aansluiting van
Oostgelderse gemeenten bij de Ste-
dendriehoek of het Knooppunt Arn-
hem/Nijmegen gekraakt, maar ook de
soms zeer hypocriete houding van bur-
gemeesters.

Over de cultuurhistorische en ecologi-
sche betekenis van heggen en houtwal-
len schrijft Steven van den Brand. Heg-
gen en houtwallen zijn onmisbaar
voor de instandhouding van het -
unieke - Achterhoekse coulissenland-
schap en verdienen daarom alle be-
scherming. Over het vaak tegenge-
stelde belang landbouw/natuurbe-

houd stelt Van den Brand dat de boer
ook de natuur als zijn produkt moet
gaan zien.

Nieuw in de almanak is het overzicht
dat gegeven wordt van de heemtuinen.
Sinds enkele jaren leggen steeds meer
tuinamateurs of werkgroepen zich toe
op het aanleggen van tuinen waarin ze
bedreigde of voor de streek kenmer-
kende planten bijeenbrengen. Tuinen
die zo een museaal karakter krijgen en
meestal voor het publiek worden open-
gesteld.

Een historisch/volkskundige bijdrage
wordt geleverd door Henk Harmsen
met een artikel over het marktleven in
de Achterhoek, zoals week- en jaar-
markten, de Hengelose paarden-
markten enz.

De Achterhoekse Almanak 1994, een
uitgave van uitgeverij Gherre in
Gaanderen, is verder weer compleet
met een dialectverhaal van Hans Keu-
per, handige overzichten van gemeen-
ten en instanties, astrologie, agenda,
zon, maan en sterren, tuinkalender, ge-
dichten en heemkundige publikaties.
Alles geïllustreerd met fraaie penteke-
ningen.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF '

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Thuis verzorger s:
Gun ze een eigen plek
Wilde G^ran voert actie voor de
Thuisvei^Pgers in ons land onder
het motto: 'Gun ze een eigen plek.'
Meer dan een miljoen Nederlan-
ders zetten zich vele uren per week
in - vaak gedurende een groot aan-
tal jarengfeoor de verzorging van
hun gebmnuge ouders, hun gehan-
dicapte kind of chronisch zieke
partner. Het is dus bepaald een mis-
vatting dat de zorg in hoofdzaak
een aangelegenheid is van profes-
sionele hulpverleners.

In het jargon noemt men dit 'mantel-
zorg '. Op het eerste gezicht een mooie
naam. Er klinkt immers bewondering
in door: Een mantel der liefde die elke
dag, week-in week-uit wordt omge-
hangen. Hoe prijzenswaardig die
inzet ook is, diep in ons hart beseft
iedereen maar al te goed welk een
loden last dit vaak voor de verzorger
kan zijn. Mede om die reden noemen
zij zich liever thuisverzorgers.
Veel mantelzorgers begrijpen niets
van het doolhof van voorzieningen,
regels en loketten in ons zorgsysteem.
Zij hebben bovendien weinig zin en
gelegenheid om dat allemaal uit te
zoeken. Zorgen is voor hen bepaald
geen zelfgezochte hobby. Naast deze
intensieve taak thuis willen zij hun
schaarse vrije tijd liefst anders beste-
den.
Een deel van de thuisverzorgers heeft
zelf al een hogere leeftijd bereikt. Het
gevolg daarvan blijft niet uit. Circa
10% meldde zichzelf na enige tijd als
patiënt.
Om te voorkomen dat Thuisverzor-
gers vastlopen in hun taak, is de

gedachte aan een contacü^mt voor
Thuisverzorgers ontstaan^pbn laag-
drempelige voorziening, dicht bij
huis, waar zowel emotionele als prak-
tische steun geboden wordt. De taken
van een dergelijk contactpunt zijn
ondermeer: ^^
a. de mogelijkheden van^ndersteu-

ning van hun werk;
b. de verbetering van deskundigheid

en weerbaarheid;
c. voorzieningen ter ontlasting van

hun werk (structureel of tijdelijk);
d. bemiddeling van diensten tussen de

Thuisverzorgers en de vrijwillige/
professionele hulpverrlening.

De actie van de Wilde Ganzen begint
op 13 november tijdens een congres
over Mantelzorg en wordt op 12
december afgesloten met een actie
welke door de IKON zal worden uit-
gezonden.
Wilde Ganzen is een onafhankelijke
stichting zonder winstoogmerk. Sinds
1957 steunt Wilde Ganzen kleinscha-
lige projecten m.n. in ontwikkelin-
gslanden. Hiertoe doen de Wilde
Ganzen wekelijks een appèl - 'de
ganzenvlucht' - op kijkers en luiste-
raars van de IKON. Wilde Ganzen
houdt voor deze acties slechts 5% in
op giften ter dekking van alle appa-
raatskosten. Naast de bekende 'gan-
zenvluchten' steunt Wilde Ganzen
jaarlijks meer dan 100 kleine projec-
ten. Dit gebeurt meer en meer d.m.v.
'verdubbelingsacties'.
U kunt uw gift voor de Thuisverzor-
gers overmaken naar giro 40.000 van
de Wilde Ganzen in Hilversum, o.v.v.
'Gun ze een eigen plek'.

Brandweer helpt mester

Varkenmesterij 'Madeliefje' is in pro-
blemen geraakt. Brandweerman G.
van Zeeburg zit met de handen in het
haar over de bouwvan een mestschuur
op het perceel Zutphenseweg 31.
Collega's helpen hem uit de nood. Op
de foto ziet u de plaatselijke stal- en
hokkenbouwer B. Lebbink met archi-

tect H. Leeflang wordt door buurman
de matenspecialist B. Lammers op de
hoogte gebracht van nieuwe plannen.
Samen beraden zij zich met slager J.
Rodenburg over de omvang en grootte
van de te bouwen mestschuur.
De vergunning is inmiddels aange-
vraagd.

Complicaties? Hoe bedoel je!
Van 14 tot en met 20 november wordt in bijna het gehele land
gecollecteerd voor de bestrijding van diabetes (ook wel suiker-
ziekte genoemd), onder het motto 'Geef's voor Diabetes'.

Diabetes is nog steeds ongeneeslijk;
deskundigen verwachten dat deze
aandoening binnen een aantal jaren
sterk zal toenemen. Over diabetes en
de gevolgen ervan is nog steeds veel
onduidelijkheid. Het is noodzakelijk
dat het onderzoek naar het ontstaan
van deze aandoening en het terugdrin-
gen van complicaties gecontinueerd
en uitgebreid wordt.

Diabetes mellitus wordt gekenmerkt
door het feit dat de via het voedsel
opgenomen glucose in het bloed
blijft. Het is dan niet beschikbaar als
brandstof voor de lichaamscellen. De
overtollige glucose wordt door de nie-
ren uitgescheiden en neemt daarbij
grote hoeveelheden vocht mee. De
bekende symptonen van diabetes zijn:
veel plassen, dorst, vermoeidheid en
gewichtsafname.
Tot voor 70 jaar geleden was jeugd-
diabetes niet te behandelen. Met de
ontdekking van insuline werd en is
het nog steeds mogelijk jeugddiabetes
te behandelen.

Voor ouderdomsdiabetes moeten
meestal tabletten worden gebruikt die
de insuline afgifte stimuleren of die
de werking van insuline verbeteren.
Na een aantal jaren diabetes te heb-
ben, kunnen weefsels en organen
beschadigd raken. Na een diabetes-
duur van derig jaar kunnen netvliesaf-
wijkingen ontstaan. Ook worden op
de duur nierafwijkingen geconsta-
teerd. Verder kunnen zenuwen wor-
den beschadigd en het risico van het
krijgen van hart- en vaatziekten is bij
de mensen met diabetes een groot
probleem.
Het is van groot belang dat het onder-
zoek naar de oorzaak van genoemde
aandoeningen blijft doorgaan en dat
het terugdringen van compicaties uit-
gebreid wordt. Hiervoor is veel geld
nodig! Geef daarom uw bijdrage aan
de collectant die in die week bij u aan-
belt. Mist u de collectant, dan kunt u
uw bijdrage overmaken op giro 5766

'of banknummer 707070805, t.n.v. het
Diabetes Fonds Nederland te Amers-
foort.

THUISVERZORGERS
- Gun ze een eigen plek -

Omte \morkomendatThuisverzorgersvastlrjpen in hun taak,
is in een aantal plaatsen het initiatief genomen tot de opzet

van een laagdrempelige voorziening, die
praktische en emotionele steun kan bieden. Wij vinden dit

initiatief zó belangrijk dat Wilde Ganzen besloot
tot een speciale inzamelingsaktie. Steun ons.

Giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, Hilversum onder
vermelding van Thuisverzorgers.

Met kerst en oud/nieuw
het schip in
Zeilrederü Boekanier organiseert met
kerst en oud/nieuw speciale arrange-
menten voor alleenstaanden en andere
geïnteresseerden. In Harlingen wordt
men ontvangen in een echte zeemans-
kroeg door de schipper en /ijn maatje.
Een leuk idee om kerst en oud/nieuw
eens op een andere manier te vieren.

Zeilrederij Boekanier heeft al geruime
tijd ervaring met groepen mensen die
graag eens willen zeilen. De vraag om
met kerst en oud/nieuw een luxe wee-
kend te organiseren voor alleenstaan-

den werd steeds vaker gesteld. Voor dit
jaar is een programma opgesteld.
Men vaart op een zeer luxe vijfsterren
schoener voorzien van alle gemakken.
Aan boord bevinden zich negen riante
hutten met warm en koud stromend
water, een centrale verwarming en drie
douches en toiletten. In de salon kan
men zich heerlijk ontspannen, een
spelletje spelen of televisie/video kij-
ken. En natuurlijk moet er ook flink
aan de touwen gehesen worden.
Info bij Zeilrederij Boekanier, postbus
442 7200 AK Zutphen.
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Chr. Scholengemeenschap voor VBO

Feest bij 't Beeckland
Vrijdag 5 november vond de heropening plaats van één van de gebouwen van scholen-
gemeenschap 't Beeckland, nl. de lokatie aan Het Hoge. Voor de leerlingen was er in
het Dorpscentrum een theatervoorstelling van Marius Pre i n 'Tsaar in Holland'. De
officiële heropening vond 's-middags plaats. Aanwezig waren o.a. M. Aartsen-den
Harder, wethouder van de gemeente Vorden, direkties van verschillende basisscho-
len etc. Velen gaven aan de uitnodiging gehoor het vernieuwde gebouw te bekijken,
hieronder waren veel oud-leerlingen.

Er heerste een bijzonder gezellige
sfeer in het gebouw en alle bezoekers
waren zeer enthousiast over het resul-
taat van de verbouwing.

Dynamisch apparaat
De officiële opening vond op dynami-
sche wijze plaats. Deze werd verricht
door leerlingen van de in augustus jl.
gestarte nieuwe afdeling van de
school: Algemene Voorbereiding op
Maatschappij en Beroep AVMB.
De heer J. Rigterink gaf in de hoeda-
nigheid van leraar aan de AVMB een
uiteenzetting over deze richting. Tij-
dens zijn verhaal werd hij onderbro-
ken door een van zijn leerlingen die de
microfoon opeiste en onder het
motto: 'Niet praten maar doen', een
medeleerling het sein gaf een handle
van een 'dynamietapparaat' over te ha-
len waarmee de schoolbellen gingen
rinkelen. Het sein: aan het werk.

Aan het begin van de officiële bijeen-
komst sprak de heer J.P. Aartsen, voor-
zitter van het bestuur van het Beeck-
land zijn vreugde uit over het feit dat
het gelukt is de verbouwing van het ge-
bouw aan Het Hoge rond te krijgen.
Een verbouwing die een schoolge-
bouw heeft opgeleverd waarin het
goed mogelijk is leerlingen voor te be-
reiden op het funktioneren in de maat-
schappij.
Aan de sektor'Verzorging' is er een af-
deling 'Groot Huishouden' toege-
voegd. Hiervoor is zeer moderne appa-
ratuur geïnstalleerd. Voor de nieuwe
afdeling AVMB is een goed geoutil-
leerd lokaal gerealiseerd.
De voormalige gymnastiekzaal is om-
getoverd tot een prachtige aula waar de
leerlingen kunnen overblijven, ouder-
avonden kunnen plaatsvinden en waar
examens kunnen worden afgelegd.

In de school is een moderne admini-
stratieruimte ingericht. Daarnaast zijn
een aantal kamers gemoderniseerd en
is het hele gebouw van binnen opge-
knapt. De heer Aartsen dankte het vol-
tallige personeel voor hun inzet tij-
dens de periode van de verbouwing.

Vordense bedrijven
Tevens uitte de heer Aartsen zijn vol-
doening over het feit dat de hele ver-
bouwing is gerealiseerd door bedrij-
ven uit Vorden.Tot besluit bood hij na-
mens het bestuur aan om de restaura-

tie van het glas-in-lood raam te realise-
ren. Dit raam werd aangebracht bij de
totstandkoming van het gebouw in
1951 en is nu dringend aan restauratie
toe. Op het raam staat de uitbeelding
van de tekst uit Marcus 10 'Laat de
kinderen tot mij komen, houd ze niet
tegen'. Het bestuur wil hiermee aange-
ven dat de boodschap van dit raam ook
nu nog de leidraad is voor't Beeckland.
De heer Aartsen overhandigde symbo-
lisch een tweetal stukken glas in lood
aan de direktieleden de heer Paas en
mevr. Nijhof.

