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Kas Bendjen geeft
nieuwjaarsconcert
in zaal 6De Herberg'
Kas Bcndjcn geeft op l januari haar
traditionele nieuwjaarsconcert in zaal
De Herberg. Aan deze avond zul len
diverse plaatselijke artiesten meewer-
ken zoals Spek, Spik & Span, Frank
Lcfcrink, Paula Bickart en Arends-
oog. Verder treedt de Rottcrdamsc
groep Big Bucks & Easy money op.
'Het moet gewoon een gezellig feest
worden waar iedereen elkaar een ge-
lukkig nieuwjaar kan wensen. Er zal
wel weer heel wat afgckust worden.
Maar dat hoort er zo bij, lic', zegt zan-
ger Hans Krabbcnborg van Kas Bcnd-
jcn in een interview met Weekblad
Contact. Zie verder Tweede Blad.

Geldinzamelingsactie voorDorpskerkmoet5 ton opleveren

De gemeente Vorden gaat het voetpad
tussen het Vaarwerk en het Jebbink
afstoten. De reden daarvoor is dat het
weggetje zeer weinig gebruikt wordt
door voetgangers. Daar komt nog bij
dat de het pad tussen het Vaarwerk en
het Jebbink in zeer slechte staat ver-
keerd. Herbcstraten zal volgens de
gemeente - gezien het geringe gebruik
van het pad - een zinloze investering
zijn. Vandaar dat de gemeente over-
gaat tot verkoop van het stuk grond.

Drukkerij Weevers
maakt winnaars
prijsvraag bekend
Tijdens de Open Dag op 9 november
bij drukkeri j Wccvcrs in Vorden kon-
den de bezoekers meedoen aan een
prijsvraag. Vele mensen uit de regio
maakten daar gebruik van. De jury
heeft inmiddels drie winnaars bekend
gemaakt. De eerste prijs is gewonnen
door A.R. Westerink-Kuiper, Dcldcn-
scweg 2 Vorden. Tweede werd F. Ho-
gcnkamp, Hoetinkhof 96, Vorden. De
derde prijs ging naar Christicn Stok-
k ink , Hoetinkhof 112, Vorden. De
drie prijswinnaars ontvangen een
aardige at tent ie .

Flessenaktie
Op zaterdag 7 januari zal voctbalve-
rcnginig Vorden bij de inwoners van
Vorden langs komen om lege flessen
op te halen. Dit om de jcugdactivi tci-
ten een financiële impuls te geven.
Het gaat zowel om flessen met als
zonder statiegeld. Wanneer u veel
lege flessen heeft en deze kwijt wil
dan kunt u contact opnemen met een
van de volgende personen: Anclrc Sic-
mcrink (2238), Gcrrit Kocrselman
(2561) of Gcrrit Wcntink (1784).

Tentoonstelling 50
jaar bevrijding
gemeente Warnsveld
In het voorjaar van 1995 zal in de hal
van het gemeentehuis van Warnsveld
een tentoonstelling worden georgani-
seerd over de bevrijding van Warns-
veld, dan 50 jaar geleden. De organi-
satie is in handen van de museum-
commissie van het Groot Gniffel. De
gemeente Warnsveld doet een beroep
op mensen die nog 'voorwerpen met
een verhaal' hcbbbcn die verband
houden met óf de bevrijding óf de
oorlogsperiode in Warnsveld, deze af
te staan in tijdelijke bruikleen voorde
tentoonstelling. Ook foto's uit de oor-
log en met name uit de bcvrijdingspc-
riodc zijn van harte welkom. Voorwr-
pcn en foto's die ter beschikking wor-
den gesteld /.uilen met de grootst mo-
gelijke zorg worden behandeld en
verzekerd. Voor nadere informatie en/
of het inleveren van materiaal kunt u
zich wenden tot de afdeling Voorlich-
ting van de gemeente Warnsveld; de
heer B. Ubcls of mevrouw R. Ver-
schuur, telefoonnummer: 05750-
39513.
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De Dorpskerk in / 949. De foto /.v a/komstii* uil het het archief van de gemeente Vorden.

Het dak van de Dorpskerk is in zeer
slechte staat. Bij zware storm is de
kans vrij groot dat er gaten in slaan.
Vandaar dat de kerkvoogdij van de
kerk een restauratiecommissie in
het leven heeft geroepen die samen
met een speciaal geldwervingsco-
mité de restauratie van de twee
kappen van de kerk voorbereid.
Naast een rijkssubsidie is het stre-
ven om 500.000 gulden bijeen te
brengen door een grote geldinza-
melingsactie in Vorden. Vanaf het
voorjaar van 1995 zullen er diverse
activiteiten worden ondernomen
met als doel zo veel mogelijk geld in
te zamelen.

De heer H.J. Brcukink lu id t namens
de restauratiecommissie de noodklok.
'Het wordt echt tijd dat er iets gedaan
wordt aan het dak van de kerk. Als er
bij slecht weer gaten in het dak slaan,
kunnen er zeer gevaarlijke situaties
ontstaan. En dat moeten we voor zijn.
Vandaar dat wc een tijdje geleden een
speciale restauratiecommissie hebben
opgericht', aldus Brcukink . Naast
twee nieuwe daken moet ook de af-
voer van water beter geregeld wor-
den. Voorzitter Brcukink van de res-
tauratiecommissie: 'Als het hard re-
gent klatert het water zo langs de mu-
ren van de kerk naar beneden. De mu-
ren hebben daar ernstig van te lijden.
Ook de afvoer van het water moet dus
beter geregeld worden.'
De kerkvoogdij van de Dorpskerk
heeft bij de gemeente Vorden een ver-
zoek ingediend tot subsidie. 'Alle

subsidies van ri jksmonumentcn gaan
via de gemeente. We weten inmiddels
dat wc in aanmerking komen vooreen
subsidic.^daar aangezien wc met dat
geldbedij^pslechts een gedeelte van
de restauratie kunnen betalen en de
subsidie pas na het jaar 2000 wordt
uitbetaald, proberen we ook via ande-
re kanalen geld in te zamelen. Want
we w i l l e n zo snel mogelijk beginnen
met de ri^wratic van de kerk. De tijd
dringt wi^lat betreft. In het eerste
kwartaal van 1995 volgt clan ook al de
aanbesteding', aldus de heer Brcu-
kink. Een comité van acht Vordcnarcn
is op dit moment bezig met het u i t -

werken van a l l e r l e i a c t i v i t e i t e n die in
het voorjaar van 1995 van start gaan.
Zo worden ei' oude leien verkocht,
v i n d t er op Koninginnedagen spon-
sorloop plaats en zijn er ^Amcn om
een groot voctbalcvenemcnt in Vor-
den te houden. In de loop van het vol-

I jaar zullen door middel van een
huis-aan-huis brief alle bewoners van
Vorden op de hoogte wordo^ebracht
van de gcldinzamclin^^Kic. De
geldwervingscommissie ircstaat uit
B. Regelink, R. Aartscn-dcn harder,
L.G. Weevers, D.J.B. Wijcrs, N. Ro-
dcnburg-dc Lange, W.J. Korncgoor,
G. Bogchelmanen H.G. Vricl ink.

Geschiedenis
In een oude oorkonde van I I 2 l wordt er reeds gesproken over een kapel in
Vorden. Dit is de voorloper geweest van de huid ige I3c ccuwse Dorps-
kerk. De toren van de kerk stamt echter uit de 14c eeuw. Het gebouw werd
het het verleden diverse malen door rampen getroffen. Zo woedde er in
1655 een brand. Mede door een groot geldbedrag van de gemeente Zut-
phen kon de kerk destijds weer worden opgeknapt. Het was destijds wel
vaker zo dat verschillende gemeenten elkaar in dit soort gevallen hielpen.
In 1702 was er wederom een f l inke schade. Door zware windstoten werd
het dak beschadigd. Of dit nog niet genoeg is sloeg op 22 februari 1817 's
middags om half twee het noodlot weer toe. Bij sterke wind, hagel- en
sneeuwbuien sloeg clc bl iksem in de torend, die gelijk in brand vloog.
Door het heldhaf t ige optreden van verschil lende Vordcnarcn wist men te-
gen half vijf de brand te blussen. De kerk bleef zo behouden al moest er
natuurl i jk wel het een en ander vernieuwd worden. Verder hee l t de kerk de
laatste honderd jaar diverse restaurat ies ondergaan. Zo werd in 1896 de
toren onder handen genomen, in 1954 de ingang van de zijgevel. Tenslotte
is in 1967 de toren nogmaals gerestaureerd, waarbij de wijzerplaten van
de kok op het leien dak werden aangebracht.

Bert en Henny Ubels runnen VerzamelhuisDe Brink in Warnsveld:

'Vind je dit geen mooi scheerapparaat?'
Zo trots als een pauw loopt Bert
Ubels door de winkel. De verslagge-
ver moet van hem alles met eigen
ogen zien. 'Vind je dit geen mooi
scheerapparaat?', vraagt hij, niet
wachtend op een antwoord. Vervol-
gens toont Ubels de grote verzame-
ling Engels glas- en aardewerk, de
vele fototoestellen, scheerpappara-
ten en oude radio's en niet te verge-
ten de jaren 50 hoek. Kortom, Ver-
zamelhuis De Brink is een paradijs
voor de verwoede verzamelaar.

In augustus van dit jaar begonnen
Bert en Hcnny Ubcls in het voormali-
ge pand van bakkerij Recsink aan de
Rijksstraatweg in Warnsveld met een
eigen winkel. Deze shop is uitvloeisel
van een hobby die zeventien jaar gele-
den begon. 'Henny en ik zijn zelfver-
woede verzamelaars van met name
Engels glas- en aardewerk en alles
wat meet de jaren 50 te maken heeft.
We gaan daarvoor naar speciale beur-

zen en rommelmarkten', legt hij uit .
'Het is gewoon een kik om te probe-
ren een bepaalde verzameling com-
pleet te krijgen', vul t Hcnny aan. 'Dit
theeservies dat hier staat, hebben wc
bijvoorbeeld in drie gedeelten ge-
kocht. Het is dan de kunst om hetgeen
nog ontbreekt op de kop te t ikken. ' De
verzamel woede van Bert en Hcnny
Ubcls leidde er toe dat hun vorige huis
in Dieren geheel vol stond met ge-
kochte spullen. 'Wc hadden daar twee
garages. Op een gegeven moment
stonden die helemaal vol. Allemaal
dozen met spullen. Op het laatst weet
je niet eens meer wat je in huis hebt',
aldus Bert Ubcls.
Op zoek naar een ander huis met een
grotere opslagplck waar de vcrza-
mclspullen uitgestald konden wor-
den, s lui t te het echtpaar op de voor-
malige bakkerij van Recsink in
Warnsveld. 'Een fantastische plek die
tevens dienst kon gaan doen als win-
kel. Want naast Engels glas- en aarde-

werk en artikelen uit de jaren 50 heb-
ben wc nog veel meer spullen die voor
de echte verzamelaar bijzonder inte-
ressant zijn. Zo hebben wc bijvoor-
beeld allerlei soorten fototoestellen,
schecrapparatcn, horloges en tele-
foonkaarten. De echte verzamelaar
kan het zo gek niet bedenken of wij
hebben het wel.'