De heer Paas hield hierna een feest-
rede waarin hij zei blij te zijn met de ex-
tra middelen die door het ministerie
van O en W beschikbaar zijn gesteld
voor de verbouwing. Hij plaatste te-
vens een kritische kanttekening dat
werkers in onderwijsland zich vaak

door datzelfde ministerie in de kou ge-
zet voelen door allerlei beperkende
maatregelen. Dat desondanks goed ge-
funktioneerd wordt, is te danken aan
de bijzonder hoge inzet van veel crea-
tieve en enthousiaste mensen. Met
veel elan zijn nieuwe zaken als de in-
voering van het VBO de basisvorming
en de nieuwe afdeling AVMB tot ont-
wikkeling gebracht.
Mevr. Aartsen-den Harder wenste het
bestuur, medewerkers en leerlingen
geluk met het vernieuwde gebouw. Zij
merkte op dat de gemeente geen di-
rekte bemoeienis heeft met het voort-
gezet onderwijs. Het enige aandeel in
de recente verbouwing was het afge-
ven van de bouwvergunning. Toch. is
het gemeentebestuur bijzonder blij
met deze vorm van onderwijs in Vor-
den. Zij zegde waar mogelijk alle steun
van de gemeente toe.

Start landelijke aktie Kinderpostzegels op 17 november

Verkoop door vrijwilligers
Woensdag 17 november, de dag van uit-
gifte van de nieuwste Kinderpostzegels,
gaat de landelijke comité-aktie van de
Stichting Kinderpostzegels Nederland
van start.

De vrijwilligers van het plaatselijk co-
mité beginnen dan met de verkoop
van de nieuwe serie kinderpostzegels
en een uitgebreide collectie wenskaar-
ten. De verkoop duurt tot eind decem-
ber. De opbrengst van de kinderpostze-
gelaktie is bestemd voor kinderen in
Nederland, Oost-Europa en de ontwik-
kelingslanden.
De vrijwilligers van het plaatselijk co-
mité verkopen in de hal van het post-
kantoorbij de postboxen. Zij verkopen
niet alleen het velletje kinderpostze-
gels maar ook de serie, de eerste-dag-
envelop en het PTT-mapje. De waar-
den van de drie kinderpostzegels zijn
70 (+35) cent (twee verschillende ze-
gels) en 80 (+40) cent. De ontwerper
Ootje Oxenaar, heeft zich gebaseerd
op het thema van dit jaar: Kind en Me-
dia.
De nieuwe kaartencollectie van de

Stichting Kinderpostzegels Nederland
bestaat dit jaar uit 36 ontwerpen. De
prijzen variëren van f 0,60 vooreen an-
sichtkaart tot f2,50 vooreen luxe dub-
bele kaart. Bekende ontwerpers die dit
jaar met een exclusief ontwerp aan de
collectie hebben bijgedragen zijn o.a.
Janneke Brinkman-Salentijn, Marjo-
lein Bastin, Mieke van Tilburg, Jaap ter
Haar en Thea Gouverneur.
Met de opbrengst van de kinderpostze-
gelaktie kan er jaarlijks een bedrag van
rond de 14 miljoen gulden worden ver-
deeld over projecten in binnen-en bui-
tenland. De Stichting Kinderpostze-
gels Nederland beoogt met haar steun
aan ruim 1.400 projecten per jaar het
welzijn van kinderen te verbeteren.
Daarbij gaat de aandacht uit naar hulp
aan gehandicapte kinderen,straatkind-
eren, werkende kinderen, maar ook
naar preventieve activiteiten en projec-
ten gericht op de integratie van gehan-
dicapte en allochtone kinderen. Veer-
tig procent van de beschikbare fond-
sen wordt besteed aan buitenlandse
projecten, zestig procent is bestemd
voor projecten in Nederland.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Aktie voor vereenzaamde zieken en gehandicapten

Start 'Zon in de schoorsteen'
De Zonnebloem roept mensen op een
Sinterklaassurprise te maken voor een
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
oudere. Dit in het kader van de aktie
'Zon in de schoorsteen'.

De vereniging wil langdurig zieken, li-
chamelijk gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen die dreigen te ver-
eenzamen, met Sinterklaas verrassen.
Aan zeervelen van hen gaat het Sinter-
klaasfeest ieder jaar ongemerkt voor-
bij. Bedoeling van 'Zon in de schoor-
steen' is die mensen te laten merken
dat ze er ook bij horen, dat ze niet ver-
geten worden. Het hoeven geen dure

cadeaus te zijn want dat is beslist niet
de bedoeling. Het gaat om het gebaar,
om een aardige nuttige attentie, liefst
wat feestelijk verpakt en zo mogelijk
vergezeld van een rijmpje, briefje of te-
kening. De Zonnebloem hoopt dat
ook dit jaar weer veel mensen een Sin-
terklaaspakje willen maken. Iedereen
kan aan de aktie deelnemen.

Als men een zieke of gehandicapte wil
verrassen met een pakje vol 'zon' en
'vriendelijkheid' dan kan men contact
opnemen met mevr. J. van der Schoot,
tel. 05752-3464 of mevr. M.J.M. Klein
Kranenbarg, tel. 05754-1269.

Mister X
We yjjn de ontknoping van de nieuwe
Prins nabü- Wie zwaait de scepter over
het Deurdreajersdarp. Wie, o wie, mag
zich Prins Carnaval noemen? Of wordt
het soms een Prinses?

Wie de nieuwe Prins of Prinses 1993/
94 wordt kunt u mogelijk raden wan-
neer de aanwijzingen in Contact zijn
opgevolgd. Hier volgen de laatste aan-
wijzingen:
- Heeft 30 april er iets mee te maken?
- Hij/zij kent Vorden op z'n duimpje.
- Hij/zij haalt regelmatig de krant.

— De naam van de toekomstige Prins
of Prinses is nog niet eerder ge-
bruikt.

— Hij/zij voelt zich in elk vel wel.
— H ij/zij gedraagt zich als een kame-

leon.
- Hij geeft met gulle hand.
- Deze Prins of Prinses zal geschiede-

nis schrijven.

De bekendmaking van de nieuwe
Prins of Prinses vindt plaats op 13 no-
vember in residentie De Herberg tij-
dens het zogeheten Prinsenbal.

JE HARD RIJDEN
KOSJTEVEEL
ROVG/VVN
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Slipjacht Koninklijke
Nederlandse Jacht Vereniging

Zaterdag 13 november wordt weer de
slipjacht gehouden van de Koninklijke
Nederlandse Jacht Vereniging. De Mas-
ter Jack Bakker komt met 25 koppels
foxhounds naar Vorden om op de na-
maakvos te jaren.

De slip die getrokken wordt, bestaat
uit een zak die doordrenkt is met urine
van een vos en zo zullen de honden
het spoor volgen met daar achter de
paarden die de speurende honden be-
geleiden.
De meet is 's-middags bij hotel Bakker.
Vandaar vertrekt het gezelschap naar
het gemeentehuis kasteel Vorden waar
de meute wordt gepresenteerd en wor-
den verwelkomd door burgemeester
Kamerling.

De eerste run wordt ingezet aan de
Hengeloseweg nabij de brug en loopt
via de buurtschappen Delden en
Linde naar kasteel Kiefskamp.

De tweede run begint bij de boerderij
van de familie Roeterdink en loopt via
de Noordink, het Stapelbroek naar
Huize 't Zelle.
De derde run via de Lindese Enk en de
Schuttestraat naar de Zichtlaan van
kasteel Vorden waar de jacht wordt af-
geblazen en de honden hun verdiende
loon (pens) krijgen.

Dankzij de landgoedeigenaren/pach-
ters, gemeente, politie, de EHBO is
een evenement als deze mogelijk (zie
advertentie).

Politie mr/a VORDEN

• Op 2 november werd melding ge-
maakt van diefstal van een conifeer
met pot. Het geheel werd ontvreemd
uit de tuin.
• Al in de afgelopen week kwamen bij
de politie regelmatig meldingen bin-
nen van overlast van jongelui die vuur-
werk aan het afsteken waren. Een wijs
besluit is: niet doen. Toegestaan is op
31 december en niet eerder.
• Op 3 november werd aangifte ge-
daan van diefstal van een nagenoeg
gloednieuwe bromfiets, merk Tomos.
De diefstal werd gepleegd aan de Stati-
onsweg. De bromfiets werd vanachter
de woning ontvreemd. Na het inge-
stelde onderzoek en naar aanleiding
van een melding op 4 november, trof-
fen wij de bedoelde bromfiets aan in
een sloot nabij de Kiefskampweg. De
rechtmatige eigenaar heeft inmiddels
de bromfiets al weer opgehaald.
• Op 3 november zat en groot deel van
de Lindeseweg en omgeving enige tijd
zonder water. Op de kruising van de
Lindeseweg en de Schimmeldijk was
de waterleiding gesprongen. Het ge-
waarschuwde waterleidingbedrijf
heeft vanaf 's-morgens tot omstreeks
17.00 uur aan de zaak gewerkt en het
euvel kunnen oplossen. Diverse ver-
ontruste telefoontjes ontvangen. De
desbetreffende mensen konden wij ge-
rust stellen.
• Op 5 november's-avonds werd erop
de Schoneveldsdijk een reebok aange-
reden. De reebok overleed ter plaatse.
Dit ongeval is afgehandeld mede dank-
zij de hulp van de plaatselijke jachtop-
zichter.
• Op 6 november tijdens de gehouden
Endurorit, welke georganiseerd was
door de VAMC, toezicht gehouden op
enige gevaarlijke oversteekpunten. De
aanwezige verkeersbegeleiders, leden
van de plaatselijke EHBO, voerden
hun taak bekwaam uit. Na afloop van
de rit werden onmiddellijk al weer de
meeste wegen welke bereden waren
door de deelnemers, schoongeveegd.
Politioneel hebben zich geen bijzon-
derheden voorgedaan. Elders in dit
blad zal er nog wel meer over staan.
• Op 6 november werd op de Zutphen-
seweg een overstekende ree aangere-
den. De ree liep tegen de zijkant van de
auto op waardoor enige schade aan de
auto werd aangericht. De ree sprong
weer op en verdween in het bos. De
plaatselijke jachtopzichter is ingelicht.
De aanrijding is verder afgehandeld.
• Op 7 november's-morgens vond een
ongeval plaats tussen een personen-

auto en een overstekend reekalf. Het
reekalf stak over ter hoogte van het Sui-
deras. Door de opgelopen verwondin-
gen overleed het kalf. De aanrijding is
verder afgehandeld en het reekalf
werd inbeslag genomen.
• Op 7 november werd geconstateerd
dat de tijdelijk aanwezige verkeerslich-
ten op de Rondweg niet werkten. De
uitvoerder werd gewekt en heeft de
zaak hersteld. Er deden zich geen on-
gelukken voor.
• Op 8 november 's-morgens vond
een ongeval plaats op de Ruurloseweg.
Een motorrijder week uit voor een
plots overstekend konijn, kwam daar-
door te vallen en belandde in de berm.
De bestuurder is voor observatie over-
gebracht naar het ziekenhuis Het
Nieuwe Spittaal.
• In verband met bovenstaand onge-
val vond ter plaatse nog een ongeval
plaats waarbij drie voertuigen betrok-
ken waren. Om de aandacht te trekken
zwaaide de motorrijder vanuit de
berm naar voorbij rijdende automobi-
listen. Een bestuurder merkte haar en
de motor op die bij een boom lagen.
Onmiddellijk hierop remde hij af om
hulp te gaan verlenen. Echter op dat
moment werd hij van achteren aange-
reden en werd hij weer tegen een an-
dere auto gedrukt. De middelste auto
begon te tollen. Allé auto's kwamen in
de berm tot stilstand met de nodige
schade. Een voertuig diende te worden
afgesleept. Tevens werden de bijbeho-
rende papieren ingenomen.
• Tijdens de surveillancedienst op 8
november een dood schaap aangetrof-
fen in een sloot naast de Oude Zut-
phenseweg. De destructiedienst ge-
waarschuwd.
• In het afgelopen weekend werden
twee fietsen ontvreemd uit de fietsen-
stalling van de NS. De fietsen zijn ge-
merkt.
• Op 8 november kreeg de politie een
melding dat er een verkeersgevaarlijke
situatie was ontstaan op de Lindese-
weg door modder op de weg. Toen de
politie ter plaatse kwam was de aanwe-
zige landbouwer al druk bezig de zaak
op te ruimen zoals het hoort.
• Op 9 november werd 's-nachts een
loslopend paard aangetroffen op de
Kostedeweg. Om het dier te benade-
ren werd een stuk gelopen. Het paard
ging vervolgens de spoorlijn op rich-
ting Vorden. Paard is vervolgens een
weide in gedaan. De wei waaruit het
paard kwam was zeer slecht afgeras-
terd.



KGB en KASBENDJEN in Pantoffeltje

KGB-BAND

Afgaande op de vele reakties en de populariteit van beide bands
in Vorden kon het a.s. zaterdagavond 13 november wel eens
druk en gezellig worden.

Het blijkt ook steeds meer dat 't Pan-
toffeltje met de maandelijkse live-
optredens in een duidelijke behoefte
voorziet. Met deze café-acts (elke
laatste zondagmiddag van de maand)
gaat men dan ook gewoon door, maar
daarnaast zal er enkele keren per jaar
op de zaterdagavond gebruik gemaakt
worden van de grote zaal, waar
bekende popbands voor gecontrac-
teerd worden.

Daarbij richt men zich niet alleen op
Vorden, maar duidelijk ook op omlig-
gende plaatsen, zoals bijvoorbeeld
Lochem, Hengelo en Ruurlo.

In genoemde plaatsen is er op popge-
bied weinig te beleven en dat is toch
jammer. Misschien dat 't Pantoffeltje
te Vorden in de toekomst ook voor die
popliefhebbers wat kan betekenen!

Kaarten zijn reeds in voorverkoop
verkrijgbaar. Voorprogramma KAS-
BENDJEN. Dé Vordense ontdekking
van 1993. Fris, vrolijk en origineel
vol 'Vordense' humor. Hoofdpro-
gramma KGB-BAND. Bekend in de
hele Achterhoek en op het Gooise
Matras. Pure feestband zónder cap-
sones, maar mét talent. Op speciaal
verzoek van half Vorden!

'Kas Bendjen 'roeit alvast naar 't Pantoffeltje om op 13 november een weergaloze show neer te zetten als voorprogramma van een
spetterend optreden van de KGB-band. Allemoale kommen! (Zie de advertentie)

Naiaarsbrochure van de
Wereldwinkel

Begin november komt de nieuwe
brochure uit met een greep uit het
assortiment van Wereldwinkel Vor-
den. De brochure toont een keur
aan unieke produkten uit de Derde
Wereld. Sieraden, speelgoed,
cadeau-artikelen, maar ook dage-
lijkse produkten als zuivere koffie
(met het Max Havelaar Keur-
merk), thee, honing, wijn en huis-
houdtextiel zijn verkrijgbaar in de
Wereldwinkel.

De veelal handgemaakte produkten
zijn afkomstig van kleine producen-
tcngrocpcn in de Derde Wereld, die
hun cultuur in de produkten laten
weerspiegelen. Bovendien is aan de
makers een eerlijke prijs betaald.
Daardoor kunnen zij in hun eerste
levensbehoefte voorzien en investe-
ren in gereedschap, vervoer of een
betere bedrijfsvoering. Zo versterken
zij hun positie.
Zoals de vrouwen van de coöperatie

Sundarban in India. Zij leren daar het
spinnen van zijde en katoen, weven
en het bedrukken van stoffen. De
vrouwen zijn door hun werk bij Sun-
darban verzekerd van een minimum
inkomen. Ook kunnen zij door een
lening een eigen bedrijfje starten.
Sjaals afkomstig van deze coöperatie
zijn te koop in de Wereldwinkel.
De importeur van de produkten in de
brochure is S.O.S. Wereldhandel in
Culemborg. Deze organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking heeft
direct contact met de producenten in
de Derde Wereld en heeft al ruim der-
tig jaar ervaring met het importeren
van eerlijke produkten. Ook maakt zij
informatiemateriaal over de produ-
centen en de (handels)belemmerin-
gen die zij ondervinden.
Voor de produkten en het informatie-
materiaal kan men terecht bij Wereld-
winkel Vorden. Wekelijks op de
markt en in de maand november met
dubbele kraam.

liteiten in ^vereniging te optimalise-

De leden broben het bestuur verzocht
om bij de wedstrijden ook tellers aan
te wijzen. Hierbij werd de suggestie ge-
daan om daJeams die zaalwacht heb-
ben, hierv^^aan te wijzen.

Willibror dusschool
Damkampioenvan
Vorden
Onder leiding van de DCV-jeugdlei-
ders Gerco Brummelman en Henk
Lenselink werd woensdagmiddag 3
november om het schooldamkam-
pioenschap van Vorden gespeeld. De
Willibrordusschool bleek dit jaar het
beste schooldam v iertal te nebben,
maar de konkurrentie was groot. De
vorige kampioen Het Hoge en de
Wichmondse school Klimop eindig-
den slechts l puntje achter de Vierak-
kerse school.
De kampioen won van de beide ach-
tervolgers en is daardoor de terechte
kampioen. Een gelijkspel werd
gehaald tegen het tweeede team van
Willibrordus en het tweede team van
De Klimop. De drie sterkste teams
plaatsen zich voor de regio-finale, die
op 11 december 1993 gehouden zal
worden te Laren.

Eindstand

1. Willibrordus l, l O gespeeld, 18ptn.;
2. Hoge l l , 10-17; 3. Klimop l,
10-17.

Verdere uitslagen

Dostal Wegenbouw 2-DCH Hengelo
13-3. DEZ Dinxperlo-DCV 3 9-7,
DCV 4-DIOS Beltrum 33-13, DCH
Hengelo3-DCV55-3.

Wielrennen

RTV

Ledenwinst
volleybalvereniging
Dash-Sorbo
Dash-Sorbo heeft 8 november haar al-
gemene ledenvergadering gehouden
welke in een goede sfeer is verlopen.
Voorzitter T. van Hunnik deelde mee
dat het ledental opnieuw is gestegen
en wel tot 270.'Vooral de jeugd- en re-
creantenleden blijven toenemen. Een
zeer positieve ontwikkeling. De contri-
butie behoeft niet te worden ver-

hoogd. Dit komt mede door de eigen
werkzaamheid van de leden en de ak-
ties die worden gehouden.
Vier bestuursleden werden met alge-
mene stemmen herkozen: Ans Kam-
perman, wedstrijdsecretariaat; Trudy
Haverkamp, scheidsrechterscoördina-
tor en aktiviteitencommissie; Werner
Rakitow, voorzitter recreantencom-
missie; Bartel Broersma, penning-
meester. Nieuw in het bestuur werd ge-
kozen Louis Bosman, trainer van da-
mes 1. Hij wordt voorzitter van de tech-
nische commissie welke een beleids-
plan zal opstellen om de volleybalkwa-

Mano Lubbers de top-amateurvan de
RTV heeft afgelopen seizoen in di-
verse landen gekoerst. Hij is zeer be-
dreven in het rijden van etappewed-
strijden. Nederland, België, Luxem-
burg, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk,
Italië en Bulgarije zijn landen waar hij
meerdaagse wedstrijden heeft gere-
den. In Duitsland werd hij tussen de
profs 24e. In Luxemburg 7e, in Oosten-
rijk en in Bulgarije Ie in het algemeen
klassement en in Bulgarije schreef hij
ook de zevende etappe over 240 km op
zijn naam. Deze overwinning leverde
hem een mooie auto op.
Tussen deze wedstrijden door reed hij

ook nog een paar criteriums waarvan
hij in onze eigen rondes in Hengelo en
Steenderen een overwinning boekte.
Door deze goede resultaten lijkt een
uitnodiging om voor de nationale se-
lectie te gaan rijden een kwestie van
tijd. Komende weekeinde is hij alweer
op trainingskamp met zijn ploeg Euro-
polis voor het nieuwe seizoen en kan
gelijk kennis maken met de nieuwe
collega's.
Aanstaande zaterdag organiseert de
RTV de vijfde GOW-wedstrijd bij Jo-
han Pardijs op Kamphuizen.
Uitslagen veldrit Lieshout junioren:
Edwin Maalderink 17e en André Bar-
geman 19e.

V o e t

Ratti behaalt
gelijkspel
Na zes nederlagen op rij heeft Ratti
eindelijk deze negatieve serie doorbro-
ken. Door met 2-2 gelijk te spelen te-
gen Gendringen hoopt Ratti uit het
diepste dal te zijn gekomen. Het had
ook twee punten kunnen opleveren
maar een 2-0 voorsprong bleek niet ge-
noeg.
De eerste helft bleek Ratti agressiever
te spelen dan Gendringen. Veel duels
werden gewonnen maar het duurde
tot de dertigste minuut alvorens Harm
Welleweerd een prima voorzet van
Reinier Hendriksen kon inkoppen.
Het laatste kwartier zakten de Kranen-
burgers wat terug maar Gendringen
wist hiervan niet te profiteren. Ook in
deze periode waren de counters van
Ratti gevaarlijker. Tot tweemaal toe
was Pascal Klootwijk dichtbij een
tweede treffer maar deze viel pas vlak
na rust. Opnieuw Harm Welleweerd
schoot een hoge voorzet van Gerard
Waarle langs de doelman van Gendrin-
gen 2-0. Deze luxe was blijkbaar te
veel van het goede want vijf minuten
later was het alweer gelijk na een
hoekschop die werd ingekopt en een
goed afgeronde aanval van Gendrin-
gen. Al het goede spel leek weer op
niets uit te lopen want Gendringen
bouwde een groot overwicht op. Toch
hield de Ratti-verdediging het doel
scho'on maar had geluk toen de
scheidsrechter een doelpunt van Ge-
ndringen afkeurde wegensJMÜtenspel.
Het had zelfs vlak voor tij^lc volle
winst kunnen behalen toen invaller Ar-
jan Engel, pas 16 jaar, alleen voor de
keeper de bal aan de verkeerde kant
van de paal zag belanden^^ met al
een verdiend gelijkspel wa^^)p geeft
voor de komende weken waarin voor
Ratti belangrijke wedstrijden op het
programma staan zoals a.s. zaterdag
Sp. Doesburg, de ploeg die nu onde-
raan de ranglijst staat.

r i a g e n

Bridgeclub BZR
Uitslagen woensdag l november.
Groep A: mevr. Elferink/hr. van Uffe-
len 58.3%; mevr. v.d. Berg/mevr. Smit
56.9%/mevr. den Hartog/hr. Machiels
56.9%; 3. mevr. Broertjes/mevr. Gilles
49.5%.
Groep B: 1. mevr. v.d. Vlugt/hr. Gille
65.8%; 2. mevr. Boitel/mevr. Warnaar
63.8%; 3. Mevr. Jaburg/hr. Jaburg
55.4%.
ledere woensdagmiddag in 't Stamper-
tje. Inlichtingen tel. 2830.

Tuinkeuringen 1993
Maandag 8 november heeft de werk-
groep Tuinkeuringen Vorden haar slot-
bijeenkomst gehouden in het Dorp-
scentrum. Voorzitter Bekman opende
en heette vooral de vele belangstellen-
den van harte welkom.
Voordat de prijsuitreiking plaatsvond
was er een diapresentatie die werd
voorzien van tekst en uitleg van de
heer Loman. De dia's waren gemaakt
door mevr. Pelgrum. In de pauze werd
een verloting gehouden ter dekking
van de gemaakte kosten. Na de pauze
volgde de prijsuitreiking en de familie
Weustenenk en de familie Golstein
mochten dit jaar voor de tweede maal
de wisselbeker in ontvangst nemen.
Kleine tuinen: 1. Fam. Weustenenk,
Molenweg 21; 2. Fam. Kip, Brinkerhof
91; 3. Fam. Bijenhof, Brinkerhof 44/
Fam. Worseling, Brinkerhof 46.
Middelgrote tuinen: 1. Fam. Golstein,
De Bongerd 7; 2. Fam. Dimmendaal,
Beeklaan 5, Wichmond/Fam. Van
Zandvoort, Het Hoge 59; 3. Fam. Hiet-
brink, Beunkstege 4.
Grote tuinen: 1. Fam. Van Ark, Dr. C.
Lulofsweg 1; 2. Fam. Hissink, Rietger-
weg 3; 3. Fam. Berenpas, Mosselseweg
3.
De heer Bekman dankte eenieder die
zowel financieel als door het beschik-
baar stellen van prijzen de werkgroep
steunt. Ook werd afscheid genomen
van de heerNauta. Hij heeft de afgelo-
pen jaren de werkgroep geholpen met

het keuren van de Vordense tuinen.
Hij ontving hiervoor een attentie.
Mevr. Huetink-Gijtenbeek zal zijn
plaats innemen.
Het is de bedoeling dat ook volgend
voorjaar weer een snoeicursus zal wor-
den gegeven door de heer Temming.
Inlichtingen en opgave bij mevr. Len-
selink, tel. 2670, dit geldt ook voor deel-
name keuringen.
Aan het eind van de avond ontvingen
alle deelnemers nog een attentie in de
vorm van een zakje bloembollen.
Mede dankzij de vele belangstellen-
den werd het een zeer geslaagde
avond.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

[&GENDA
NOVEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
10 Volksdansen MBvO,

Dorpscentrum
10 Gymnastiek 65+MBvO,

Dorpsccntrum
10 Plattelandsvrouwen, dia's
I O Bejaardensoos Vierakker,

Feestmiddag
10 Welfare Handwerken in de Wehme
I I Gymnastiek 55+MBvO,

Withmundi
13 Prinsenbal'deDeurdreajers'
13 IndeReep'n,slipjacht
13-14 De Vogelvriend,

Dorpscentrum, Expositie
15 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
16 NCVB,mevr.Logtenberg
16 HVGWichmondtegastbijKPO
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker, lezing