Het publiek dat bij Vcrzamelhuis De
Brink een kijkje komt nemen is heel
divers. Hcnny Ubcls: 'Eigenlijk komt
er van alles. Van mensen die een kle in
cadeautje wi l len kopen voor een ver-
jaardag tot 'echte' verzamelaars die
op zoek zijn naar iets dat in hun col-
lectie nog ontbreekt. Zo belde er gis-
teren een verzamelaar uit het westen
van het land met de vraag of wij nog
een SC 7438 scheerapparaat van Phi-
lips in de winkel hadden liggen. Dat is
een groen apparaat met twee scheer-
kopjcs dat Phil ips ooit u i tb rach t voor
de export naar Japan.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zaterdag 31 december Oudjaar 19.30 uur ds.
K.H.W. Klaassens, Avondgebed op Oudjaar.
Met medewerking van Marion Knol, dwarsfluit
en Anneke Paas, orgel.
Zondag 1 januari Achtste en laatste Kerstdag
10.30 uur ds. H. Westerink. Na afloop nieuw-
jaarsreceptie in de Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Oudejaarsavond - zaterdag 31 december 19.30
uur ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn.
Zondag 1 januari 10.00 uur ds. M. Berg, Bar-
chem; 19.00 uur geen dienst.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 31 december 18.30 uur Eucharistie-
viering m.m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zondag 1 januari'10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 31 december-1 ja-
nuari Pastoor E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-
1275; 2 januari Pastoor J. van Zeelst, Vorden,
tel. 05752-1735.

Huisarts 31 december-1 januari dr. Dagevos.
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. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 31 december-1 januari J.H.H, de
Lange, Lochem, tel. 05730-54357. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel, 05750-41222.

Tafeltje Dekje december: mevr. v.d. Berg, tel.
6875; januari: mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g. tel.
6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: in de
kerstvakantie ma. t/m vr. 9.30-15.30 uur; za. 24
en 31 dec. gesloten; za. 7 jan. 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 31 december 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.
Zondag 1 januari 11.00 uur ds. A. Walpot-Hag-
oort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 31 december 17.00 uur Eucharistie-
viering, Dames- en herenkoor.
Zondag 1 januari Gebedsdienst 10.00 uur He-
renkoor. Viering van Woord en Communie.

Weekend-Wacht-Pastores: 31 december-1 ja-
nuari Pastoor E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-
1275; 2 januari Pastoor J. van Zeelst, Vorden,
tel. 05752-1735.
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.

PCOB
In de gezellig versierde zaal van De
Wchmc hield de PCOB op 15 decem-
ber haar adventsbijecnkomst. Na ope-
ning en bestuursmededelingen wer-
den woorden van diepe dankbaarheid
gewijd aan de op 12 december overle-
den mevrouw J. Snocp-Jager. Zij was
als een van de oprichters en jarenlang
voorzitter en steunende kracht van de
PCOB Vorden. Bovendien was ze af-
gevaardigde in de Cosbo en in de
SWOV en bepaalde ze voor een groot
deel het gezicht van de PCOB. Met
dankbaarheid en eerbied blijven de le-

den van de PCOB haar gedenken. Na
het lezen en zingen van een kers t l i tu r -
gic was het pauze met uiteraard cho-
colademelk. Jantje Hcndrikscn uit
Drcmpt verzorgde het tweede deel
van de middag. In mooi Achterhoeks
dialect las zij de geschiedenis van
'Het kcrstkind in een andere gedaan-
te'. Het opende voor veel leden de
ogen voor een 'nieuwe manier van
kcrstvicrcn'. De middag werd beslo-
ten met het zingen van gezang 139. In
januari is er geen ledcnbijeenkomst,
maar wel een nieuwjaarsvisite op 12
januari .



Bii Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

FONDUE- OF GOURMETSCHOTEL
l kilo van 22,90 voor
VARKENSFILET (DUNNE LAPJES)
in 2 minuten klaar, 1 kilo van 25,90 voor

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENBRUIN MET SESAM
800 gram gesneden van 1,99 voor

17,90

15,90

1,49

VERGEER KAAS
jong belegen kaas 1 kilo
van 11,98 voor 10,98

brie v/d mat 1 kilo
van 1,99 voor 1,49

VERSE BOERENLEVERWORST
100 gram van 1,09 voor
VERS GESNEDEN BOTERHAMWORST
100 gram van 1,39 voor

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

STUNT:
CHAMPIGNONS bakje a 250 gram van 1,98 voor

0,79

0,99

•0,98

KOOPMANS OLIEBOLLENMIX
pak a 500 gram van 1,49 voor
ROYALTY ROZIJNEN
zak a 200 gram van 0,69 voor
REDDY ZONNEBLOEMOLIE
fles a 1000 ml van 3,49 voor
ALTE WEIN TRADITION (FLES A1000 ML)
per 3 flessen van 11,97 voor
SEVEN-UP REGULAR OF LIGHT (FLES A11/2 L)
NU 3 HALEN EN SLECHTS 2 BETALEN
van 6,57 voor

0,99

0,59

2,99

10,00

. 4,38

UIT DE DIEPVRIES:

MORA MINI-MIX van 8,29 voor 7,49
ADVANG KIP/VARKENSSATÉ (140GRAM)
van 2,29 voor 1,79

MORA BITTERBALLEN zak a 1000 gram van 3,99 voor 2,99
JOHMA VERSE HUZARENSALADE
bak a 1000 gram van 4,99 voor 3,99
ABEE KIP-KERRIESALADE
bakje a 200 gram van 2,98 voor 2,49

Namens de familie Botterman en medewerkers (sters)
een hele fijne jaarwisseling en een waanzinnig goed 1995.

I.V.M. DE JAARBALANS ZIJN WIJ OP MA. 2/1/1995 GESLOTEN.

GELD/G VAN DINSDAG 27/12 t/m ZATERDAG 31/12/94.

Speciaal Nieuwjaarsmenu
Groentesoep

* * *

Wiener Schnitzel
(diverse warme groenten en gebakken
krieltjes)

* * *

DameBlanche f 29,50
Open vanaf 15.00 uur.

'de Rotonde'
Hans en Anncke

Kerkstraat 3
Telefoon 1519

GOD IS RECHTVAARDIG

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

U bestelt toch ook een heerli jke salade voorde
jaa rwisse l ing hij ' t Pantolïelt je.

Uit eiycn keuken bereiden on/e koks de volgende
salades:

HUZAREN 7,50 p.p.
RUSSISCH EI 10,00 p.p.
ZALMSALADE 13,50 p.p.

Een salade van " ' t Pantotïeltje' is lekker makkeli jk.

Voor bestellingen: tel. 05752-1770.

bode

1 iltttttoffe
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens. Frank en Mirjam Mcnlcnbrock.

Hondenschool 'Klein Weetink'
te Velswijk
Op 14 januari T-W5 starten wij weer niet de

Gedrags- en
gehoorzaamheidstraining
voor huishouden.

Inschrijving open voor:
puppy's, beginners, gevorderden, extra klasse, fly-
ball baan, behendigheidsbaan.

Voor inlichtingen en/of opgave:
Bel gerust: Ap Peters (W.U4- 1 4 : ï < >

Lucia M u l l i n k 08342-2361

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

*****OPENIN^TUDEN*****

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

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

Burgemeester Galléestraat 12 7251EBVorden Tel. 05752-1391

Wij zijn

GESLOTEN
van maandag 2 januari t/m

woensdag 4 januari

Wij wensen n mi
prettige jaarwisseling

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon:

bij Emsbroek!
Wie toe is aan 'n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en

opziet tegen de kosten, kan er nu ook een huren: bij
EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag

per maand bent u dan zeker van onbezorgd CV-
komfort en GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten?

Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu met

05752 - 1546

een warm gevoel van zekerheid

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Eiïmtc1 fashion
Wij knallen het jaar uit

met een grandioos

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

" BADKAMER VERBOUWEN ? ***

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

iLSi f- Jansen installatiebedrijf

G burg.galleestraat 58 7251 EC vorden

/TicHTine
DORP/CEflTRUm

Raadhuisstraat 6
Tel. 05752-2722

VOOR DE JEUGD:
Woensdag 4 januari a.s.
brengt toneelvereniging KRATO voor jullie:
het toneelstuk WIE GELOOFT ER NU NOG IN
SPROOKJES?
Aanvang 14.00 uur. Entree f 3,50
(voorverkoop aan het Dorpscentrum f 3,00)

VOOR DE OUDEREN;
Zaterdag 28 januari a.s.
Aanvang 20.00 uur.
DANSAVOND voor paren verzorgd door de
'SUNSHINEBAND'-'RUIME DANSVLOER'
Entree f 10,00 p.p.
(f 7,50 in de voorverkoop aan het
Dorpscentrum)

HET DORPSCENTRUM GEEFT U DE RUIMTE

tiasden op, 3.8 december

Vlij geven

Dit geldt ;niet voor de
5 afgeprijsde artikelen.

Tonny Jur
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Wij wensen u een
voorspoedig 1995

Bij ons kunt
u ook met
uw pincode
betalen

PIN

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



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

Rairriond Wilhelmus
Bernardus

Zijn roepnaam is

Raimond

Hij is geboren op 17 december
1994.

Theo en Mirjam Janssen-
Klein Heerenbrink

Zutphen-Emmerikseweg 84
7223 DK Baak

Weken verstrijken, maanden
voorbij,
wachten is groeien, het
wonder nabij.
De dag is gekomen, een mens
nog zo klein,
wij zijn erg blij dat jij, Misèl, bij
ons mag zijn.

...een zusje.

Geboren op 21 december
1994:

Misèl Madeleine Dina

Dochter van LUC Velhorst en
Nina Velhorst-van Eijck. Zusje
van Rufus.

Beekweide 73
8162XNEpe

Moeder en kind rusten van
12.30 tot 15.30 uur en na
22.00 uur.

Hierbij wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de goede wen-
sen, attenties e.d. die ik ont-
vangen heb, gedurende mijn
verblijf in het ziekenhuis. Het
was hartverwarmend.
Tevens wens ik allen een
voorspoedig 1995.

Agnes Kieskamp

Eikenlaan 16, Vorden

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

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

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

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

• Wie gaat er voor zijn/haar
werk naar Doetinchem? Zou
ik 's morgens, tegen vergoe-
ding, mee kunnen rijden plm.
7.20 uur? Zo, ja tel. 05752-
4266.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Help een kind, word pleegouder.
Voor meer informatie belt u gratis: . \, -.,v

06-022 34 32

TOT 15 JANUARI'95
F 5,-VERDIENEN

BETAAL CONTACT!

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat na een
moeilijke periode van een afnemende gezond-
heid op zaterdag 24 december 1994 in haar ei-
gen vertrouwde omgeving in alle rust van ons is
heengegaan onze lieve moeder en oma

BERENDINAEGGINK-
NIJENHUIS
WEDUWE VAN H. EGGINK

op de leeftijd van 88 jaar.