Paranormale gaven
16 Soos Kranenburg
17 HVG Dorp, Sinterklaas

pakjesavond
18 VrouwenclubMedler
18 Historische vereniging Vorden,

dia-lezing
18 HVGWildenborch,dia'sBerkel
18 Bcjaardenkring Dorpscentrum
18 PCOBindeWehme
22 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
23 Plattelandsvrouwen, Kersttegels

maken
24 Toneelmiddag voor bejaarden in

deBoggelaar
24 Welfare handwerken in de Wehme
25 ANBO Ledenbijeenkomst

't Stampcrtje/Dorpscentrum
27 Uitvoering WIK in de Lankhorst
29 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
29 VrouwenclubMedler
30 Soos Kranenburg

DECEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

1 H VGWichmond, eigen avond,
kerstkaarten maken

2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 VrouwenclubMedler
8 Welfare Handwerken, 'de Wehme'

12 VAMC de Graafschaprijders,
Pannekoeken-oriëntaticrit

12 VRTC, veldtoertocht
12 Kapelcommissie:

Midwinterwandeling,
Wildenborch

14 Kerstmiddag, soos Kranenburg
14 KPO Vorden
14 KPO Vierakker, Kerstviering
15 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest
15 HVGWichmond,Adventsviering
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Kerstmiddag
16PCOB,deWehme
16 HVG Wildenborch,Kerstviering
17/19 PK V, Expositie in de Herberg
20 VrouwenclubMedler i
20 HVG dorp, Kerstfeest
21 NC VB, Kerstavond
22 Kerstkontaktmiddag, de Wehme
30 Dorpscentrum,

Kindervoorstelling

Attentie voor
schotelbezitters
Door een produktiefout zijn er Am-
strad-schotelantennes van het type
M ES H (zwart met gaatjes) die na ver-
loop van tijd kunnen gaan roesten.
Amstrad erkent dit probleem en gaat
deze roestige platen vervangen. Hier-
voor moeten bezitters voor 30 novem-
ber 1993 contact opnemen met Am-
strad, bereikbaar onder de speciale te-
lefoonnummers 01820-30691 en/of
01820-38209.
Het roestige deel wordt dan zo spoe-
dig mogelijk kostenloos (ook buiten
de garantie) vervangen.

Ingezonden brief
(Buiten verantwoording van de redactie)

November 1993.

Al geruime tijd speel ik met de ge-
dachte deze briefte schrijven. Doordat
ik ziek werd tweeëneenhalf jaar gele-
den, moesten Rieky en ik abrupt af-
scheid nemen van onze dagelijkse be-
zigheden. Al de zakelijke contacten
vielen eensklaps weg, er was geen af-
scheid en geen uitleg en niemand wist
wat er in het verschiet lag. Zoals wij ons
nu afvragen hoe het sindsdien met ve-
len van u gaat, zo zult u zich misschien
afvragen hoe het nu met ons gaat.

Ruim twee jaar geleden werd bij mij de
diagnose 'amyotrofische lateraal scle-
rose'vastgesteld, afgekort ALS. Het is
een progressieve aandoening aan het
centraal zenuwstelsel, wat hoofdzake-
lijk zijn uitwerking heeft op de spieren.
Deze zeldzame ziekte komt over de
hele wereld voor, maar desondanks is
de oorzaak onbekend en zijn er geen
medicijnen tegen. Wel wordt erwereld-
wijd onderzoek gedaan waarbij ook
Nederlandse professoren betrokken
zijn.

Er verandert veel in je leven als je
hoort dat je een ernstige ziekte hebt.
Voor jezelf maar ook voor je gezin.
Vlak na de diagnosestelling leef je in
een roes, in een onwezenlijke wereld.
Later word je geestelijk sterker en
komt de woede en nog later is er een
soort berusting in wat komen gaat.

Alhoewel ik lichamelijk veel heb inge-
leverd en de druk waaronder wij leven
toch groot is, kennen we veel geluk-
kige momenten. Die momenten spe-
len ook als we zien met wat voor en-
thousiasme de kinderen de winkel
voortzetten en we hopen dat ook zij
dat vertrouwen mogen genieten dat u
ons gaf. De blijken van medeleven die
we van u ontvangen geven ons dat on-
misbare gevoel niet vergeten te zijn.

Ik word thuis liefdevol verzorgd door
mijn gezin, geassisteerd door mijn fa-
milie. Zij zijn de reden dat ik me alles-
behalve zielig voel en me niet schaam
voor mijn handicaps. Onze wereld is
klein geworden, ik hoop met deze
briefde horizon weer wat te verleggen.

Een klap, toen viel het doek,
een wereld stortte in,
je denkt, mijn plannen, dromen,
wat heeft leven nog voor zin
als je niet meer eens je eigen toekomst
kent,
maar plotseling besef je, dat je niet al-
leen in deze wereld bent.

René Lubbers,
Raadhuisstraat 55,7255 BL Hengelo

December: cursus/
cadeaumaand
Voor mensen die zich afvragen hoe ze
familie en vrienden de komende de-
cembermaand kunnen verrassen,
biedt het programma-aanbod van de
VU Zutphen uitkomst. Dit doorblade-
rend komt men beslist op goede
ideeën om op het verlanglijstje te zet-
ten of om anderen een plezier mee te
doen.
Vanaf half november kan men de be-
kende cursuscatalogus weer vinden op
de vaste adressen zoals in Zutphen de
Hanzehof, WV, bibliotheek, hoofd-
postkantoor, centrum De Born, huize
St. Elisabeth. Ook in de omliggende ge-
meenten kan men het boekje gratis af-
halen bij de WV en/of de bibliotheek.
Het cursusseizoen ving aan in septem-
ber voor de VU Zutphen. Om de cur-
sussen, startend in januari en variërend
in duur van drie tot tien lessen, extra
onder de aandacht te brengen, besloot
het bestuur dit jaar het programma in
twee uitgaven van het cursusboekje te
presenteren.
In de uitgave 'voorjaar '94' leest men
over de nieuwe cursussen zoals mo-
derne schilderkunst, sprookjes, carton-
nage in combinatie met textiel, passe-
partout snijden, dialezing over vakan-
tieland Turkije en talen op reis (Tsje-
chisch, Spaan, Italiaans). Daarnaast
kan men ook weer deelnemen aan 'ken
uw stad', muziek beluisteren, genealo-
gie, astrologie, vegetarisch en Indisch
koken, handboekbinden, meubelstof-
fering etc.
In november en december zijn nog een
aantal workshops gepland om kerst-
kaarten te aquarelleren, kalligraferen,
met pergamano te verfraaien. Belang-
stellenden wonend buiten de ge-
meente Zutphen zijn ook van harte
welkom als cursist bij de Volksuniversi-
teit.
Voor meer informatie kan men ook te-
recht op werkdagen 's-morgens in het
kantoor van de VU Zutphen in de Han-
^hof 05750-15589.
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Gro^t feest bij
F an

p

Tegen inlevering van deze bon bij
Fa. Rutjes & Graffelman betaalt u
voor

2 BASF VISION E-180
video-cassettes slechts

PHILIPS

cm Stereo kleuren-
televisie met teletekst

25PT450

van 1795,-

voor 1599,-
PHILIPS
28PT53OA

70 cm Black Line S
beeldbuis, on screen display

camcorderaansl. op voorzijde

NORMAAL: 2099-

Bij ons op 1 2 en 1 3 nov

1 998 -

17.9O

AV aar det> on

Tegen inlevering van deze bon bij
Fa. Rutjes & Graffelman betaalt u
voor

3 TDK C60 cassettes slechts

e.95
of voor 4 TDK D90 cassettes
slechts

12,50

Tegen inlevering van deze bon bij
Fa. Rutjes & Graffelman betaalt u
voor

Een setje walkman - oordopjes met
een SONY UX60 cassette en twee
walkman-batterijen

Geen 34.95 maar slechts

f 1 5,OO

ARISTONA kleurentelevisies

51 cm beelddiagonaal:

51TA1410monomettxt 999,- nu 799,-

51KV1256 mono zonder toet. 899,- nu 749,-

63 cm beelddiagonaal:

63 TA 5210 stereo met txt^br 1799,-
63 NA 2607 stereo met txt. voor 1699,-

ARISTONA videorecorders:^

4 SB 22 (4 koppen, mono) van 975,- voor 948,-

5 SB 22 [ 4 koppen, stereo) van 1099,-voor 999,

HOLLAND
ELECTRO ~ U neeft al een HE stofzuiger vanaf f 179,-

§

i
l

U Verstandig bruinen, 'n goed idee !!
r . Met onze bruiningsapparatuur ziet u er altijd gezond en
^J aantrekkelijk uit Lekker bruin worden op het tijdstip dat u
% het beste uitkomt
^ Onze hemels zijn voorzien van stripreflectoren en krachtige
& ventilatoren.
XH Standaard worden zij geleverd met COSMULUX UVA-plus
^ lampen en 30 minuten timer.
r* Prijsvoorbeeld: Zonnehemel met statief 10 lamps f 1 299,-

Bronkhorsterweg 4 - 7221 AC
Tel.: O5V55 -

- STEENDEREN

WINBU
PARKER EEN WEEKJE

SPANJE!

VECTOR STEEL
VULPEN EN BALPEN

van ƒ60,-VOOR

VECTOR MATTE
BLACK

VULPEN EN BALPEN:
van /70,-VOOR

Op zoek naar een mooi Sinterklaascadeau? Bij aankoop van
de fraaie Parker Vector Steel of Matte Black cadeauset (vul-
pen en balpen) krijgt u maar liefst ƒ20,- korting en maakt u
- en degene aan wie u de pennen cadeau doet-kans opeen
heerlijke vakantie in de zon. Dit prachtige Parkercadeau
vindt u in een unieke surpriseverpakking bij:

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3100

TEN CATE
ÓNDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

bij:

a/d Zutphenseweg
verkrijgbaar

TE KOOP:
WAXJASSEN

al vanaf 110,-

in blauw en groen

Verder
WAXBEENPIJPEN,

WAXBROEKEN,
WAXHOEDJESenz.

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel. 05753-2139

JOS HERWERS?
Opel Vectra 1.6i 1990 21.250,-
Opel Vectra 1.6i 1991 23.950,-
Opel Vectra 1.8i 1991 28.500,-
Opel Kadett 1.6i 1991 22.950,-
Opel Kadett 1.31988 12.950,-
Opel Kadette 1.31957 10.950,-

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO GLD., 05753-2244

****
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ZATERDAG 13 NOV.

MONTECARLO
|:̂ i ftum l :̂ |;>-;: l Lv> ;• : : jbitf'-'- m '•. lx»» -ïi'iĵ Kiiiwî l̂ î PxflkiJtiii»!

ZATERDAG 20 NOV,
SKYLINER & DUO DUIN

VRIJDAG v.a 20.30 uur

DANCI PARTY
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIËBEDRUF

aoc
c
o
N

EUROPESE
SPECIALITEITEN

Grenzeloos Lekker

Vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

NIEUW!

Dino Brood

o
»

met soja en tarwekiemen —
Gezond en lekker! d:

JT
Gold Korn, Wadden

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Installatiebedrijf Oldenhave
is een full-service installatie-
bedrijf met vestigingen in Wich-
mond, Zutphen, Eibergen en
Ulft.

Een jonge, snel groeiende
onderneming waar ca. 65 goed
opgeleide vakmensen garant
staan voor hoogwaardige
installatietechniek, onderhoud
aan fabrieksmachines en instal-
laties

Het uitgebreide diensten-
pakket omvat o.a. CV-installa-
ties en gaskachels; ventilatie-
en verwarmingstechniek; elek-
trische installaties; waterlei-
ding; het plaatsen van sanitair;
zink- en dakbedekkingswerk;
onderhoud aan fabrieksinstalla-
ties en machines; verkoop,
plaatsing en reparatie van
radio's, TV's, video, wasmachi-
nes, koelkasten, wasdrogers en
klein huishoudelijke apparatuur.

Teneinde de aanhoudende groei het hoofd te kunnen bieden, is
er voor onze vestiging in Wichmond plaats voor de volgende
functie:

LOODGIETER/
CV-MONTEURS MA/
Functie-eisen:
Voor beide functies eisen we een ruime ervaring en een positie-
ve en flexibele instelling.

Wat wij bieden.
Wij bieden u interessant en zelfstandig werk in een prettige
collegiale werksfeer en een prima beloning.

Indien u verdere informatie wenst, kunt u telefonisch contact
opnemen met dhr. G. J. Oldenhave of dhr. J. W. Bosman, bereik-
baar onder telefoonnummer 05754 - 1755.

Plï INSTALLATIEBEDRIJF

f3JJ C5J.OLDEMHAV/E •
• Baakseweg 1 1 Wichmond • Haaksbergseweg 21 Eibergen

• Laarstraat 61 Zutphen • Kortestraat 9a Ulft



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Gevuld

SSgJftJf

s1>0

MEXICAANSE
MA'ÏSBROODJES

NORMAAL 0,50
PER STUK

NU 10 VOOR

3,50
NIEUW: CIABATTA 1.5OÜ

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

HOLTSLAG
Bouwmaterialen BV

Spoorstraat 28
RUURLO-tel. 05735-2000

MAGAZIJN VERKOOP
Dames en Heren moderestanten
tegen ongelooflijk lage prijzen!

Alle top-modemerken
o.a. rokken - blazers - mantels - blouses - jacks -

overhemden - truien - enz., enz.

fmoclècéntrum

Tennissen
DONDERDAG 11
VRIJDAG 12
ZATERDAG 13 NOVEMBER a.s.

ruurlo Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

TE KOOP:

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

HOUTHAKKERS-
HEMDEN

ook als bodywarmer te
dragen in de kleuren rood-

blauwen groene ruit

nu 49,- per stuk

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

fc'J

Als installatiebedrijf beperken we ons niet alleen tot het
leveren en plaatsen van diverse installaties. Storingen aan
een gas- en CV installatie of electrische installatie, water
aan- en afvoeren, besturingssystemen e.d. kunnen gevaar-
lijk zijn en moeten snel verholpen worden. Onze storings-
dienst staat 24 uur per dag paraat om problemen snel en
vakkundig op te lossen. Zowel thuis als in het bedrijf.

:•*. INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

BIJ OTTEN MOET U ZIJN!
"Jazeker, want wij hebben meubels, voor elk wat wils"

U wilt nieuwe meubels kopen en u bent nog niet
in onze verkoophal geweest om te kijken?
Dan zou het heel verstandig zijn als u dat

eens zou doen! Want bij OTTEN ziet u meubels
te kust en te keur: (salon)tafels, stoelen, kasten,
maar vooral ook losse fauteuils en bankstellen!
U zult versteld staan wat wij u kunnen bieden!

Bankstellen met prachtig leer bekleed,
of bankstellen met mooie stof bekleed,
u bepaalt zelf welke bekleding u wilt.

OTTEN heeft leer in verschillende soorten
en in meerdere, prachtige kleuren en hij

kan u ook vele soorten stoffen laten zien,
in schitterende dessins en mooie kleuren.

En wilt u advies , dan wil OTTEN dat graag
geven, u bent tenslotte bij de vakman!

OTTEN heeft ook losse kussens, voor het
geval dat de kussens van uw bankstel of
fauteuils versleten zijn, maar de rest nog

goed is, dat kan voordelig voor u zijn.
OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor
uw gebruikte meubels, als u nieuwe bij
hem koopt, dat is toch uw eerste winst!

U ziet, het is verstandig als u gauw komt
kijken bij OTTEN, Halle-Gelderland!

Daarom zeggen we: tot spoedig ziens!
Openingstijden: iedere dag, behalve zondags,

vrijdags zelfs tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

Meubelfabriek Otten b.v.
DORPSSTRAAT 20 HALLE GLD. TELEFOON 08343 - 1219

NISSAN
Hoe is het mogelijk..^

Wij hebben ze!
De grootste keuze in Nissan Micra's / Auto van het jaar.

Een selectie uit zo'n 70 occasions

Nissan Micra automaat 1985 6,
Nissan Micra 1985 6.
Nissan Micra 1986
Nissan Micra GL 1987
Nissan Micra GL 1987 9
Nissan Micra 1987
Nissan Micra 1987
Nissan Micra 1988 1

Nissan Micra automaat 1989 15
Nissan Micra SL1990 14

Nissan Micra SL1991 17

Nissan Micra March 1992 1

Nissan Micra 1.3 3-drs. 1992 22
Nissan Micra 1.0 5-drs. 1993 23

950,-
000,-
950,-
750,-
500,-
750,-
950,-
950,-
.950,-
.650,-
.500,-
.750,-
.500,-
.950,-

Jos Herwers
Hengelo C.
HUMMELOSEWEG 10, TEL. 05753-2244

Met garantie zoals u van ons gewend bent!
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Post-traumatische Koninklijk brons voor H. Th. Berendsen
dystrofie
Op 12 november a.s. zal er in een lange
uitzending van NCRV Plein Publiek
aandacht geschonken worden aan
post-traumatische dystrofie, ook wel
ziekte van Sudeck genoemd. Ook zul-
len enkele leden van de Medische Ad-
viesraad deelnemen aan het gesprek
om rechtstreekse vragen van luiste-
raars te beantwoorden.
Alle reakties die telefonisch mogelijk
zijn verhogen de kans op meer publici-
teit, bekendheid, erkenning en herken-
ning van die ziektebeeld.
De uitzending is op 12 november via
radio 5 's-morgens te beluisteren.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Senioren extra
welkom!
Op de laatste jaarvergadering van de
Stichting Welzijn Ouderen in Vorden
(de SWOV) werd de vraag gesteld of
'de bibliotheek' extra aandacht wil
geven aan de senioren onder ons. Op
dat moment was er niemand die na-
mens de bibliotheek deze vraag kon
beantwoorden. Maar gelukkig is er dit
'Dag Boek!' om dat te doen.
Ouderen hebben in de bibliotheek een
streepje voor. Een heleboel streepjes
zelfs. Er is — dank zij extra bijdragen
van de gemeente — nu een kostelijke
serie 'grote letterboeken'/ Een hele
wand staat er vol mee, met streekro-
mans, detectives, bekende literaire ti-
tels en noemt u maar op. Gezet uit een
zó grote letter dat ook wie 'gewone'
boeken niet meer kan lezen er toch
van kan genieten.
Dan is er de vitrine boordevol prakti-
sche hulpmiddelen voor wie visueel
gehandicapt is. Daar zijn loepen en
vergrootprisma's, leeslinealen en
voorzetbrillen en zelfs hulpmiddelen
voor mensen die moeten liggen en al-
leen horizontaal liggende boeken
kunnen lezen. En er is informatie over
'gesproken boeken', waarvan op aan-
vraag een aantal kan worden geleend
en thuis beluisterd als men over een
recorder beschikt. Van alles zijn er
modellen aanwezig; deze worden
voor een korte periode uitgeleend zo-
dat men thuis kan zien of het hulpmid-
del bevalt voordat men tot aanschaf
overgaat. Voor die aanschaf kan men
dan terecht bij de plaatselijke specia-
list die aan deze voorlichting meew-
erkt (Opticien Siemerink). Die vitrine
en een deel van de inhoud — het mag
best nog eens worden gezegd -
dankt de bibliotheek aan de Rotary -
afdeling 'Het Kwartier van Zutphen'
die bij de oprichting een aktie heeft
gehouden waardoor de aanschaf van
een en ander mogelijk was.
Wie rustig een boek wil uitzoeken of
voorlichting wil hebben over een
Iceshulpmiddel kan dat doen of deze
krijgen in de 'Seniorenhoek', waar nu
ccn nieuwe en praktische zithoek is
ingericht mede dank zij een bijdrage
van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen, afdeling Vorden. En zelfs
het binnenkomen voor wie gehandi-
capt is hoeft geen probleem meer te
zijn dank zij de automatisch open-
gaande ingang. En wie met een rol-
stoel niet de verhoging kan overbrug-
gen in de hal kan op een knop drukken
zodat er assistentie komt. Dit alles be-
wijst dat in de bibliotheek ouderen,
ook als ze minder goed kunnen zien of
niet zo goed ter been zijn, hartelijk
welkom zijn. En dat is juist, want le-
zen is ook voor senioren een fijne
hobby die je leven verrijkt.

Bockanier

GDNTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Burgemeester E.J.C. Kamerling heeft
dinsdagmiddag in het gemeentehuis de
bronzen medaille behorende bü de Orde
van Oranje Nassau uitgereikt aan H.Th.
Berendsen.

De heer Berendsen was deze dag nl. 40
jaar in dienst van Welling's BV te Bor-
culo. Hij trad als 15-jarige in dienst op
de afdeling rokerij/droogkamers bij

het bedrijf dat toen nog Coveco heette
en in Velp was gevestigd.

Op deze afdeling heeft hij - onderbro-
ken door 18 maanden militaire dienst
en vijfjaar inpakwerkzaamheden - de
rest van zijn dienstjaren doorgebracht.
Eind 1969 volgde hij de firma bij de
overplaatsing naar Borculo.
De heer Berendsen is een uitstekend

medewerker in zijn vak en een gewaar-
deerd collega. Hij is sinds 1987 weduw-
naar, heeft twee kinderen, een zoon en
een dochter. Ieder weekend gaat hij
zijn dochter, die gehandicapt is, bezoe-
ken. In de zomer gaat hij als hulp met
de gehandicapten mee op zomer-
kamp.
Figuurzagen en tuinieren zijn o.m.
zijn bezigheden in de vrije tijd.

Commissie Middelen ziet heil
in betere straatverlichting
De Commissie Middelen kon zich dins-
dagavond wel vinden in het collegevoor-
stel om de straatverlichting in het ver-
volg tot 23.00 uur op volle sterkte te la-
ten branden. Tot dusver gaat de verlich-
ting vanaf 21.00 uur op een lager pitje.

Niet alleen wordt hierdoor de veilig-
heid vergroot, ook komen er nog eens
21 lichtmasten extra bij. Onlangs zijn
bij de herinrichting van het dorp een
groot aantal lichtmasten en armaturen
vrijgekomen. Deze zullen worden aan-
gewend voor het buitengebied.
Mede naar aanleiding van vragen van
liberaal J.M. Pelgrum deelde wethou-
der W.M. Voortman mee dat de arma-
turen die nu in het buitengebied ge-

bruikt gaan worden, beter tegen vanda-
lisme zijn bestendigd dan de huidige
lampen.
De comrn^sie had geen moeite met
de kostei^» het gehele 'plaatje', ruim
75 duizend gulden, waarbij wel een be-
sparing op de exploitatiekosten van de
openbare verlichting van ruim 13.000
gulden tegenover staat.
Naar aanleiding van vragen van de

• heer J.W. Regelink (CDA) deelde wet-
houder Voortman mee dat de PGEM
nog met een onderhoudsplanning zal
komen."Dan krijgen we nog een beter
overzicht in de omvang van de voorzie-
ning", aldus wethouder Voortman. Het
college zal de PGEM vragen spoed
achter het planningsvoorstel te zetten.

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

Feestmiddag in
Het Witte Café
Zaterdagmiddag 13 nov^jaer is er
een feestelijke middag irmet Witte
Café te Zelhem. Dit omdat een spe-
ciale werkgroep hard heeft gewerkt en
het interieur een heel nieuw gezicht
heeft gegeven. Het creëra^van sfeer
en gezelligheid, daar ging^it om. Ie-
dereen wordt uitgenodigd op zaterdag
13 november om het resultaat te ko-
men bekijken. Tijdens deze middag
zal er een bazar zijn met spelletjes en
kraampjes met lekkernijen.

Open huis
4De Klimboom'
Het kindercentrum 'De Klimboom'
bestaat dezer dagen precies één jaar.
Bestuuren leiding hebben daarom ge-
meend om voor de buurtbewoners in
de omgeving van Het Wiemelink, waar
de kinderopvang is gesitueerd, een in-
tiem samenzijn te houden op maan-
dag 15 november.

Clubteam 6De Graafschaprijders9

eerste bij Oost-Gelderlandrit
Het clubteam van de VAMC'De Graafschaprijders'bestaande uit Lubert Lenselink,
Erik Mulder en Alfons Hoevers had zaterdag jl. voor haar eigen organiserende ver-
eniging een leuke verrassing in petto in de vorm van de eerste plaats bij de clubteams
tydens de Oost-Gelderlandrit.

De rit die voor de 30e keer werd geor-
ganiseerd door de Vordense club, trok
206 rijders en is daarmee, op de
KNMV-kampioensrit na, de grootste
endurorit van Nederland. De uitzet-
ters Jan Oosterink en Joop Wueste-
nenk hadden voor een fantastische
route gezorgd met een lengte van 66 ki-
lometer. Alle toprijders van Nederland
kwamen aan de start. Zij waren na af-
loop vol lof over de route en de proe-
ven.
Ter gelegenheid van deze 30e editie wa-
ren dit keer ook drie proeven uitgezet
te weten een proef op het thuiscircuit
van De Graafschaprijders in het buurt-
schap Delden. Lengte 2,5 kilometer.
Tevens een proef op het militaire oe-
fenterrein met een lengte van ca 5 kilo-
meter en een speciale test van drie kilo-
meter op het land van de heer Hulstijn.
De senioren moesten vier ronden af-
leggen, daarbij inbegrepen 9 proeven.
Voor de nationalen bedroeg dit resp. 3
ronden en 6 proeven.

EHBO
De organiserende vereniging had tij-

dens deze Oost-Gelderlandrit veel me-
dewerking van de plaatselijke EHBO.
Onder leiding van Eddy Stokkink wa-
ren de 'oversteken' van de rijkswegen
e.d. voortreffelijk geregeld. Ongeluk-
ken deden zich gelukkig niet voor.
Aan het eind van deze lange en ver-
moeiende dag bracht Joop Wueste-
nenk, voorzitter van De Graafschaprij-
ders, de plaatselijke en provinciale
overheden dank voor hun medewer-
king. Tevens waren er dankwoorden
richting defensie, politie, EHBO en
niet te vergeten de 45 grondeigenaren/
pachters. Zonder hun toestemming is
een Oost-Gelderlandrit nu eenmaal
niet mogelijk. Ook dank richting 90 le-
den van De Graafschaprijders die voor,
tijdens en na de wedstrijd in touw wa-
ren om alles in goede banen te leiden.
Een groot aantal van hen waren zon-
dagmorgen reeds vroeg uit de veren
om de wegen en paden weer in de oor-
spronkelijke staat terug te brengen. De
sportvereniging Ratti stelde gastvrij
het clublokaal (start en finish) beschik-
baar terwijl de bevolking van Kranen-
burg alle hulp bood bij het parkeren.