Emmeloord

Creil

Luttelgeest

H.R.H. Eggink
H.M. Eggink-Janssen
Marjan Eggink
Dirk Dijkstra
Herman Eggink
Ramonavan Drongelen

Vorden, Hoetinkhof 8
Correspondentieadres: H.R.H. Eggink, Onderduikersweg 30c,
8302 AH Emmeloord

Onze moeder en oma is thuis opgebaard.
Er is gelegenheid om afscheid van haar te ne-
men woensdag 28 december van 19.00-20.00
uur.
De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 29
december om 11.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a
te Vorden.

Heden is rustig ingeslapen onze lieve schoon-
zuster en tante

BERENDINAEGGINK-
NIJENHUIS

WEDUWE VAN HERMAN EGGINK

* 13-6-1906 t 24-12-1994

Vorden
Vorden

H. Eggink
H.J. Eggink
A.H. Eggink-Riefel
Neven en nichten

Vorden, 24 december 1994

Algemene kennisgeving

"De Heer is mijn herder."

Heden is uit onze familiekring weggenomen
onze lieve schoonzuster, tante en oud-tante

HENDRIKA LAMMERDINA
BONK-VELHORST

WEDUWE VAN G.J. BONK

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden
Hengelo (Gld.)
Hengelo (Gld.)
Hengelo (Gld.)

Almen
Hengelo (Gld.)

W.L. Velhorst-Groot Roessink
H. Lenderink
Familie D. Hukker
J. Berendsen
Familie T. Hukker
G. Lenderink-Hukker
Neven en nichten

Vorden, 24 december 1994
Correspondentieadres: W.L. Velhorst-Groot Roessink, Raad-
huisstraat 26, 7251 AB Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 28 december van 19.00-19.30 uur in
het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te
Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
29 december om 13.15 uur in bovengenoemd
uitvaartcentrum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het uitvaartcentrum Monuta.

Als je i n je levensstrijd
warmte om j e hebt verspreid,
als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd,
als je hielp waar je het kon
aan wat licht en aan wat zon,
als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd.

Op 24 december 1994 hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve, dappere

TANTEHENNY

Wij zullen haar heel erg missen.

Jannyen Hans
Henken Willie
Wilma
en kinderen

Vorden, 24 december 1994

Gij zult mij leiden door Uw raad,
en daarna mij in heerlijkheid opnemen.

Psalm 73:24

Tot onze diepe droefheid is nog onverwacht van
ons heengegaan mijn lieve moeder en schoon-
moeder

HENDRIKA JOHANNA
LAMMERS-LAMMERS

WEDUWE VAN J. LAMMERS

op de leeftijd van 88 jaar.

Wil en Johan van Sweden

Vorden, 25 december 1994
Wilhelminalaan t4
Correspondentieadres: Reilinksweg 12, 7451 CP Holten

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag 29 december van 19.00-19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 30
december om 11.00 uur in het gebouw van de
Vergadering van Gelovigen, Kerkhofplein 7 te
Dinxperlo.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 12.00 uur op de Nieuwe Begraafplaats, Aal-
tenseweg te Dinxperlo.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in genoemd gebouw.

Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd.

Wij zijn 31 december van 13.00
tot 19.00 uur en l januari van

14.00 tot 23.00 uur

GEOPEND
Pizza

Shoarma

ZUTPHENSEWEG l -VORDEN-TEL. (05752)4:

Wij zijn iedere dag vanaf 11.00 uur geopend, behalve
maandag want dan zijn we gesloten.

„Al de weg leidt mij mijn Heiland."
Thess.4:13,14

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een lange lij-
densweg bespaard is gebleven, delen wij u
mee, dat op de gezegende leeftijd van bijna 95
jaar voor ons toch nog onverwacht is overleden
onze dierbare vader, grootvader en overgroot-
vader

AREND WILLEMSLÖETJ ES
WEDUWNAAR VAN HENDRIKA DIJKMAN

Vorden

Bleiswijk

Oeken

Bergschenhoek

Ypsilanti (U.S.A.)

Berkel en Rodenrijs

G.W. Verkerk-Slöetjes
B. Verkerk
B. Verkerk
RE.S. Verkerk-Salomé
H. Nijhof-Verkerk
J. Nijhof
H. Stolk-Verkerk
J. Stolk
A.W. Verkerk
D.E. Verkerk-Gooijer
G.W. Stolk-Verkerk
J.L. Stolk
en achterkleinkinderen

27 december 1994
Overweg 17
7251 JS Vorden

Onze vader en opa is thuis opgebaard.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 30
december om 13.00 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvin-
den om plm. 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Voor de dienst is er van 12.30-12.55 uur gele-
genheid om afscheid te nemen.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot
condoleren in het Dorpscentrum.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 9 1
WARNSVELD
o 05750-22816

,.
BOVAG

HET OUDEJAAR 1994 UIT
EN 1995 IN MET

VERSE OLIEBOLLEN

Appelbeignets
Appelflappen
Appelbollen
Berliner Bollen

Ananasbeignets
Saucijzebroodjes
Mini-Saucijzen
Ragöutbroodjes

Alles vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

Wij en onze medewerkers wensen U een gezond,
gelukkig en smakelijk 1995.

zie ook onze dagaanbiedingen

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

F 5,- VERDIENEN
BETAAL NU
CONTACT

TOT 15 JANUARI'95

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

DIT WAS TOT
VOOR KORT
EEN MENS
IN NOOD
HULP HELPT. HELP
MENSEN IN NOOD

GIRO 1111.222

VS/
Mensen in Nood

Postbus 1041
5200 BA 's Hertogenbosch

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

s .OPPERS „o
* Wij en onze medewerkers *^

wensen u een voorspoedig en gezond 1995 toe.
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 29, 30 en 31 dec.

MAGERE

500 gram

Tip voor de boterham:
GEKOOKTE

Varkenslever
100 gram 0,79

Lekker voor oudejaarsavond:
grillworst - leverworst - kookworst -

diverse paté 's e. d.

Graag verzorgen wij voor U uw gourmet-
of fondueschotel.

SPECIAL:

Christmas
Meat

'Cracker'
100 gram

2,25

KEURSLAGERIJ

KEURSI.AGER
Zutphenseweg 1 6 - Vorden
Tel. 05752-1 321

GOUDREINETTEN
1,952 kilo

HUZAREN
SALADE

500 gram

CHAMPIGNONS
2 doosjes

Van 2 januari t/m 14 januari
STEMPELKAARTAKTIE.
Deze kaart valt bij u in de

brievenbus.

Niet ontvangen deze week,
vraag ernaar in de winkel!

échte

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

APPELBEIGNETS
5 8W VOOr ^Jj

HEERLIJKE

OLIEBOLLEN
11 7l l voor f j

ANANAS-
BEIGNETS

1,80

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



ca. 30
Slaapkamers

l O tot 50%
korting

Linnenkasten
in vele maten en s< K »rten

l O tot 50% korting

Ledikanten
l-pers ( M)/2( ) ( )cm.
m wit ot zwart MDF

I-pers <M)/200cm. staal
in diverse kleuren
l-pers 90/200 cm
in blank hout

S 140/200 cm.
in wit of zwart MDF

Senioren ledikanten

vanaf l 99,

vanaf V x , '

vanaf 249,

vanaf 299,

vanaf 299,

Vouwbed
mei lattenbodem nu

Kussens
Eendeveren. van 59.- HU 2 VOOf 79,-

Synthet isch , navul l >,iar.

van 69.- OU 2 VOOf 89,-

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

Nekstounkussens. van 129,- UU 99,-

Hoeslakens
in alle maten ook in ex t ra lang

Badstof en jersey vanaf

Katoen vanaf l

Keukengoed

95

95

Keukensets vanaf 5,95

Tafelgoed
20% korting

Dekservètten, ronde en ovale kleden,

rechthoekige kleden, etc., etc.

WINTER
ndanks onze nog maar net her-

opende zaak hebben we toch al

vele leuke en voordelige aanbiedin-

gen voor u. Zowel op de slaapkamer-

als op de bedtextielafdeling kunt u

volop uw voordeel doen. Dus kom

nu naar de Nieuwstad in Zutphen.

ÏKD<ca. 2000 Dekbedsets
O.a. Boras. Cinderel la en Damai.

">Q
140/200 Avanaf ̂  '9

Kinderdes vanaf

M/200 vanaf

240/200 vanaf 49,^

A / / r i m i l r i i levens leveiihtni' in r v l r u

Badgoed
KATOENEN BADMATTEN:

55/90. van 42,95 j

^60/1 10. van 52. 95

70/140. van 79,9-3

TOII.ETMAT:

van 29,95

^ voor iU,̂

voor 40,-

voor 60,^

voor 1 J ,"-

j

stuks

Spreien
halve prijs

Kinder Badjassen
Nog ca. 100 stuks

II,-van 69,- nu

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

Matrassen
CELFLEX POLYETHER MATRAS:
s.g. 40, ca. 14 cm. dik aan één z i jde w< >llen
afdeklaag, "3 jaar garantie, 90/200, van 319,

voor 249,-
PERFOLATEX SCHUIMRUBBERMATI
Een perfekte matras met en soepele t i j k die
aan beide zi|den met wol is doorgestikt,
r-> |r iargaranti< van 895.-

voor 695,-
COMBIMATRAS
Combinatiematras bestaande uit een kern van
polyether, s.g. 44 met aan één zijde een perf< i
latex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol, dikte ca. l "5 cm., 5 jaar garant

90/200, van 519.-

Bovenslannde nut lm-,

voor 449,-

Dekbedden
4-SEIZOENEN DEKBED:

.In een combinatie van één zijde z< >m<fd»
en een wollen voor het voorjaai en najaar.

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

140/200, van 4 < > < ' .

200/200, van 699,-

240/200, van 79Q.-

voor

voor

voor

299,-
499,-
599,-

DONZEN DEKBED:
i i ' dons-vul l ing,

t i k t

voor

voor

voor

399,-
599,-
699,-

SYNTHETISCH 4-SEIZOENEN DEKBED:
Met eei tcx nen t i j k

140/200, van 199

200/21 !99

i ( >

i n r v l / d liUhi]

voor

voor

voor

149,-
239,-
289,-

Synthetische Dekens
HALVE PRIJS

Handdoeken - Badlakens-
Gastendoekjes - Washandjes

HALVE PRIJS

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



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 29 december 1994

56e jaargang no. 40

NDA
DECEMBER:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wchme.
31 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snocihout

JANUARI:
Iedere dag SWOV Open Taf c l inde
Wchme.