De uitslagen waren als volgt:
Nationalen 5111 m 125 cc: l. Lubert Len-
selink, Eefde; 2. Gerrit Geerling, Wier-
den; 3. Ronald Hofman, Holten.
Nationalen boven 12511 m 250 cc: l. Jur-
gen Overveld, Doetinchem; 2. Henk
Jan Somsen, Eibergen; 3. Hans Bleyen-
berg, Almelo.
Nationalen boven 250 tl m 500 cc: 1.
Hennie Geerdink, Markelo; 2. Peter
Timmerman, Rhenen; 3. WimMende-
rink, Beerzerveld.
Nationalen 4-takt tot 350 cc: l. Ingo van
Dijk, Enschede; 2. Arjen Evenhuis,
Nieuw Amsterdam; 3. Ron Buninga,
Nijmegen.
Nationalen 4-takt boven 500 cc: l. Scott
Kleijsen,Reutum; 2.Bart van Maanen,
Vierhouten; 3. Bert van Veen, Assen.
40+ klasse: 1. Leo Brans, Son; 2. Wie-
ger Boersma, Bergen L; 3. Hans Brans,
Son.
Senioren 2-takt: 1. Gerard Jimmink,
Kolhorn; 2. Jan van Oorschot,
Liempde; 3. Toine van Dijk, Eindho-
ven.

Senioren 4-takt: 1. Frank Lach, Ulft; 2.
Corne van Oorschot, Liempde; 3. Erik
Verhoef, Veldhoven.
Clubteams: 1. De Graafschaprijders,
Vorden; 2. MCToerenteller l; 3. MAC
Veenendaal.

Bi'j ons
in (Tn Achterhoek
Jan Wenters strekk'n zich de rugge 's, 't veel toch neet meer met, dat ge-
wruute in 'n hof, veural a'j met 't wark wat achter waarn. 'n Dag of tiene
was e d'r tussenuut ewes, met vekansie nao Oostenriek. Wel aadug maor
bi'j huus bleef de pröttel dan wel liggen en mos i'j de scha weer inhaaln.
A'j dan 78 bunt geet ow dat neet zo glad meer af.
Veur vandage kon 't trouwens ok wel,'t was al zo vespertied, hee bargen 't
gereedschap maor op.
's-Aovunds, too hee bi'j de tillevisie zat te dommeln, meen e wat in de
schossteen te heurn.
"Wat kan dat toch wean?" vroog e an zien zuster die weduwe was en now
bi'j um in woon'n op zien vebouwde boerderi'jken,
"Veeg de schossteen maor, dan zie'j vanzelfs wel of t'r wat in zit."

Dat wol Jan wel doen, maor hee beslot t'r met te wachten tot zaoterdag.
Dan kwam Willem, 'n alleen wonende buurman, altied koffie drinken.
Den kon um dan mooi helpen den heerd an te pakken die d'rveur de sier
nog veur ston. At e d'r allene met te gange ging, schot 't um soms in de
rugge en was 't wark t'r weer zes wekke af.

Too Willem 's-zaoterdags smaarns kwam, wodd'n 'n heerd metene nao
buuten eslept. 't Schossteen veagen nom neet zo volle tied in beslag en
rommel kwam d'r eerluk ezeg now ok neet volle uut. Met un stuk of wat
veern van een of andere vogel was 't wel bekekken.
Mina zett'n zich ondertussen an 'n heerd, hee wodd'n goed nat afenom-
men en uut estofzuugd. De deurkes haaln zee d'r uut umme ze in 't sop te
zett'n, dan wodd'n de glaeskes nog 's weer goed schone, die konnen ze d'r
later wel weer inzett'n. Wieters was e al gauw zonder stof of pluuze en
wodd'n e deur Jan en Willem weer op de plaatse ezet. De koffie leet'n ze
zich goed smaak'n en daornao ging ieder ziens weage.

's-Meddags mos Jan in de kamer wean umme un ni'j peksken pruumte-
bak te kriegen, die had e daor altied veur'n boozum staon as reserve. Hee
schrok zich un bult too hee binnen kwam. Daor vloag 'n grote vogel in 't
rondte die metene in de gediens begon te rospeln too te Jan in de gaten
kreeg.
Jan dach an 't ni'je behang en de vloerbedekking die ze tooesteld hadd'n.
Hee grep wat e griepen kon umme den vogel te pakken te kriegen. Nao
wat gespring oaver stuule en bi'jzettaöfeltjes had e um endeluk in de voes.
't Lek wel 'n oele, den kon neet anders as uut 'n heerd kommen den Mina
zogenaamd schone had emaakt.
"Mina, mo'j 's kiek'n wa'k in de kamer heb evangen."
Jan vetelln eur 't hele geval in geurn en kleurn, veural dat de oele in 'n
heerd was achter ebleven ondanks de schoonmaakbeurte van Mina.
"'k Heb nooit ewetten da'w hier twee oelen in huus hadd'n, Mina."
Wat Mina daorop zei,zö"wowbespaorn,dat past neet in de krante,bi'j ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman

Allerhand
in 't Saksenland

Iedereen moet op zijn tijd wel eens tol betalen. Is het niet in ons
eigen land, dan wellicht op buitenlandse autowegen of op 'maut-
strassen' in de Alpen. Gelukkig hebben wc daar in 't Saksenland
niet meer mee van doen al betalen we nu wel motorrijtuigen-
belasting.
Vroeger hadden we ook hier in de Achterhoek met tollen te ma-
ken. Velen onder u zullen zich nog het verdwenen tolhuis aan de
Zutphcnseweg herinneren, de Medlertol is nu nog gangbaar in het
spraakgebruik.
Het afgebeelde tolhuis staat er nu nog nl. aan de weg van Vorden
naar Hengelo (Gld.). De tol daar werd omstreeks 1860 gevestigd.
Dit hield verband met de totstandkoming van de Hummelo-En-
schede Kunstweg, kortweg H.E.K. genoemd. Deze ontstond door
een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hummclo,
Hengelo (Gld.), Ruurlo, Borculo, Necde, Vorden en Zelhem. In
de raad van bestuur hadden voor Vorden zitting: J.H. Gallee, bur-
gemeester en Jhr. G.A.E.A. van Panhuys, wethouder. De eerste
vergadering had op 6 juni 1856 plaats, de aanbesteding van de
weg op 19 september 1856, de aanneemsom bedroeg f 176.500,-.
De totale lengte van de weg was 49826 Ned. ellen oftewel 9 uur
gaans. De verharding betrof het gedeelte van Hummelo naar de
Overijsselse grens plus de aftakkingcn Hengelo (Gld.)-Vorden en
Wittebrink-Zelhem.
Op elk weggcdcelte tussen twee plaatsen werd een tol geplaatst,
waar iedere passant verplicht was een bepaalde som te betalen.
Voetgangers waren vrijgesteld. Daar het geld toen 'bctuun'
(schaars) was maakte men soms grote omwegen om het geld in de
zak te houden. 'Time is money' kende men nog niet.
Op l januari 1930 werden de tollen op deze wegen opgeheven en
de tolhuizen aan de dienstdoende wegwerkers-bewoners ver-
kocht.

H.G. Wullink.
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Charley's Bluesband

Het is alweer tien jaar geleden dat de van
oorsprong Brummens/Apeldoornse
bluesformatie Charley's Bluesband
haar eerste concert gaf. Sinds dat de-
buutoptreden is de vijfmansgroep uitge-
groeid tot een uiterst degelijke, swin-
gende bluesrockformatie met als be-
langrijkste ambitie regelmatig optreden
en veel plezier hebben.

Grote plannen heeft Charley's Blues-
band dus eigenlijk nooit gehad en ge-
zien het spontane ontstaan van de
band is dat ook niet zo verwonderlijk.
Het verhaal over dit ontstaan is er na-
melijk één die niet zo gek veel afwijkt
van dat van veel andere groepen: ook
Charley's Bluesband is voortgekomen
uit wat oorspronkelijk was bedoeld als
een eenmalige sessie.
Onder de door concertorganisator
Martien Wijbrink voor die ene gele-
genheid verzonnen naam Charley's

Bluesbreakers Limited Edition gaven
de muzikanten - nu dus alweer ruim
tien jaar geleden - een zeer spontaan
optreden in het toenmalige Brum-
mense jongerencentrum De Draak.
Dit concert werd echter een dusdanig
succes dat het vijftal besloot tot een
wat serieuzere samenwerking.
Naast Van Hal bestaat de band uit
drummer Han Neijenhuis, leadgitarist
Henk Jan Visscher, bassist Rudy van
Veldhuizen en saxofonist Marike Vree-
ker.
Vorig jaar werd de naam veranderd in
Charley's Bluesband. In de tien jaar
dat de band nu bestaat is zij uitge-
groeid tot een ervaren semi-professio-
nele band die zowel in de kleine kroeg
op de hoek als in een grote zaal garant
staat vooreen dampend avondje blues-
rock van hoog niveau.
(Zie ook de advertentie volgende
week in dit blad.)

Introduktie van een uniek raambe-
kledingsprodukt, 'Luxaflex' Sil-
houette Gordijn. Luchtig als zijde.
Sierlijk als een gordijn. Praktisch
als een jalouzie. Zo karakteriseert
Hunter Douglas, een wereldwijd
concern met een grote reputatie op
het gebied van design en interieur,
haar nieuwe produkt 'Luxaflex'
Silhouette Gordijn.

Dit raambekledingspi'odukt met
zachte zwevende textiel lamellen
tussen transparante stof, wordt
geleverd in een skala van tinten:
wit, roze, blauw, groen, lila, beige
etc. Er is keus uit 30 kleuren.

De firma Pieterse heeft naast de 6
bestaande Luxaflex produkten dit
produktenprogramma nu in zijn
assortiment en kan de konsurr^nt het
produkt tonen en volledig voorlich-
ten.

Nieuwe dimensie in sfeer
'Luxaflex' Silhouette Gordijnen laten
een interieur iets heel bijzonders uit-
stralen. Ze zorgen voor een onge-
kende dimensie in sfeer. De 30 kleu-
ren van de zacht zwevende lamellen
zijn afgestemd op de andere zes pro-

dukten uit de 'Luxaflex' Raambekle-
dingscollecties.
Dat wil zeggen dat vrijwel al deze
produkten verkrijgbaar zijn in
dezelfde tint en hetzelfde dessin. Men
kan dus in huis naar hartelust kombi-
neren met verschillende produkten.

Unieke pluspunten
Met 'Luxaflex' Silhouette Gordijnen
kan de lichtval in huis optimaal wor-
den geregeld. De lamellen kunnen
worden gekanteld. Gesloten zorgen
ze voor privacy. Naarmate ze verder
worden geopend laten ze meer zacht
gefilterd licht toe. Het zicht naar bui-
ten wordt bovendien niet belemmerd.
Schadelijk licht wordt met het nieuwe
produkt vrijwel geheel, 98%, geblok-
keerd. Een interieur wordt dus
beschermd tegen verschieten. De
lamellen zijn behandeld tegen het
aantrekken van stof en vuil. De stof is
bovendien te demonteren en reinigen.
Alle funkties worden bediend met l
koord. Zqals alle 6 verschillende
'Luxaflex'vprodukten worden ook
'Luxaflex' Silhouette Gordijnen
exact op maat gemaakt. Met deze aan-
vulling bieden 'Luxaflex' produkten
het breedste assortiment voor de kon-
sument op de Europese markt.

ZVVl-Vordenl
Vorden trok vol goede moed naar het
Apeldoornse ZVV. Door snelle com-
binaties zette Vorden ZVV onder
druk. In de 6e minuut was de snelle
Peter Hoevers de gehele achterhoede
van ZVV te slim af en bracht Vorden
opeen l-O voorsprong.
Door dit snelle doelpunt moest ZVV
van taktiek veranderen en moest het
aanvallender gaan spelen. Vorden
werd op eigen helft teruggedrongen.
Onder aanvoering van Benny Wentink
en door keihard te knokken gaf Vorden
weinig kansen weg. Doelman Jelle
Klein Kranenbarg moest éénmaal
handelend optreden om ZVV van de
gelijkmaker af te houden.
Na het rustsignaal gooide ZVV alles
op de aanval. Dit was een kolfje naar
de hand voor de aanvallers Reint Jan
Westerveld, Peter Hoevers en Ronald
de Beus. Door een goed opgezette
een-twee combinatie tussen Reint Jan
Westerveld en Peter Hoevers was het
Peter die wist te scoren: 0-2. Peter
Hoe vers was deze middag de grote
plaaggeest voor de ZV V 'ers.
In de 76e minuut moest Jelle Klein
Kranenbarg buigen voor een kopbal
van Joos Luperus: l -2. ZVV wilde de
gelijkmaker forceren, maar wederom
was het Peter Hoevers die in de 79e
minuut scoorde: 1-3. Door dit resul-
taat en verlies van AZC en Reünie is
Vorden nu koploper.

Aanstaande zondag speelt Vorden
thuis tegen Reünie uitBorculo.

Voetbaluitslagen

Gazelle Nieuwland D2-Vorden Dl
1-3, SHE El-Vorden El 0-17, Vorden
Fl -Wilh. SSS F2 3-2, Gazelle Nieuw-
land F3-Vorden F2 2-4. Lochem Al -
Vorden Al 2-2, Grol B2-Vorden BI
3-3, Diepenheim C l-Vorden Cl 1-3,
Vorden C2-Brummen C2 0-0. ZVV
l-Vorden l l-3, Witkampers 2-Vorden
2 6-2, AZC 4-Vorden 3 4-5, Sociï
4-Vorden 4 0-2, Vorden 5-GSV 2 2-2,
Vorden 6-GSV 3 1-2, Vorden 7-Reü-
nie 6 4-3, Ruurlo l O-Vorden 81-1.

Programma W Vorden

Zaterdag^K november: Vorden Dl-
AZC D2, Vorden El-Brummen E2,
Eefde Fl-Vorden Fl, Wilh. SSS F6-
Vorden F2, Kotten A l-Vorden A l ,
Vorden BJ^KVW B l , Erica C2-Vor-
denC2. V
Zondag 14 november: Vorden l -Reü-
nie l , Winterswijk 2-Vorden 2, Vorden
3-Concordia 4, Zutphania 3-Vorden 4,
Vorden 5-Lochem 5, Reünie 5-Vorden
6, Vorden 7-Longa 11, Vorden 8-
VIOSBeltrumlO.

S V Ratti
Voetbaluitslagen

Ratti B l -Epse B l 6-1, Zelos C2-Ratti
Cl 3-1, Ruurlo D l-Ratti Dl 4-0, KI.
Dochteren D2-Ratti D2 0-2, KI. Doch-
teren E2-Ratti E2 7-3, Ratti F1-K1.
Dochteren F l 3-11.

Programma SV Ratti

Hercules B l-Ratti BI .

Badminton-Flash
Flash l speelde op maandag l novem-
ber tegen LBC l uit Lichtenvoorde.
Tegen dit team heeft Flash 2 vorig jaar
gespeeld.
Vorige week begon het goed voor
Flash l. De enkelspelen werden allen
gewonnen.
Nadat de herendubbel werd verloren,
werd in de damesdubbel de overwin-
ning veilig gesteld. De 2e mix werd
tenslotte nog verloren. Flash l blijft
met deze 6-2 overwinning duidelijk
aan kop van de ranglijst staan met 10
punten uit 5 wedstrijden. Poona 2 uit
Gaanderen staat tweede met 9 uit 6 en
Doetinchem 6 derde met 6 uit 5.
Flash 2 speelde tegen het sterk
geachtte Keppel l. Dit team speelde
minder sterk dan vantevoren werd
verwacht.'Na de enkels stond Flash 2
dan ook met 3-1 voor. Deherendubbel
werd ook sterk gespeeld en Keppel
werd compleet gek van de scherpe
returns en de harde smashes. Flash 2
staat in de tussenstand op een goede
tweede plaats met 9 uit 6. Herwen l
staat l e met 9 uit 5.
Van de overige teams zijn ook de tus-
senstanden bekend. Flash 3 staat eer-
ste met 8 uit 5 voor Doetinchem 7 met
7 uit 5. Rianto 5 staat hier derde.
Flash 4 doet het iets minder goed dan
de overige teams. Zij staat tweede van
onderen met 2 uit 5.

HONDEPOEP

RUIM
OP

DIE TROEP'!

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Gelderland Plat:

De beste Gelderse humor op één CD
Van oudsher neemt de streekhumor in
Gelderland een bijzondere plaats in in
het uitgaansleven. Op vele bruiloften en
partyen, carnavalsavonden en perso-
neelsfeesten is de dialectartiest met zijn
gezellige humor en zijn streekgebonden
liedjes een graag geziene gast. Platen-
maatschappij Ivory Tower Records uit
het Twentse Bornerbroek komt de eer
toe deze regionaal zo belangrijke klein-
kunstenaars op de grammofoonplaat te
hebben vastgelegd.

Want in 15 jaar tijd bracht de firma ruim
200 langspeelplaten op de markt met
het allerbeste streektalent dat Neder-
land kent. Zo ook in Gelderland waar
LP's als 'Achterhoek Plat', 'Liemers
Plat', 'De Veluwe Plat' en 'Nijmegen
Plat' grote populariteit verwierven.
Maar de tijd staat niet stil en met het
verdwijnen van de LP uit de platenza-
ken verdwenen ook de dialectproduk-
ten van de markt.
De vraag echter naar humor in dialect
bleef bestaan en dat was reden genoeg
voor de firma uit Bornerbroek om een
nieuwe uitgave het daglicht te doen
zien. Onder de titel 'Het beste van Gel-
derland Plat' verschijnt daarom deze
week een bijzondere CD in de platen-
zaken met daarop ruim 70 minuten
hoogtepunten uit het beste dat in Gel-
derland aan streekhumor werd opge-
nomen. Samengesteld mede aan de
hand van de meest gevraagde dialect-
fragmenten bij Radio Gelderland,
kwam een uiterst gevarieerde CD tot
stand boordevol prachtige streekhu-
morvan een hoge amusementswaarde.
Zo mocht bijvoorbeeld de uit Warns-
veld afkomstige Rudolf Sluyerop deze

samenstelling niet ontbreken. Zijn
conferences worden nog steeds regel-
matig gedraaid door Omroep Gelder-
land, waarna dan ook onmiddellijk
vraag naar zijn grappen en grollen ont-
staat. 'Op de sportstieve toer' is zo'n
voorbeeld van een conference waarom
het goed lachen is.
Daarnaast geeft op 'Gelderland Plat'
ook De Naober oet Zo went acte de pre-
sence. Deze humorist was vele jaren
toonaangevend in de Achterhoek en
ver daarbuiten. '40 Joar trouwd' was
een hoogtepunt uit zijn loopbaan. Dat-
zelfde geldt voor de fantastische Ve-
lu wse humorist Hendrikus oet Voas-
sen, die jaren grote successen oogstte
met 'De veurzitter van 't varkensfonds'.
Timing, repertoirekeuze, presentatie:
aan alles merk je datje naar een abso-
lute topper uit het dialectrepertoire
luistert.
Ook Guus Kruus uit Zevenaar en
Tieske van Tuul uit Nijmegen mochten
niet op deze samenstelling ontbreken.
Voor de zeer afwisselende liedjes op
deze CD wordt o.a. zorggedragen door
Herman Polman uit Eist (met het zeer
populaire 'Dern dern luuster noar
moed), Dini & Wim uit Aalten (met
'Duuzenden sterren') en last but not
least Gradus van Nimwegen (met na-
tuurlijk 'Al mot ik kruupen').
Kortom: Gelderland Plat is een zeer ge-
varieerde CD geworden met vele
hoogtepunten uit het rijke Gelderse
kleinkunstrepertoire. Voor wie zo'n 70
minuten oergezellige Gelderse humor
in huis wil halen ligt nu een CD of MC
klaar in de platenwinkel. Zeker met het
oog op de komende Sinterklaas mis-
schien wel een hele leuke kadotip.

Dames Ratti winnen
Afgelopen zondag speelden de dames
op eigen veld tegen Terborg 1. Een
wedstrijd waar van tevoren vaststond
dat er veel doelpunten zouden vallen.
Vorig seizoen won Ratti op eigen veld
met maar liefst 7-1. Uit verloor men
echter met 4-3. Terborg is fysiek een
sterke ploeg met goede spitsen.
Het eerste kwartier zette Terborg de
thuisploeg volledig vast, maar de doel-
punten bleven uit tot 20 minuten in de
eerste helft toen Terborg scoorde. De
voorhoede van Ratti kwam nog wel tot
enige aanvallen maar echte kansen
werden niet gecreërd. Terborg kwam
op 0-2 door een slordige fout van de
keeper en de achterhoede. Terborg
bleef een duidelijk veldoverwicht hou-
den en vlak voor rust kwam dan ook
het derde doelpunt. Ruststand 0-3.
Na de rust regende het doelpunten. Er
werd maar liefst viermaal gescoord
door Terborg. Ratti kreeg nog enkele
kansen. Een goede solo van Monique
Geurts zorgde voor het enige doelpunt
aan Ratti-zijde. Al met al een verdi-
ende overwinning voor Terborg. Eind-
stand 1-7.
Hopenlijk speelt Ratti a.s. zondag be-
ter want dan moet er in eigen huis ge-
speeld worden tegen koploper Voor-
waarts.

Uitslagen Socii
Socii F-Voorst F 5-0; Erica E-Socii E
5-1; Socii C-Lochem C 0-5; Longa
A2-Socii A 3-1.
Labor-Socii 2-1; Socii 2-Warnsveldse
Boys 3 2-1; Sp. Doesburg-Socii 3 6-2;
Socii 4-Vorden 4 0-2; Baakse Boys
6-Socii 6 3-0.

Programma
Warnsveldse Boys F-Socii F; Socii
E-Be Quick E; Socii C-Reunie C; Sp.
Rekken A-Socii A.
De Hoven-Socii; SVBV2-Socii 2; So-
cii 4-Hercules 3; De Hoven 5-Socii 5;
Zutphania 5-Socii 6.

V o l l e y b a l

Dash-Sorbo wint
Zaterdag jl. speelde Dash-Sorbo tegen
Labyellov uit Zevenaar, de nieuwko-
mer in de derde divisie B van de Ne-
VoBo. Zij stonden met vier wedstrij-
den en 2 punten op de l Ie plaats. Das-
Sorbo stond op de 10e plaats en moest
dus winnen om aansluiting te krijgen
met de top.
Deze wedstrijd begonnen de dames
van Dash-Sorbo niet zoals gewoonlijk.
In de basis stonden nu twee spelverde-
lers inplaats van een. In een eenzijdige
wedstrijd werd het 3-0 voor Dash-
Sorbo . Met setstanden 15-4,15-5,15-7
werd de ploeg van trainer-coach Jor-
dens binnen 60 minuten naar huis ge-
stuurd, samen met twee gele kaarten.
Deze overwinning deed het goed bin-
nen het Dash-Sorbo kamp wat ook
hard nodig was. Dit team hoort nl. niet
thuis op de 10e plaats. De subsponsor
van deze week was Super Wilbert en
Yvonne Grotenhuys.
Zaterdag 13 november spelen de da-
mes van Dash-Sorbo tegen Tornado
uit Geesteren.

W a t e r p o l o

Flinke zege heren 2
De heren 2 van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen DOS 4 met
9-3 gewonnen. Arjan Mengerink was
in deze ontmoeting zeer produktief en
scoorde liefst vijfmaal. De andere doel-
punten werden gemaakt door Barry
Althof en Rudi Sloot driemaal.

Zoere
reagen

A'j 20 langs de weage gaot,
Zie'j dan'r dooie beume staot.
Neet zo volle, zo hier en daor ene,
daor is 't now nog bij ebleven.

Zolden enkelen soms wean vegen'n?
Ummme de paraplu op te zet t'n?
Hoo zol 't anders können bestaon,
dat dee anderen neet dood bunt egaon?

De mensen blieft ok neet in 't leaven,
bi'j de beume geet 't urn 't eaven.
Vrogger bunt ze ok wel dood egaon,
maor too bleven ze neet staon.

Alle winters wodd'n ze an de grond
emaakt,
en wodd'n d'r brand hol t van emaakt.
At in 't veurjaorblad kwam an de beume,
Zaog i'j neet anders as allemaole greu-
nen.

Now mot ze blieven staon, heb ze epre-
beerd,
dat heb ze uut de buuke eleard.
Zo ze 't vroggerdeen was vaste neet slech,
want de busse waarn too merakels bes.

Lao'w noe 't gejenk maor staken,
en d'rgin ruzie oaver maken.
Maor dat allene de zoere reagen 't hef
edaon,
daor kan 'k jammer genog neet achter
staon.

At ze meent 't better te welt'n,
za'k mien daor neet tegen vezelt'n.
Mien gedachten wo'kgraag opschriev'n,
laot 't daor dan maor bi'j blieven.

D. Lindeman

Nederlaag
Dash Heren
Tegen het bovenaan staande DVO uit
Hengelo 'kon DASH/ABN-AMRO
afgelopen zaterdag niet voor een stunt
zorgen. Het eerste team van DVO
speelde niet overtuigend en zo konden
de heren van DASH, die de laatste tijd
goed draaien, gelijk op gaan in de
strijd.
De eerste set werd verloren met 9-15;
dit door een paar twijfelachtige beslis-
singen van de scheidsrechter. Dit was
ook in de tweede set het geval. DASH
was duidelijk de betere, maar kon op
een stand van 15-14 niet scoren en zo
ging de tweede set met 16-17 verloren.
In de derde en laatste set kon DVO met
een rommelig spel het terneergeslagen
team van DASH uiteindelijk op een
3-0 nederlaag trakteren.