2 ANBO klootschieten bij de
Goldbcrg

3 KBO soos Kranenburg, Nieuwjaar
in 't Wapen van 't Mcdlcr

4HVGDorp,
Nieuwjaarkofficmorgen in de
Voorde

4HVGWichmond,
Nieuwjaarsavond

5 Bejaardenkring, Dorpsccntrum
7 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
9 ANBO klootschieten bij de

Goldbcrg
9 VrouwcnclubMedlcr,

Nicuwjaarsvisitc
l O Plattelandsvrouwen,

Koffiemiddag in 'tStampcrtjc
I O Filmavond Oranjccomitc

Vicrakkcroptocht '94cn 1200jaar
bestaan

I 1 Welfare handwerken, de Wehmc
12 ANBO Nicuwjaarsbijccnkomst in

Dorpsccntrum
14 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snocihout
16 ANBO klootschieten bij de

Goldbcrg
17 NCVBVolksgcloofi.h. dagelijks

leven
17 KBO soos Kranenburg in 't Wapen

van ' t Mcdlcr
18 Jaarvergadering m.m.v. duo

Thomasvacrcn Picterncl
18 Jaarvergadering H VG Wichmond
19 Bejaardenkring, Dorpsccntrum
21 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snocihout
23 VrouwcnclubMcdler, van Loon

mctdia's
23 ANBO klootschieten bij de

Goldbcrg
25 Welfare handwerken, Wchme
27+28 Culturele avond op 'tNijarvc'

tussen de bccstc, CCK
28 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snocihout
30 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
31 KBO soos Kranenburg,

jaarvergadering in 't Wapen van 't
Mcdler

Amnesty
De afdeling Vorden van Amnesty In-
ternational houdt op maandagavond 2
januar i een schrijfavond in het Dorps-
ccntrum voor mensen die in strijd met
de mensenrechten behandeld worden.
Er zullen brieven worden geschreven
voor pastoor Zhcng Yunsu en zijn 'Je-
zus famil ie ' in China, Viktor Do-
moechovski en 18 andere gevangenen
in Georgië en Marta Maria Vega Ca-
brcra in Cuba.

Kinderkerstfeest
Het was een ouderwets gezellige kerst-
dienst eerste kerstdag 's avonds in de
dorpskerk. Er waren zoveel mensen en
vooral kinderen gekomen. Aan het be-
gin van de dienst kwamen een hele-
boel kinderen van club 2 met witte,
zwarte gele en rode maskers en balon-
nen binnen lopen. Hiermee werd het
thema van de dienst duideli jk; het
maakt niet uit waarje vandaan komt of
hoe je er uit ziet, het is kerst voor ieder-
een. Met kerst proberen we vrede en
licht te brengen voor iedereen, of je nu
wit bent, of zwart, of zelfs rood of geel.
Het evangelie werd verteld en uitge-
beeld d.m.v. een grote poppenkast, de
poppen waren gemaakt en werden be-
speeld door kinderen van de zondags-
school.
Gineke Bosman van de kinderneven-
dienst vertelde een heel mooi, zelf ge-
schreven, verhaal over vluchtelingen
in Nederland. Zij zien er misschien an-
ders uit en ze hebben misschien ook
een andergeloof, maar dat maakt niets
uit, voor hen is het net zo goed kerst,
want kerstmis is het feest van de vrede
en van blijdschap, voor iedereen.
Tussen de verhalen door werd er veel
gezongen en werden er nog enkele
mooie gedichten voorgedragen. Het
is leuk om te zien dat zoveel men-
sen en kinderen uit Vorden met zoveel
enthousiasme samen een fijne dienst
maken.

Hans Krabbenborg en Robert Wagenvoort van Kas Bendjen:

'Muzikaal gezien zijn wij natuurlijk geen wonder'
Evenals vorig jaar geeft de Vorden-
se dialectgroep Kas Bendjen op l
januari een nieuwjaarsconcert in
De Herberg. Aan deze avond zullen
verschillende plaatselijke artiesten
meewerken zoals Spek, Spik &
Span, Frank Leferink, Paula Bie-
kart en Joost 'Arendsoog' Strijd.
'Dergelijke gastoptredens begin-
nen meestal als een geintje', vertelt
Robert Wagen voort (25). 'Zo zaten
we een tijd geleden in de kroeg te
praten met drie dames van het Vor-
dense Huisvrouwenorkest', vult
Hans Krabbenborg (36) hem aan.
'Toen ik hen voorstelde om een keer
met ons mee te spelen, waren ze ge-
lijke enthousiast. Maar je weet hoe
dat soort dingen gaan: vaak komt
er dan niets van terecht. Maar dan
zijn ze bij ons aan het verkeerde
adres. Want beloofd is beloofd. En
zo is dus het gelegenheidstrio Spek,
Spik & Span ontstaan', aldus Hans
Krabbenborg die samen met Ro-
bert Wagenvoort verantwoordelijk
is voor de tekst en muziek van Kas
Bendjen. Een gesprek over feest-
muziek, Johan Stapper, het Vor-
dens volkslied en het nieuwjaars-
concertvan l januari.

- Kas Bendjen bestaat nu anderhalf
jaar. Was 1994 een doorbraak voor
jullie?
Hans: 'Het is ons gigantisch goed ge-
gaan.'
Robert:' 1994 was een goede warmlo-
pcr waarin we ons hebben voorges-
teld aan het publiek.'
Hans: 'Maar je moet het niet gaan
zien als een doorbraak. Daar komt
wel wat meer bij kijken. Wc hebben
nu zo'n 40 keer op de bühne gestaan
en voor het komend jaar staan er al
weer zo'n twintig optredens vast. We
hebben gewoon ccn goed jaar gehad.'

- Ik zag jullie in 1993 voor het eerst
optreden tijdens de Beach-Party. Hoe
was dat om op zo'n groot podium te
staan?
Hans: 'Doodeng. Dat was ook pas de
tweede keer dat wc optraden met Kas
Bendjen. En dan gelijk al voor 2.000
man. Voor Frits Barcndscn en mij was
het natuurlijk helemaal griezelig. Wij
hadden in tegenstelling tot de andere
bandlcdcn helemaal geen podium-er-
varing. We konden net drie accoordcn
spelen. De zenuwen gierden dan ook
door onze keel. Maar wat er toen tij-
dens dat optreden gebeurde was gi-
gantisch. De mensen reageerden zo
enthousiast. Toen heb ik ook voor me-
zelf gedacht: Hier moet ik mee door-
gaan. Kijk, als de mensen met de rug
naar je toe gaan staan, is het natuurlijk
snel afgelopen. Dat hebben wc ook
heel nadrukkelijk met elkaar afge-
sproken. Als de mensen het niet meer
leuk vinden en ons totaal negeren, dan
moeten wc gelijk stoppen. Dan is het
gebeurd met Kas Bendjen.'
Robert: 'Na de Bach-Party zijn wc
met z'n allen rondom de tafel gaan
zitten en hebben wc elkaar de vraag
gesteld: Wat zijn wc van plan? Hoc
gaan wc verder? Want Kas Bendjen is
in 1993 als ccn weddenschap begon-
nen. Het was aanvankelijk helemaal
niet de bedoeling dat wc door zouden
gaan. Maar als er dan steeds meer
aanvragen komen voor optredens,
dan moet je op ccn gegeven moment
wel een keuze maken. Wc hebben
toen besloten om door te gaan. Alleen
waren we het met z'n allen er wel over
eens dat de muzikale kwali tei ten wel
omhooggcschrocfd moesten worden.
En daar werken wc nu aan.'

Robert Wagenvoort (links) en Hans Krabbenborg van Kas Bendjen.

- Op het podium is heel duidelijk te
zien dat jullie er ook zin in hebben.
Het enthousiasme straalt er vanaf.
Hans: 'Dat komt vooral door het pu-
bliek. Die geven je die kik. Vorige
week zaterdag hebben we bijvoor-
beeld in Hummclo gespeeld. De men-
sen daar gingen gigantisch uit hun
dak. Toen we op ccn gegeven moment
wilden stoppen, ketsten ze honderd
gulden op het podium om door te
gaan. Dan denk ik: Ja, daar doe ik het
voor. Mensen wil len vermaakt wor-
den. Mensen willen ccn feestje bou-
wen. En dan zijn ze bij ons aan het
juiste adres. Ik weet het nog goed: dit
voorjaar hebben wc voor de familie
Eggink een familicrcünic verzorgd.
Naast mensen uit de regio Vorden wa-
ren daar ook Amerikanen, Canadezen
en familieleden uit Australië aanwe-
zig. Die mensen gingen helemaal uit
hun dak. Wc hadden toen 35 t-shirts
bij ons. Die hebben wc allemaal ver-
kocht. En ook daar werd honderd dol-
lar op het podium gegooid omdat ze
vonden dat wc nog langer moesten
doorgaan. Dat zijn toch mooie din-
gen. Ik dacht vroeger dat zoiets alleen
maar in films gebeurde.'

- Hoe zouden jullie de muziek van
Kas Bendjen omschrijven?
Hans: 'Men wil dingen altijd graag in
hokjes indelen. Maar daar houd ik
niet van. Het is gewoon een mix van
allerlei stijlen: rock, blues en hoem-
pa-muzick. Wc willen e igen l i jk alles.
Het is alleen wel belangrijk dat er
tempo en swung inz i t . '
Robert: 'Mensen zeggen wel eens te-
gen mij: Ju l l i e muziek l i jk t wel erg
veel op Boh Foi Toch. Willen jullie
Boh Foi Toch nadoen? Mensen willen
het toch alt i jd graag ergens mee ver-
gelijken. Terwijl wij juist ccn eigen
geluid willen creëren. Daar streven
wij namelijk na.'

- Jullie zijn met z'n tweeen verant-
woordelijk voor de teksten. Hoe ont-
staat bijvoorbeeld een nummer als
'De Bakfietscnkearr ?
Hans: Dat begint aan ccn kcukcnta-
fcltjc met een pot bier. Ik ben er toen
echt voor gaan zitten. De Bakfictscn-
kearl was ook een van de eerste num-
mers die wc schreven. Dat was in de
beginperiode van Kas Bendjen. Er
moesten toen nummers komen. Want
als je wilt optreden moetje ccn reper-

toire hebben. Dus je gaat er dan ge-
woon voor zitten. En dan is Johan
Stapper toch wel één van de figuren in
Vorden waarvan wij dachten: Goh,
daar moeten wc ccn nummer over ma-
ken. Ik denk dat dat nummer in ccn
minuut of 5 a 6 op papier stond. Jij
weet zelf ook wel hoc dat gaat: de ene
keer heb je ccn tekst heel erg snel
klaar en soms is het een hele worste-
ling. Bij 'De BakfietsenkeaiT ging
dat dus heel erg snel.'

- Is er bewust gekozen voor nummers
over Vorden'.'
Robert: 'Dat was vooral in het begin
zo. Wc proberen nu meer algemenere
nummers te maken waar ook mensen
buiten Vorden wat aan hebben. Want
het aantal optredens buiten de regio
Vorden neemt toe. En dan moetje ook
daar je repertoire op aanpassen. Een
nummer als het Vordens Volkslied
spelen we nog wel maar ik denk niet
dat het publiek in bijvoorbeeld Hum-
mclo daar echt op zit te wachten.
Meestal doe je zo'n nummer ook op
het eind van de avond. Dan hoort toch
al geen mens meer de tekst/
Hans: 'Aanvankelijk schreven wc

Kindertoneel
De stichting Kinderspelen houdt
zoals ieder jaar ccn kindertoneelstuk
in het Dorpscentrum. Dit maal heeft
toneelvereniging K rat o zich bereid
gevonden om op woensdagmiddag 4
januari het toneelstuk 'Wie gelooft er
nu nog in sprookjes' van Richard
Backcrs op te voeren. Het stuk speelt
zich af op ccn Dorpsplein waar een
sprookjcsfccst wordt georganiseerd.
Op het plein staat de tovcrlamp van
Aladdin waar vreemde dingen mee
gebeuren. De dorpsagcnt en alle
dorpsbewoners staan voor een raad-
sel. En wat dat voor raadsel is, valt
woensdagmiddag te zien in het

Dorpsccntrum. Iedereen is van harte
welkom. Zowel kinderen als alle vol-
wassenen. Zie verder advertentie in
dit blad.

"Sparta" en goede
voornemens...
Nu zou je denken wat heeft Sparta met
goede voornemens te maken. Nou dat
kan best eens mee vallen en leuker zijn
dan al die andere goede voornemens
(die vaak toch op niets uit lopen). Wat
te denken van kindergym. Waarop een
leuke manier de kinderen worden

voorbereid op het turnen en eventueel
selectieturnen.
Of damesturnen met een stel dames,
gezellig iets aan je lenigheid werken
met toestellen en matten, of recrea-
tieve gym en dat gaat zonder toestel-
len. Maar toch wordt er aan je conditie
gewerkt en ook aan je lenigheid.
En heren wat dacht u ervan om weer
eens wat aan gym te doen (misschien
om dat buikje weg te werken?). Je
hoeft er namelijk niet voor hard te lo-
pen, het is binnen en samen met an-
dere heren, wat volgens mij heel erg
leuk kan zijn.
Dan is er voor de dames en de heren
voorde tienerjeugd zowel jongens als
meisjes ook nog aerobic, hier wordt op

muziek stevig aan je conditie gewerkt
o.a. met steps (en heren en jongens
denk niet dat dat maarzo een beetje op
en afstappen is) met dyna-band en met
gewichtjes.
Dus denk er eens over na als je toch al
wat aan je conditie wilde doen of als je
van plan bent om te gaan skieën en je
voelt je toch een beetje stijf en wilde
toch al ietssoepeleren leniger worden.
Voor verdere informatie en tijden kun
je terecht bij Wilma Koers, H.v. Brame-
renstraat 17, Vorden, tel. 2855.

Squash
Vorig weekend speelde zowel heren l
als heren 2 tegen teams van Squash

over Vordensc mensen en Vordense
situaties. Zodat mensen naar de tekst
gingen luisteren en niet naar de mu-
ziek. Want muzikaal gezien zijn wc
n a t u u r l i j k geen wonder. Wc hebben in
het begin dus gewoon op safe ge-
speeld door over Vordenarcn te zin-
gen.'

- Laten we het even over l januari
hebben: het nieuwjaarsconcert. Er
staan die avond weer diverse gastop-
tredens op het programma. Waarom
doen jullie dat?
Hans: 'We vinden dat gewoon leuk.
Vooral als we in Vorden spelen willen
we elke keer weer wat anders brengen
en proberen we er telkens weer een
spektakel van te maken. Want er moei
wat gebeuren op zo'n podium. Dat
hebben wij ook wel nodig. Want wc
moeten het toch eigenlijk een beetje
van de flauwekul hebben.'

- Hoe ontstaan die contacten'!
Robert: 'Dergelijke gastoptredens be-
ginnen meestal als een geintje...'
Hans: 'Zo /.aten wc ccn tijd geleden in
de kroeg te praten met drie dames van
het Vordense Huisvrouwenorkest
Toen ik hen voorstelde om ccn keer
met ons mee te spelen, waren ze gelij-
ke enthousiast . Maar je weet hoc dat
soort dingen gaan: vaak komt er dan
niets van terecht. Maar dan zijn ze bij
ons aan het verkeerde adres. Want be-
loofd is beloofd. En zo is dus het gele-
genheidstrio Spek, Spik & Span ont-
staan.'
Robert: 'Die meiden probeerden er
eerst nog onderuit te komen. Maar dat
is dan niet meer mogelijk. Inmiddels
hebben wc er al een repetitie-avond
met de dames opzitten en ik denk dat
het heel leuk gaat worden. Het oefe-
nen was tenminste hartst ikke gezel-
lig. Af en toe lagen wc helemaal in de
deuk. Wc hebben dus al genoeg voor-
pret gehad.'
Hans: 'Verder treedt de Rottcrdamse
groep Big Bucks & Easy Money op.
Dat zijn twee jongens met ccn akoes-
tisch gitaar. Die kunnen alles spelen.
Van popmuziek tot hardrock. Maar
dan wel op een aangename geluids-
sterkte. Wc willen nameli jk niet de
hele avond kabaal brengen. Op een
nicuwjaarsparty wil len mensen toch
ook graag praten met elkaar. Het moet
gewoon ccn gezellig feest worden
waar iedereen elkaar een gelukkig
nieuwjaar kan wensen. Er zal wel
weer heel wat afgckust worden. Maar
dat hoort er zo bij, hè.'

- Hoe ziet de toekomst van Kas Bend-
jen er uit?
Robert: 'Voorlopig gaan we zo door.
De aanvragen voor optredens nemen
nog steeds toe. Dialectbands /.ijn na-
melijk razend populair. En is ik ook
niet meer zo dat wc aan de regio Vor-
den vastzitten. Het gebied wordt
steeds groter. Maar de kans zit er na-
tuur l i jk in dat het straks een keer als
een plumpudding in elkaar zakt. Maar
laten we niet gaan doemdenken.
Voorlopig gaat het gewoon goed.'
Hans: 'Maar als het ccn tijdje wat
minder loopt, gaan we niet leuren om
optredens. Het moet wel een beetje
vanzelf lopen. En als dan bli jkt dat er
geen vraag meer is naar Kas Bendjen,
dan moet je ook stoppen. Ik denk dat
je dan ook mag spreken van een waar-
dige dood. Want welke band krijgt het
voor elkaar om 't Pantoffcltjc en De
Herberg vol te k r i jgen? Zo gek heb-
ben wc het dus tot nu toe nog niet ge-
daan.'

Citadel Enschede. Heren 2 heeft de
maximale u i t s lag gescoord door a l l e
vier matches met 3-0 te winnen. He-
ren l heeft twee matches gewonnen
en twee verloren, maar heeft , door
meer games te halen, de wedstri jd met
3-2 gewonnen. Tot half januari l ig t de
competitie s t i l .

"B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 21 december
1994: Groep A 1. hm Greidanus/
Kloosterman 62.5%; 2. mv/hr Schol-
ten 60.1%; 3. mv/hr Polstra 53.6%.
Groep B 1. dms den Elzen/v Manen
65.0%; 2. mv/hr Führi Snethlage
56.3%; 3. mv Bergman/hr de Bie 53.8%.



Graafschaprijders RJ.V.
De Vamc De Graafschaprijders houdt
vrijdagavond 6 januari in het clubhuis
aan de Ruurloseweg een nieuwjaars-
instuif.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van de voetbalvereniging
Vordcn houdt zaterdagmiddag 7 ja-
nuari voor leden en donateurs een
nieuwjaarsreceptie. Deze heeft plaats
in het clubhuis.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vordcn van
de Nederlandse Bond van Platteland-
svrouwen vierden op woensdag 21
december hun jaarlijkse kerstfeest.
Presidente mevrouw De Jonge heette
speciaal het Achterhocks Vocaal
Kwartet welkom en de pianiste. Aan
het begin van de avond kregen de da-
mes chocolademelk en een Noors
room broodje aangeboden. De avond
werd verder ingevuld door het uitvoe-
ren van een kaarsenspcl khct licht der
wereld' alsmede door het lezen van
het Lucascvangclie, een gedicht
'kerstfeest' van Mies Bouhuys en
'vrede' van Toon Hermans. Een en
ander werd afgewisseld met samen-
zang van het kwartet.

Dammen
In de rcgiofinalc schooklammen te
Laren is het team van 't Hoge als
tweede geëindigd. In de f inale verloor
het viertal van de Prins Willcm Alc-
xandcrschool uit Warnsveld. Het
Hoge is hiermee geplaatst voor de fi-
nale van distrikt Oost, die op 14 ja-
nuari 1995 wordt gehouden. De ande-
re teams uit de gemeente Vorden heb-
ben het niet gehaald. De Willibror-
dusschool werd 8c en de Klimop-
school 13c. Voor het Hoge scoorde
Riek te Riclc 14 punten en Wouter
Dijkman 13 punten uit de 7 wedstrij-
den. Topscorer van Will ibrordus was
Mark Bouwmeester met l O punten.

De finale en tevens elfde g.o.w. wed-
strijd was in Eibergen, André Barge-
man werd hier 3e junior goed genoeg
om zijn eerste plaats in het algemeen
klassement veilig te stellen en kon
daar door de grootste beker mee naar
huis nemen. Zo wel Jan Pieterse als Jal-
dert Steenblik behaalde een 2e plaats
in het algemeen klassement en moch-
ten ze alle twee een beker en een
mooie bos bloemen voor zowel vrouw
als moeder meenemen.
Tweede kerstdag waren verschillende
R.T.V.'ersaktief in Lobith. Jan Weevers
reed zeer sterk op kop maar moest op-
geven door een lekke band.
Martin Weyers had een superdag door
vele erkende krossers achter zich te la-
ten en goede 3e te worden gevolgd
door Peter Makkink 4e.
Harry Eggink werd 12e en Jan Pieterse
werd 13e. André Bargeman behaalde
nog een 12e plaats in Soestduinen.

Volleybal
/aterdag 17 december speelden de
dames van Dash/Sorbo tegen Reflex
uit Kampen. De eerste set verliep niet
zo goed. Dash/Sorbo verloor met
13-15. In de tweede en derde set kwa-
men de dames in hun spel en wonnen
met 15-2 en 15-6. De vierde set was
het tegenovergestelde van de tweede
en derde set. De tegenpartij oefende
meer druk ui t , waardoor Dash/Sorbo
in de problemen kwam. Helaas verlo-
ren de dames deze set met 12-15. De
vijfde en beslissende set stond Dash/
Sorbo met 4-7 achter. Ui te inde l i jk
wonnen de dames toch noii met
15-12.

Heren
Heren l van Dash trad in Schalkhaar
aan tegen het tweede herentcam van
SVS. Dit team is relatief jong en kent
enkele routinicrs. SVS was al eerder
dit seizoen tegenstander van Dash in
de bekercompetitie. Toen wist Dash
in een spannende vijfsetter de winst
naar zich toe te trekken in sporthal

Het Hocflo te Harfsen. De kans om
wcdstrijdpuntcn te verzamelen was
dan ook zeker aanwezig. Dash moest
het stellen zonder een drietal spelers
waarvan er een door griep was ge-
veld. Hoewel de pass t i j d e n s de wed-
strijd goed bij de spclvcrdcler werd
gebracht, was de aanval van Dash te
doorzichtig om SVS in de problemen
te brengen. De opslag werd steeds wel
teruggehaald, maar er werd verzuimd
te scoren. De uitslag van de eerste set
was enigszins geflatteerd 15-3 voor
SVS. De tweede set gaf in het begin
een gelijkopgaande s t r i jd te zien.
Dash bleef bij tot 6-5. Ondanks dat
feller gespeeld werd door Dash sprok-
kelde SVS gestaag de punten bijeen.
Een timc-out van coach Vrieler van
Dash bij de stand 5-10 mocht niet ba-
ten en de tweede set eindigde in ver-
lies met 6-15 voor Dash. De derde set
gaf meer real ly 's te zien en Dash ver-
dedigde goed. De aanval was echter
niet overtuigend genoeg om SVS echt
op de knieën te krijgen. Dash stond
voor met 7-2 en liet SVS terugkomen
dat doorstroomde naar 15-7. Voorliet
door Karcls Sportshop gesponsorde
heren l van Dash ligt de competitie
even stil. Medio januari zal de compe-
ti t ie hervat worden.