Volleybaluitslagen

D3B Voorw. 5-Dash 4 3-0, D4B Terw.
4-DAsh 5 1-2, D4C Wilh. 4-Dash 7
2-1, H2A Heeten 2-Dash 3 3-0, H3B
WSV 3-Dash 4 3-0, D4A Heeten
6-Dash60-3,MA WSV l-Dash l 2-2,
MB Heeten l-Dash l 2-1, JA WSV
l -Dash l 3-0, DP Dash 2-Devolco 3
1-3, HP Dash l-DVO l 0-3, D2A
Dash 3-Wilh. 2 0-3, JE mix Dash
l -Voorw. l 3-0, Drekr. Dash B-Dash A
1-2.

Programma Dash

DP Voorw. l-Dash 2, HP Wilh. 1-
Dash l, D 3e div.B Tornado-Dash/
Sorbo, D2A Bruvoc l-Dash 3, HP
Dash 2-Sp. Dev. l, H2A Dash 3-WSV
l, H3B Dash 4-Terwolde 3, D3B Dash
4-Olympia l, D4A Dash 6-Terwolde
3, D4B Dash 5-Bruvoc 4, D4C Dash
7-Salvo 3, MA Dash l-WSV l, MB
Dash l -WSV l, JA Dash l -WSV l .

Afsluiting in de Rijnhal Arnhem:

Wereld Sterren Circus
Als afsluiting van het jaar presenteert de
Rijnhal Arnhem voor de tweede achter-
eenvolgende keer het Wereld Sterren
Circus. Van 23 december 1993 tot en met
2 januari 1994 is er een internationaal
circus opgebouwd dat in de kerstvakan-
tie 20 voorstellingen gaat geven.

Dit jaar brengt het Wereld Sterren Cir-
cus een programma met sensationele
circusnummers uit het Ringling Bar-
num & Baily Circus (VS), Circus
Krone, Circus Sarrasani, het Bulgaars
Staatscircus en uit het bekende Circus-
festival van Monte Carlo. Internatio-
nale acts, waaronder vliegende acroba-
ten uit Bulgarije, Franse muzikale
clowns, trapeze-equilibristen, voetbal-
lende honden en Mexicaanse cow-
boys met bijlen en messen bevolken
de rode, ronde piste. Bovendien zijn er
diverse dressuurnummers met paar-
den en roofdieren. De beroemde

clown Pierino van Circus Krone vormt
de rode draad door het programma.
In de Rijnhal is rondom de manege
een amfitheater met kuipstoeltjes ge-
bouwd, dat de toeschouwers een goed
zicht geeft op de piste. Oude houten
woonwagens, terrassen en muzikan-
ten creëren de sfeer van het circus
rond 1900.

De twintig voorstellingen zijn ver-
deeld in zes avondvoorstellingen en
14 matinees. Tijdens de kerstdagen, op
24 en 31 december en op 2 januari 1994
zijn er uitsluitend middagvoorstellin-
gen. Voor groepen vanaf 30 personen
zijn er verschillende reductiemogelijk-
heden. Vanwege het succes van vorig
jaar bestaat ook nu weer de mogelijk-
heid van een speciaal arrangement:
ontvangsten door artiesten, uitge-
breide catering en cirque-dansant na
afloop van de voorstelling.



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

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Volop haagconiferen en heesters
van eigen kwekerij.
Zeer scherp geprijsd.

Verkoop op onze kwekerij aan de
Hamsvcldscwcg, Kranenburg.
Zaterdags vanaf9.00 uur en
na afspraak.

Fa. LucaSSCll Boomkwekenj
Ganzcnstccg 6 - VORDEN
Tel. 05752-6525 b.g.g. 6722

Ook opgave mogelijk voor de cursus keiststakjes maken.

GITAARLES
Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.

Voor kinderen en
volwassenen.

Bel 05750-16240.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 BOVAG

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39,7231 AB Warnsveld. Tel. 05750-26132

Hét
adres

Maandagmorgen en

woensdagmiddag
gesloten.

Geen koopavond.

• VOOR AL UW MEUBELEN
(ook via toonzaal)

. VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

• VOOR AL UW
GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

• VOOR AL UW VITRAGES
(o.a. Ado met de gouden draad)

• VOOR HET STOFFEREN
VAN UW OUDE
MEUBELEN
(ze worden weer als nieuw)

. VOOR UW GEHELE
INTERIEURSERVICE

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

VROUWEN
RAAD
VORDEN
PRATEN

OVER P O L I T I E K
i.v.m. de a.s.
Gemeenteraadsverkiezingen
in maart l994

Spreeksters zijn:
Mevr. M.H. Aartsen-Den Harder,
wethouder en
Mevr. T. 7b/lcampt, raadslid Vorden.

DORPSCENTRUM 11 november
(donderdagmiddag) AANVANG: 13.30 UUR

De toegang is gratis voor iedereen!

Inl.: Mevr. G. Velhorst-Soek, tel. 05752-1688.

PRAKTIJK
VOOR ASR-THERAPIE®

Deze therapie is gericht op somatische, psycho-
somatische, psychische en sociale klachten.
Door middel van massages, pressuur, moxa,
kleurentherapie en vlinderen op reflexen, acupunten,
meridianen, chakra's en littekens, ontstaat een betere
verdeling van de energie in het lichaam, waardoor
klachten verdwijnen, of verminderen.
Ook wordt gewerkt met energetische homeopathie.

Voor informatie en/of afspraken kunt u bellen naar:
Mevr. A. Baars-Klootwijk, Kruisdijk 2, Vorden,
tel. 05752-3303.

CONTACT
een goed en gra^gelezen blad

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Uteiif docllnffciull

Zutphenseweg - Vorden

MONUTA

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Een kraan in India doet wonderen.
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ALLEEN DIT
WEEKEND

11-12-13 NOVEMBER

DAMESBLOUSES
van 129.-en 149.- NU

HEREN PATENT PULLOVERS
van 119.95 NU

PEUTER JACKS MET CAPUCHON
(maten 92 t/m 116)
van 109.- NU

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

NU EXTRA

DE HARDE FEITEN IN INDIA:
Miljoenen mensen hebben door watergebrek een erbarmelijk bestaan.
De recente aardbeving maakt
de situatie alleen maar erger
en de behoefte aan schoon
(drink)water groter.

giro

Kunnen wij iets doen? Ja l
Eén waterpomp of eenvoudige
waterleiding ter plekke kan
vele levens redden. SIMAVI
maakt daarom vele (drink)
waterprojecten mogelijk.
Helpt u ons daarbij?

375
SIMAVI WATERFONDS

/

/ ^ \
Stuur mij de \

informatie en het

UW HULP IS
NU EXTRA
NOODZAKELIJK

nieuwe Wereld Water-boekje.

Naam:

Adres:

Postcode:

\

m/v

Plaats:

Zenden naar: Simavi, Antwoordnummer 1925,
2000 WC Haarlem ^

O IUI A\/| Spruitenbosstroat6,2012LKHoarlem
Telefoon (023) 31 80 55

Bouw- en Houtbond FNV

KERST-
VERZILVERING

op dinsdag 16 november
van 19.00 tot 21.00 uur

Voor R.B.S. laatste tegoed staat, en
voor de schilders V.T.U.-formulier

meebrengen.

DeP.V.,HetHoge16.

'N FORD BIJ
JOS HERWERS?

Ford Escort XR 3i 1939 17.950,-

Ford Escort 1.4 CL 1991 19.650,-

Ford Sierra 2.0 CL Sport m% 14.950,-

Ford Sierra 2.0i 1990 20.500,-

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO GLD., 05753-2244

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

iSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

S LI PJ ACHT
13 november

Het globale tijdschema is als volgt:

13.00-13.30 uur Gemeentehuis Kasteel Vorden het
aanblazen van de jacht.
Ontvangst en presentatie van de
Meute.

13.40 uur Eerste run: Deldenseweg-
Hengeloseweg.

14.30 uur Tweede run: Berkendijk-
Lieferinkweg-Het Stapelbroek-
Huize 't Zelle.

15.30 uur Derde run: Lindese Enk-
Schuttestraat-Kasteel Vorden

INTERCARD KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN

: Ook voor het goede doel! WWF

Bij ons ligt de nieuwe Intercard-kerstkollektie voor
u klaar. Als enige met kaarten voor het Wereld Natuur

Fonds en Amnesty International. Met werken van
bekende kunstenaars als Patty Harpenau en

Jeroen Krabbé en prachtige natuurfoto's.
U stuurt dus altijd iets bijzonders.

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.

l wevo-druk

000
nieuwstad 29

7201 nk /utphon
el. 05750 12306

DRUKKERIJ
WEEVERS

intcrcanl



Op 27/12, 31/12, 3/1, 17/1
en 14/3 gaan wij naar de

VIJF-UUR SHOW
bij RTL 4

Vertrek:
Vorden 14.00 uur
Zutphen 14.15 uur

Kosten:
f 35,- p.p. incl. jachtschotel

KERSTINKOPEN IN
DUITSLAND

Düsseldorf en Munster
Prijs f 32,-p.p.

(Düsseldorf excl. kaartjes Bahnhof)

10/12 t/m 22/12

KERSTMARKT
ANTWERPEN

f 34-p.p.
13/12 t/m 19/12

(Alles bij voldoende deelname.)

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14

VOORST

Tel. 05758-1334

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

WAT DENKT
U HIER VAN!

OPEL CORSA
12STR2-drs.
13NGL5-drs.

OPEL KADETT
16SLuxe3-drs.
12SLS5-drs.
12S Sport 3-drs.
12SSupreme3-drs.
13N Club 3-drs.
12SLS5-drs.
13N Limited 3-drs.
13NGL 3-drs.
16DLS 3-drs.
13NLS5-drs.
16D Club 3-drs.
17DLuxe5-drs.

bruin (m)
grijs (m)

wit
wit
wit

blauw
blauw (m)
groen (m)

rood
rood

zwart (m)
rood (m)

158.000 km
115.000 km
173.000 km
152.000 km
70.000 km

149.000 km
121.000 km
131. 000 km
139.000 km
57.000 km

11 5.000 km
199.000 km

4-1982
3-1985
9-1985
4-1986
1-1987
3-1987
1-1987
1-1987
1-1987
3-1988
7-1988
3-1989

3.950,-
7.600,-
6.900,-
9.750,-

11.250,-
11.900,-
11.900,-
12.950,-
12.900,-
14.900,-
14.900,-
14.900,-

OPEL VECTRA
16iGL5-drs.
18iGL4-drs.

DIVERSE MERKEN
Citroen AX 11 00 RE 3-drs.
Peugeot2051100XL3-drs. Comtset

Bezoek voor nog meer keus onsönunruilwagenpark

VAN DER KOOI
TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag

THERMOFIT
halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

a/d Zutphenseweg in Vorden

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

TE HUUR:

PAARDE-
STALLING
met weidegang,

inclusief verzorging

In nabijheid van
binnenmanege.

Tel. 05752-1416.

Dorpsstraat 10 - VORDEN

^/*"X^\x^\^

Klaverjassen en
Jokeren

op maandagavond

15 NOVEMBER A.S.

EXCLUSIEVE WONINGEN

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

bel voor een afspraak:

BPC
BOuujpLnncenTRum
exploitatiemaatschappij hengelo gld. bv

Banninkstraat21. Tel. 05753-2588

ZATERDAG 13 NOVEMBER

K.G.B. + KAS BENDJEN

AAN VANG 21.00 UUR
ENTREE F 12,50

Kaarten in voorverkoop f 10,-

bode

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

RTL 5
Door de komst van de zender RTL 5 dient u uw scho-
telinstallatie aan te laten passen.: Één van de moge-
lijke aanpassingen is het zgn. verstellen van de LNC
én opnieuw inprograrnmeren van de ontvanger. Öit.is.
echter geen ; oplossing voor de toekomst, r Met de
komst van ASTRA ld moet u de installatie weer laten
aanpassen ,: ;f • ;; ̂  ? :; •!• f: •• \ l ' ' : : ' :• : ' • : , 1 1| > • : :; l: l"
Tevens maken wij u erop attent, dat door deze ingreep
uw garantie yofledig vervalt. DUS F*AS OP!!

Onze methode, een RTL

de nabije tp^komst!

Fa.
Bfönkhöf sterstraat 4 *- 7221 AC ̂  SJEENDEREN

7^1,05755-1959

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

mode voor
het héle gezin

Nieuw Nieuw Nieuw

ft Jour of Duty Goid

ft GreatestHits '93 VOL 4

ft Rob de N ijs
ft Liso Stonsfield

ft Phil Collins
en nog veel meer.

NATUURLIJK BIJ:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

^^ • • •̂ ^ ^"^ ^«^ ••^ «^ •̂ H •- m-*i m m^. ^^ m'wm

CITY-IIDO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 13 NOVEMBER

GO NUTZ
LIDCD-BA.R:

DUO DE PLAYERS

ZONDAG 14 NOVEMBER

FEELNG
UITGAANSCENTRUM CITY - LIDO

AL 25 JAAR AAN DE TOP
BUSINFO TEU 05440-64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Tüïmfc
m fachinnfashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR- AALTEN

U kunt nu heerlijk slapen,
want we hebben een

superaanbieding
in nachtkleding!!!

Deze aanbieding
geldt niet voor

EB de filialen Didam
en Terborg

•-•v X'--"..,i:X..'y.

WAARDEBON
Alleen deze week geven wij op alle
pyjama's en nachthemden

voor groot en klein

15% korting
LOOP BESLIST EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE


	CVO46-11-11-1993
	CVO46-11-11-19931