Uitslagen Socii
Socii F-De hoven F 0-6, Lochem
B-Socii B 1-7.
Socii 3-Brummen 4 3-0, Socii 4-Die-
rense Boys 5 3-1, De Hoven 5-Socii 5
3-0.

Paardesport

De Graafschap
Bij de indoor-dressuurwedstrijd op 17
december in Lochem behaalde Els-
beth Bannink met Ilika de tweede prijs
met 127 punten in de LI-dressuur.

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 22 december 1994
tot 15 januari 1995
Bij WeeyerskuntUaU

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

\ < Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 14 januari 1995

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

U betaalt per saldo

ƒ 38,-

ƒ 38,-
ƒ U-

ƒ 39,-.

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

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

Het abonnementsgeld voor 1995 voor Contact cd. Vordcn bedraagt

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

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

U VERDIENT DUS F 5-
als u vóór 14 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-AMRO nr. 48.63 J 9.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24,004; Postbank nr. l .20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevcrs BV, Vordcn

Onze kantooruren zijn: van maandag tl m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWST AD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 06792-1010 - TELEFAX 06782-1086

Ondergetekende machtigt Drukkerij Wccvcrs om het abonnementsgeld voor Contact jaarlijks af

te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening met het nummer: ..... . . - ' . • . . • - . : . . :..•..-,..-::..: „

Naam: ..'. : . . . . : - " . : ' ' ' ' ' ' • ..;...'... ' '. :

Adres:

Woonplaats:

Handtekening

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Wl :VO DRUK
NIUIW',1 Al) ,"l 72O1 NK ZUTPHEN II l /F AX 03750 • 123OG

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
en Kluvers Sport Totaal

2 januari Kluvers Sport Totaal de gehele dag
gesloten.

haar- en h u i cl ve rzo rgi ng

'/.o\\'cl voor duincs en lieren

Dorpsstraat 30. Vordcn
KapsalonTcl.05752-1423

Schoonheidssalon Tel. 05752-2033

wenst u
'n gezond en verzorgd
1995. f

KEURSLAGER

KEURSLAGER

VLOGMAN
Dick en Hetty, de kinderen en
de medewerkers

wenst allen een
voorspoedig 1995

Zutphenseweg 14 - VORDEN - Telefoon 1321

Karnavalsvereniging

De Deur^aejersrr
il

wenst u allen

een voorspoedig

1995
EHBO-Vereniging

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

KLEIN BRINKE v/h Tragter en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

INSTALLATIETECHNIEK

nQÜ

Lindeseweg 19 - Tel. 05752-6480/6730

ONTIJZERING ONTHARDERS POMPEN EN BRONNEN
PLAATSEN VAN O.A. WATERTECHNISCHE INSTALLATIES

VOOR ZOWEL BEDRIJVEN ALS PARTICULIEREN

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 26 - Tel. 6631

wenst allen
een gezond en
voorspoedig 1995

CORNER

ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN
MARKT 21 ZELHEM

wenst
iedereen
een voorspoedig
1995.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN

wenst u een
geslaagd Nieuwjaar.

OOK IN 1995 TOT UW DIENST

Brinkerhof 82 - Vordcn - Tel. 2783

'ii'ij ii'cn.-icn n c c n prettige jaaru/iucüng en
staan in 1995 Ufttr geflttt VOOr u klaar

om n van tficn^t te zijn.

LOONBEDRIJF

H.J. Groot Enzerink
en medewerkers

Deldenseweg 13 - 7251 PN Vorden
Tel. 05752-1571

AIMBO
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1995.

Info: Tel. 2003



Wij wensen allen een zalig
nieuwjaar.

B.F, Lebbink
Eikenlaan 27

EHBO
af d. Baak-
Vierakker

wenst alle leden,
begunstigers en
donateurs een

goed en
voorspoedig 1995.

WIJ WENSEN U EEN GEZOND EN

KLEURRIJK 1995.

schildersbedrjf-gtas in lood atelier
V4N
MM\W5IJ

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Folkloristische dansgroep

„De
Knupduukskes"

wenst allen
VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Kaptein's
Oliehandel b.v.

Haaksbergen

wenst al haar clientèle een
VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Café Uenk

Toon en

Yvonne

Nieuwstad 1 3
7251 AD Vorden
Tel. 05752-1363

A.s. Zaterdag 31 december weer als vanouds:
KURKBILJARTEN en BALERO!
Leuke prijzen te winnen. Aanvang 12.00 uur, prijsuitreiking en loterij om ca.
17.30 uur. Wij sluiten om ca. 18.30 uur op deze oudejaarsavond.

Wij wensen iedereen gezond en gelukkig 1995.

NIEUWJAARSRECEPTIE
op 1-1-'95 van 15.00-17.00 uur

Toon en Yvonne

St. CC K

wenst U een
gezond en

creatief 1995.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

CEHTIFICUTHOUDfR

CONTACT
het èch te plaatselijke

weekblad

afd. Vorden

wenst iedereen een
voorspoedig en aktief

1995

Een
gelukkig en
sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
"VORDEN"

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

BARENDSEN
Zutphenseweg 15-Vorden-Telefoon 05752-1261

BARENDSGN
G E S C H E N K E N

Kcrkstm.it l - Vorden - Telefoon 05752-1742

BARENDSGN

ZUTPHENSEWEG 3 - TEL. 4082

Bouwbedrijf Rondeel en
medewerkers danken U
voor het genoten
vertrouwen in 1994 en
wensen U een
voorspoedig en gezond
1995 toe.

B.V.

Ruurloseweg 42 - VORDEN - Tel. 1479

mm

D
Alles onder één dak bij

f ons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Telefoon
05752-2637

wensen iedereen
een voorspoedig 1995

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. GROOT ROESSINK
Vaalverinkdijk 1 - Hengelo Gld.

EN MEDEWERKERS

bedankt alle cliënten
voor het genoten vertrouwen
in het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1995 toe.

BOftGOQJEfl
Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13 - Vorden - ff 3700
Nieuwstad 31 - Lochem

Voor naaimachines en kleinvak

* Bernina
' Husqvarna

* Bernette
* Anker

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats.

Voor informatie: 05730-52748.

Tevens wensen wij allen een gelukkig Nieuwjaar.

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst ü voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst.

Banketbakkerij
J. WIEKART

en medewerker*

Wij zijn gesloten
van 2 t/m
4 januari.

wenst een ieder een
voorspoedig 1995

Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 1750

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKER^

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

wenst iedereen
eengetuf&ig

Vorden
Aktiviteiten Stichting

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 1 1

wenst u allen

een voorspoed/g
nieuwjaar

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG 1995

THEOTERWEL
l AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEDEDRUF

Voor a\ uw kleine klussen

Jooetinkwegö 7251HK'VORDEN

tel.05752-4-14-5

Wij wensen ledereen een goed en
gezond 1995.

Het oude jaar snelt naar z'n slot
Een uitgelezen moment voor ons
woord vooraf
Voor 1995 wensen wij U een
feestelijke eerste bladzijde
en ontelbare prachtige en
boeiende hoofdstukken

'Nieuwjaar!1.!

Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel. 3100 - Fax 3731

Wij wensen u een
gezond en veilig rij-jaar.

RICTMAN
AUTOBAHDfff

Slotsteeg 18, Hengelo (G.), tel. 05753-2779

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

Wij wensen U
een

voorspoedig 1995.

AUTOBEDRIJF

POLMAN
VORDENSEWEG 21/23 - WARNSVELD - TEL. 05752-3568

Wij wensen allen

een voorspoed/g nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

WILINK

en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een Voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur van sportvereniging

„RATTI"
wenst leden, donateurs, begunstigers
en sponsors

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIG NIEUWJAAR

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar



****

INSCHRIJVING
VOORJAARSCURSUS

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

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

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

Voor inlichtingen of inschrijven:

DANSSCHOOL VEELERS, Tramstraat 37, 7241 CH Lochem.
Te 1.05730-51836.

Wij wensen al onze leerlingen en
oud-leerlingen een voorspoedig 1995.

OUDEJAARSNACHT
aanvang 0030 uur

GROOTS
VUURWERK
met aansluitend OUDEJAARSPARTY
NIEUWJAARSDAG

NIEUWJAARSDAG DISCOVERVOER
voor meer info: tel. 08343-1232

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door

wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe

beter) te vergelijken met uw streef-

verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-

meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
12 dec. t/m zondag 18 dec. 1994.

Bij een
jaar-
verbruik

van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een en een
strecfver- totaal
bruik voor streefver-

de afgelo- bruik sinds
30-10-'94
van:

123 m3

152 m3

182 m3

214 m3

245 m3

274 m3

305 m3

337 m3

367 m3

397 m3

428 m3

458 m3

503 m3

551 m3

596 m3

642 m3

687 m3

763 m3

840 m3

915 m3

pen week
van:

24 m3

30 m3

ia n
43 m3

49 m3

55 m3

• l :; ':

67 m3

73 m3

79 m3

•-; ', ui
11 K
UT m

109 m3

119 m3

128 m3

137 m3

152 m3

167 m3

182 m3

Het weekstreefverbruik wordt

bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten

temperaturen.

GAM G
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen met één

van onze kantoren:

DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51

WINTERSWIJK : 05430 • 1 22 12

ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47

ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

Burg. Galleestraat 9 7251 EA Vorden
Telefoon 057^1381

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

L O C H E M

*Zutphenseweg 2 - Lochem - 05730-54189

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
(niet alleen) accountants en belastingadviseurs

Ruurloseweg21,7251 LA Vorden
Tel. 05752-1485 / Telefax 05752-1689

Wij wensen U een in alle opzichten gezond 1995 toe.

30 December is ons kantoor vanaf 12.00 uur gesloten,
(overigens in 1995 weer helemaal tot uw dienst)

Bruidsshow
dinsdag 10 januari
de HANZEHOF

,.•"'"

19.30 uur Zutphen
DEELNEMERS:
Banketbaktónj PMJansen
Bedankjes .inertniaaa

Btoemist '
Brudsmode Covers
Bruidegom WateTempebnan
Cosmetica EffielMvdl
Drukkerij Wevo-druk
Fctoreportage vanBemmelen
Juwelier Slotboom
Kapsalon Aljan Talons
Optoên Rinok
Reisbureau BMundo
Trouw venoer delarke
Nndermode Uckie

Onze brudsshow wwdt gehouden

in de HANZEHOF te Zutphen.

De zaal fe open om 19-00 uur.

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

Tijdens deze show

wordt u een gratis contumptte aangeboden.

Kaartene f 15,00 kunt u aflecn bestellen bij:

COVERS BRUIOSMOOE. Turfstraat 29, Zutphen.

Tetetoon 05750-I44ia

Bestel tijdig en voorkom teleurstelling.

Tot ziens op 10 januari in da Hanzehof.

BRUIDSMODE

Turfstraat 29
Zutphen
Telefoon 05750-14418

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

damesafdeling
blouses collored denim 3 kleuren
div. jacks en mantels
div. pullovers en pantalons

nu

v.a.

v.a.

39-
9990

99.90

herenafdeling
div, colberts en costuums v.a. 99.90

div, pullovers en overhemden v.a. 49.90

lingeriesets
BH + slip van Triumph Van59,-en98,- nu v.a. 12.50

Schiesser ondergoed heren
slips & hemdjes 2stuks 21,95

American T-shirts 2stuks 29.95

m ode c

OPRUIMING!
vanaf2januarm.

Maandagmiddag 2 januari starten wij met een grandioze
opruiming! De gehele wintercollectie '94 zal tegen een
gereduceerde prijs aangeboden worden!

Dus kom snel langs
en p r o f i t e e r van d i t
aanbod, want.. . .

^" '̂ •̂ ••i ^" ^"^" ^B ^» '̂ ^^ ̂ B ^HV |_

D A M E S M O D E Ë

27 December a.s
beginnen wij al met
onze voorverkoop!

Teunksen
ruurlo

Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo

Telefoon: 05735-1438

• Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 • Winterswijk Mi s t c r s t r aa t 76, Tel. 05430-13980 • Doetinchcm Dr Huber Nood t s t r aa t 14. Tel. 08340-60416

Batsdijk 6° - 7261 SP RUURLO - Tel.:05735-2560 -• Fax 05735-1184

wenst Iedereen een Voorspoedig 1995.
Er zijn nog kalenders bij ons af te halen.



CONTACT
WIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 29 december 1994

56e jaargang no. 40

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
MHetgemeentehuis 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 van9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder l). Mulderije-Meiilen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

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

jgmiLmmw^ ORDEN
bW^WKC^WÉWtiWC"\VVmmmmV ; i ;

VALWIJZER

Door omstandigheden is de af v al w ij-
zer van het Gewest Midden IJssel nog
niet gereed.
De inzameling van de groene en grijze
containers gaat echter gewoon door
zoals u gewend bent. Op dinsdag 3 ja-
nuari 1995 moet u dus de groene con-
tainer aan de weg zetten.
De Afvalwijzer komt zo snel moge-
lijk.

ERSTBOMENAKTIE

Ook dit jaar bestaat er voor de school-
jeugd de mogelijkheid om kerstbo-
men in te leveren. Voor elke ingele-
verde kerstboom krijgt u f 0,50.
U kunt de kerstbomen op 4 januari
1995 van 13.30 tot 16.00 uur brengen
naar:

Vordcn, de gemccntcwerf aan Het
Hoge, de voormalige zuiverings-
installatie

- Kranenburg, tegenover het terrein
van de w. Rat t i
Wichmond, het cvcncmcntcntcr-
rein.

Gemeentewerken versnippert dan de
kerstbomen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 23 december 1994 heeft de heer
M. Bouwmeester een aanvraag inge-
diend voor het bouwen van een wo-
ning op het perceel Schuttestraat 15 te
Vordcn.

ERGUNNINGEN

In de weck van 19 tot en met 23 de-
cember 1994 hebben bugemecster en
wethouders vergunning verleend aan:
- de heer W.M. Kraak, voor het bou-

wen van een dierenvcrblijf met
bergruimte op het perceel Almen-
sewcg 54 te Vorden;

- K.C. Beheer B.V, voor het bou-
wen van een bedrijfshal/kantoor
op het perceel Handelsweg 7 te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen daartegen bij
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift in te dienen.

ÏEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR
Op maandag 9 januari 1995 houdt het gemeeentebcstuur van 20.00 tot 21.30 uur
de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis Kasteel Vordcn. Iedereen is van
harte welkom.

1EUWJ AARSBIJ EENKOMST PERSONEEL

Op maandag 2 januari 1995 van 9.00 tol 10.00 uur heeft het personeel van de
gemeente een Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het gemeentehuis is gedurende die tijd gesloten. Na 10.00 uur kunt u weer voor
uw zaken terecht in het gemeentehuis.

NTWERP ' VOLKSHUISVESTINGSPLAN 1995-1998
GEMEENTE VORDEN'

In ccn in 1989 uitgebrachte nota 'Volkshuisves t ing in clc jaren negentig' heeft
het Rijk haar beleidsvoornemens op het terrein van de volkshuisvest ing voor de
jaren negentig kenbaar gemaakt. Zij heeft ccn aantal daarin opgenomen proces-
sen inmiddels in gang gezet en de volkshuisvest ing is volop in beweging.
Alles leidt er toe dat gemeente meer en andere verantwoordelijkheden krijgen
op het terrein van de volkshuisvesting. Het gemeentelijk beleid wordt verruimd.
Hier komt bij dat gemeenten het moeten stellen met steeds minder (rijks)gcld.
Er moeten dus hogere eisen worden gesteld aan dat beleid.
Voorbereiding en ui tvoer ing zul len meer aandacht gaan vergen. Een gemeente-
lijk volkshuisvestingsplan is clan noodzakelijk om het gemeentelijk beleid (ge-
maakte keuzen) inzichtelijk te maken en te houden.

Wij hebben ccn ontwcrp-volkshuisvcst ingsplan opgesteld dat inzicht verschaft
in clc problematiek, gemeenteli jke standpuntbepaling en -beleidsruimte om
kne lpun ten op te lossen.
Wij doen voorstellen voor (n i euw) beleid dat volgens ons goed inspeelt op de
gewijzigde omstandigheden en keuzen worden gemaakt die ertoe moeten die-
nen clc leelbaarheicl van Vordcn. met inzet van clc schaarse middelen, zoveel
mogelijk te behouden.
Bij de keuzen k u n t u denken aan het bepalen van het nieuwbouwprogramma
(waar, hoeveel, koop/huur, projcctgewijs of niet , etc.), wie voor welke wonin-
gen in aanmerking komen (doelgroepen, woonruimteverdeling, mensen naar
inkomen laten wonen, etc).
Andere zaken die aan clc orde komen zijn overleg met- en toezicht op clc
woningbouwcorporatic(s) en samenwerking met andere gemeenten (in regio-
verband).

Wij hebben het ontwcrp-plan voor inspraak aan ccn aantal belangenorganisaties
toegezonden. Het l igt met ingang van 2 januar i t/m 14 februari 1995 voor ieder-
een ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
l i jke ordening (koetshuis), clc bibliotheek en de Rabobank in Wichmond. Voor
nadere informatie kun t u contact opnemen met de heer P. van Dijk, doorkics-
nummcr7487.
Tot l februari a.s. kun t u een schrif te l i jke reactie bij ons indienen. U kunt ook
inspreken tijdens de behandeling door clc raadscommissie volkshuisvesting,
economische zaken en gemeentewerken op 14 februari 1995. De raadscommis-
sievergadering begint om 19.30 uur.

Naar verwachting kan de gemeenteraad het plan vaststellen in zijn vergadering
van 28 maart 1995.

Voor wat betreft de leefbaarheid en samenwerking in regio-verband verwijzen
wij u ook naar de in gewest Midden IJsscl-verband opgestelde ontwerp-nota
'Ruimtelijke ontwikkelingsvisie landelijk gebied Middcn-IJsscl', die tevens de
maand januari 1995 ter inzage ligt.

&ANGIFTE GEBOORTE.-
neem een identiteitsbewijs mee!!

Met ingang van l januari 1995 is clc burgerlijke stand aanzienlijk gewijzigd.
Eén van de wijzigingen is: Iemand die ccn geboorte komt aangeven MOET
ALTIJD EEN IDENTITEITSBEWIJS bij zich hebben. Zonder identiteits-
bewijs kan GEEN AANGIFTE worden gedaan!!! .

NVOERING NIEUW SYSTEEM VOOR INZAMELEN
GROF HUISVUIL

Het grof huisvuil zal met ingang van l januari 1995 dooreen kringloopbcdrijf
worden opgehaald. Dit kringloopbcdrijf verzorgt ook de inzameling van nog
bruikbare goederen.
Voor het laten inzamelen van grof hu i svu i l en nog bruikbare goederen moet u
vanaf l januari 1995 bellen naar het Gewest Midden IJsscl, tel. 05700-37755,
dit kan van 9.00 - 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.
U krijgt dan direct te horen wanneer men bij u het grof hu i svu i l of de nog, bruik-
bare goederen komt inzamelen.

Spelregels voorde inzameling van bruikbare goederen en grof huisafval
Bruikbare goederen moet men binnenshuis klaarzetten, zo mogelijk bij de voor-
deur. Deze manier werkt het snelst en de goederen worden niet nat als het re-
gent.
Niet bruikbare goederen oftewel grof huisafval, moet klaargczct worden op de
afscheiding, liefst op eigen terrein, om te voorkomen dat clc hele buurt er afval
bijzet. Bij het aanbieden gelden clc volgende regels:
- het afval moet zoveel mogelijk gebundeld worden aangeleverd;
- het afval moet hanteerbaar zijn, dit betekent:
- de bundels mogen niet groter zijn clan l meter bij 0,5 meter:
- de bundels mogen niet zwaarder zijn clan 20 kg;
- het afval moet spijkcrvrij worden aangeboden.

Wat u niet mag aanbieden:
- bouw en sloopafval:
- snoei-en tuinafval ;
- chemisch afval;
- autobanden;
- asbc^Mniclcnde materialen, bijvoorbeeld bepaalde typen zeil

ge v^Prbedckking.

Het Gcwestbestuur heeft gekozen voor liet laten inzamelen van grof huisafval
door kringloopbcdrijvcn omdat deze verstand hebben van nog te gebruiken
gocclcr^i Als zij al het grof afval onder ogen krijgen zullen meer gjkdcrcn in de
kringlo^»inkcls terecht komen. Op dit moment hergebruikt m^B2 procent
van hct^rof h u i s v u i l . Door het nieuwe inzamelsysteem zou dit tussen clc 50 en
75 procent kunnen worden. Ook clc continuï tei t van en de werkgelegenheid bij
de kringloopbcdrijvcn krijgen met clc gekozen aanpak ccn steviger basis.

lEUWE REISDOCUMENTEN VANAF l JANUARI
1995

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

reizen in de meeste landen van Europa.

U kunt dus kiezen, maar beide documenten aanschaffen mag ook.

PASPOORT

Wanneer u reist naar landen buiten Europa of naar landen binnen Europa waai-
de Europese identi tei tskaart niet wordt erkend, is een geldig paspoort nodig. De
prijs hiervan bedraagt momenteel f89,—. In het paspoort kunnen kinderen wor-
den bijgeschreven en kan ook de woonplaats en de lichaamslengte worden
gewijzigd. De kosten voor het bijschrijven van kinderen of wijzigen van gege-
vens in ccn paspoort zijn op dit moment f 6,50. Voor het bijschrijven van kinde-
ren moet, indien er geen sprake is van voogdij, ccn verklaring van geen bezwaar
worden afgegeven door de andere ouder. (Deze verklaring moet bij het verzoek
tot bijschrijving worden overgelegd; dit kan nooit achteraf.) Een formulier hier-
voor is op het gemeentehuis te verkrijgen. Kinderen die niet met hun ouders of
voogd reizen moeten ccn eigen reisdocument hebben.

EUROPESE IDENTITEITSKAART

Nieuw is de Europese identiteitskaart. Deze kaart is geldig voor de volgende
landen:
Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein,
Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino,
Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland.
Voor mensen die alleen binnen deze landen reizen, is dit reisdocument ccn voor-
delig alternatief voor het paspoort. De prijs is nu nog f 30,50; dit wordt binnen-
kort f 35,—. De Europese identiteitskaart heeft een handig formaat (105 x 74
mm) en is voorzien van ccn speciale beschcrmlaag. Deze kaart vervangt clc toc-
ristcnkaart, die alleen nog kan worden gebruikt tot de daarop vermelde afloop-
datum. (Om verwarring te voorkomen: de gemeentelijke identiteitskaart is géén
reisdocument en kan alleen tot de daarop vermelde datum worden gebruikt voor
identificatie in Nederland.) LET OP: op de Europese identiteitskaart kunnen
geen kinderen worden bijgeschreven.

GELDIGHEID

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

AANVRAGEN

U moet uw reisdocument persoonlijk aanvragen. U kunt elke dag tijdens de
openstcllingstijdcn van het gemeentehuis terecht bij burgerzaken. Als u beslist
niet kunt komen op een moment dat het gemeentehuis geopend is, neemt u clan
telefonisch kontakt op met deze afdeling.

Voor het aanvragen hebt u nodig:
* uw oude reisdocument;
* bij het ontbreken daarvan: een ander geldig legitimatiebewijs voorzien van

uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere identiteitsbewijzen
wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een
reisdocument hebt gehad, maar u kun t dit niet overleggen bij het aanvragen
van een nieuw document, clan worden de leges verhoogd met f25,—. Is het
vermiste reisdocument in een andere gemeente afgegeven dan kan er niet
direkt een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagfor-
mulier in die gemeente moet worden opgevraagd;

* twee gocdgclijkcndc ident ieke pasfoto's van goede k w a l i t e i t , zwart-wit of
kleur, niet ouder dan l jaar. Pasfoto's kleiner clan 3 x 4 cm mogen niet worden
gebruikt.

TOESTEMMING

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

VERMISSING OF DIEF STA L

Vermissing of d iefs ta l van uw reisdocument moet u zo spoedig mogelijk mel-
den bij de poli t ie of het gemeentehuis . In het b u i t e n l a n d k u n t u terecht bij clc
politie, de Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat. De vermiste of
gestolen documenten worden landelijk geregistreerd. Een document dat als
gestolen of vermist is opgegeven, mag daarna nooit meer worden gebruikt.

AFGIFTE

Wij streven ernaar uw reisdocument direkt te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van ccn reisdocu-
ment is echter zeer Storingsgevoeltg, waardoor clc 'k laar- tcrwij l -u-wacht ' -ser-
vicc misschien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vra-
gen uw begrip wanneer het niet lukt .

MEER INFORMATIE

De postbus 51-folder 'Paspoort of Europese iden t i t e i t skaar t? De keus is aan u!'
geeft alle informatie over clc nieuwe reisdocumenten en is gratis verkrijgbaar b i j
alle postkantoren, bibliotheken en gemeenten.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

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

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

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
De Kasdage brengt alticcl maor un hoop extra wark met. Micntjen van 'n
Klapekstcr vcagen zich 's met de hande vcur 't gezichte hen en oaverdag
wat t'r van de wckkc allcmaole nog gcbcurn mos. De kasboom mos nog
opctuugd wodn, dat mos wocnsdagmcddag maor gcbcurn, dan hacln clc
kindcr vr i ' j van scholc. Die woln daor alticcl graag an mcthelpcn, dan
was ut al un klein betjcn Kasfces vcur cur.
Ut waarn trouwens dezelfde kindcr die cur de leste tied an de kop zatn te
drammen ummc un kasboom bulten. Dat hadn ze bi ' j Nora en Bart, kam-
mcraödjcs van scholc, ok.'En waorummc wi'j nccl?', vraogcn ze dan.
Mientjcn prebccrn cur dan wel uut te leggen dat zukkc Icmpkcs en zo'n
boom ok geld kostten maor jao, wat zeg zukke hummels now geld. Afi jn ,
zee zol vanwckkc wel 's zeen, ze had nog un dag of wat ummc d'r oavcr
nao te denken en ut met Dick, cur man, te oavcrlcggen. 'Dan mo'w ut
knien maor vckoopn, dan hc'w geld urn un boom en Icmpkcs vcur buu-
tcn te koopn', had ze nog czcg. Maor daor woln de kindcr niks van wet-
ten. Dat knicn hadn ze vcurugge wckkc ok al zo'n trammclant met ehacl.
's Aovunds an taofcl, at Dick ok thuus was, hadn ze ut t'r al wel 's oavcr
chad ummc dat knicn maor te slachten, 't was onderhand moddervct,
daor zoln ze met de fecsdage un goed maol an könncn hemmen. Maor
daor woln de kindcr niks van wetten, dat was dierenbculn um zo'n mooi
knicn zo maor dood te mak'n. Dat woln ze an de pclictsie seggen, cur
vader met 't zelfde middel dreigend as waor hee de kindcr nog wel 's
bange met maakten.
Vcurugge wckkc had Dick nog un kammcraod van 't wark metcbrach.
Den wol ut knicn wel koopn maor dat was niks ewodn. Too Bearncl, zo
heittcn den kammcraod, ut knien de clc dcuze wol doen, waarn de kindcr
beginnen te rearn en hadn de hele buurtc bi ' j mekare cschrccuwd. D'r
waarn d'r al un paar an kommen loopn en vroogcn wat t'r toch an de
hand was, of t'r ok cnc un ongeluk had chad. Micntjen had zich de ogen
uut de kop cschaamd. Bcarnd was zonder knicn weer vetrokkcn en zee
zatn d'r now nog met. Dick wol um now goed haver voern, clan ging c
van vcttughcid vanzelf wel kcpot. Mcschien slcch cdach, maor 't hok
was onderhand al völs te k le in , anders mos c ok nog weer an ut timme-
ren, 't Volgende knicn wodnin ieder geval gin Vlaamse reus, clan maor
un klein Holhlnclcrtjcn.
Onderhand dat Micntjen zich dat alles oaverdag kwam met Dick weer
mei 'n auto bi ' j huus ri'jen. Too zee 't ctten achter de kneupe hadn was
hcc met de kindcr nao 't bos egaon umme nog wat klein grci vcur de
kasvcsierin
gen te haaln. Wat gek, hcc had 'n kleinen Tirn op 'n arm. Micntjen vloag
nao buuten. 'Wat is t'r toch gebeurd?'. 'Oh, niks, de jonge wol an de
kante van 'n graven elzen
katjes plukken en is too in't water eschotn. Water hef c neet binnen ckrc-
gen, maor hcc is wel deur en deur nat, maor gauw d'r met nao de
douche'.
En zo waarn ze daor op zondagmeddag nog weer effen druk met. Maor
dat hc' j wel vaker met kindcr, bi ' j ons in d'n Achterhook.

H. Leestnian
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Onze winterschoenen staan te trappelen van ongeduld!
Ze willen wandelen en dansen. Of met u mee naar het
werk natuurlijk. Eigenlijk willen ze er gewoon eens uit.

f U pakt ze mee voor weggeefprijzen!

DAMES-, HEREN- en KINDER-
SCHOENEN

v.a. 50,-

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
191:08347-81378

DORPSSTRAAT 4

Vrijdag 30 december a.s. zijn onze kantoren
vanaf 16.00 uur gesloten.

Wij wensen u fijne feestdagen.

Rabobank Vorden en Omstreken
kantoren te Vorden, Baak en Wichmond.

Rabobank

GROTE KEUS
IN SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOPKORTING

KNALVUURWERK

SUPERROTJES
KANONSLAG WH
KANONSLAG TB
SUPER KANONSLAG
LADY CRACKER

slof 500 stuks 8,25

slof 200 stuks 4,25

slof 200 stuks 5,25

slof 240 stuks 13,50

700 schots 1,85

Haal voor een uitgebreid assortiment

siervuurwerk en pijlen onze bestellijst

met lage prijzen.

VERKOOP VANUIT DE VUURWERKKLUIS (ZIJ-INGANG)

Steeds doeltreffend

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

PAKKETTEN
KINDERPAKKET 9,00

FUNNY 11,50
CHINATOWN 16,50
SHANGHAI 22,50
HONGKONG 27,50

TEMPLE OF HEAVEN 39,50
VERRASSINGSMETER 32,50

SIER ASSORTIMENT 801 8,75

SIER ASSORTIMENT 11 14,50
PIJLENPUNTZAK 12 pijlen 19,50

Het mooiste vuurwerk komt
van De Wonerij

Bij besteding van iedefe f 500,- ontvangt u GRATIS een heel staatslot.

(aktie geldig voor aankopen van 8 t/m 31 december '94)

Dus wees erbij en kom naar De Wonerij !

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

CAFÉ - REST. - DIV.

„ie
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

KASBENDJEN
SF>EK, SI*IK <fe SJPAJV

fXAJVK LEFERINK

PAULA BIEKART

ARENDSOOG

STRIP AKT

"DOARKUMPPROAT VAN"

THEO TERWEL i
III AUTOSCHADESPECIALIST II

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

NIEUWJAARS-
ROLLETJES-
IJZER

wit-metaal0 19cm
met anti-aanbaklaag
regelbare thermostaat
contrölelampje
snoeropwikkeling
verm. 875 Watt

NIEUWJAARS-
AANBIEDING
vanl39.00voor 99.00

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat l - 7251 BC Vorden - Tel. 06752-1742

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTÏNG
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en moten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Zo 'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij:

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Vuren vloerplanken 140 x 19 L 5,7 m f 17,50 p.m2

Watervaste Vloerplaten 92,5 x 244,7 dik 19 mm
f 14,-p.m2

Tuinplanken geïmpregneerd 19 x 145 div. L v.a.
f 2,-p.m
Rabatplanken geïmpregneerd 19 x 145 L 5,7 m
f 3,25 p.m

Buitenvelderweg 1 - RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

Zutphenseweg - VORDEN

VOORDELIG

CONTACT BETALEN?

CONTANT OF

MACHTIGING!

Huur
Mister Steam

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Op 2 januari zijn wij
gesloten.

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

WARME BAKKER

OPLAA
DORPSSTRAAT 11 - VORDEN - TEL. 1373

KEURSLAGER
VLOGMAN

PEL. K121
KEURSLAGER

DORPSSTRAAT32 vom )EN

BURG. GALLEESTRAAT 22-VORDEN- TKL. 1877

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

'Mister
|L Steam

Mister Steam is te huur bij:

F 5,-VERDIENEN

BETAAL NU

CONTACT

TOT 15 JANUARI'95

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f 65,-

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

TOT 15 JANUARI'95

F 5,-VERDIENEN

BETAAL CONTACT!

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

BEHAHG-

zo lang de voorraad strekt

- deco
HOME

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

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'
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