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College wil 240.000
gulden extra op
begroting ombuigen
In november en december staat de ge-
meentelijke begroting voor 1995 op
het programma. Volgende week komt
de begroting allereerst aan bod in de
drie commissievergaderingen. Het
college van B. en W. wil in 1995 een
extra bedrag van 240.000 gulden be-
zuinigen bovenop de 175.000 gulden
die al in de mecrjarenbegroting
1994-1997 beraamd stond. Wethou-
der Ria Aartsen zegt daarover in een
interview met Weekblad Contact:
'Om te voorkomen dat de belastingen
sterk omhoog gaan, moeten wc deze
maatregel nemen. Daarnaast wil len
wc als kersvers college natuurlijk ook
graag nieuw beleid ontwikkelen zoals
een betere ontsluiting van het indu-
strieterrein aan de kant van de Ruurlo-
seweg. En daar is ook gckl voor no-
dig.' Zie verder interview Tweede
Blad.

Almost Sober treedt
op 12 november op
tijdens Prinsenbal
Karnavalsvercniging De Dcurdrca-
jers houdt op zaterdagavond haar
Prinsenbal in zaal De Herberg in Vor-
den. Om de jeugd meer bij het feest te
betrekken, treedt 's avonds de Vor-
dense formatie Almost Sober op met
zanger Oscar Rondeel en zangeres
Paula Biekart. Ook zal de band Reflex
haar opwachting maken. Aangezien
de nadruk deze avond op de popmu-
ziek ligt, is het Prinscnbal omgedoopt
tot 'Dcurdrcajers in Rock'.
Voorzitter Henk Grocncndal: 'Slechts
een klein gedeelte van de avond wordt
ingeruimd voor het karnavalspro-
gramma. Dat zal niet meer dan een
half uur zijn. We willen als vereniging
de drempel zo laag mogelijk houden.
Het is dan ook niet de bedoeling dat
iedereen in karnavalsklcding ver-
schijnt. Integendeel, alleen de leden
van de vereniging zullen de traditio-
nele kleding dragen.'
Het bestuur van De Dcurdreajcrs laat
verder weten dat de financiering van
de karnavalsoptocht, die op 25 fe-
bruari wordt gehouden, rond is. 'Alle
wagens krijgen een startgcld van hon-
derd gulden en de eerste prijs bestaat
uit een geldbedrag van 250 gulden',
aldus Henk Grocncndal.

Mister X
Aanstaande zaterdagavond wordt tij-
dens het Prinscnbal van Karnavalsve-
rcniging De Dcurdreajcrs bekend ge-
maakt wie de nieuwe Prins Karnaval
wordt. Afgelopen twee weken ston-
den er zes aanwijzingen in Weekblad
Contact waardoor u reeds kon raden
wie in het seizoen 199471995 de scep-
ter gaat zwaaien in het Deurdrcajcrs-
darp. Hier volgen de laatste drie aan-
wijzingen:
-De nieuwe prins vertoeft vaak in ho-
gere sferen;
-Hij geeft met gulle hand;
-Er zit muziek in deze prins.

Gezinsdienst
"Baas spelen of baas zijn" is het thema
van de gezinsdienst op zondagoch-

<. tend 13 november in de dorpskerk. Ds.
K.H.W Klaassens met zijn voorberei-
dingsgroep kwamen hierop uit naar
aanleiding van Deut. 17 vers 14-20 en
Matth. 20 vers 25-28. Enkele jongeren
en kinderen werken mee bij de uitwer-
king van het thema en de lezingen. Het
30 plus koor o.l.v. Felix Smeets werkt
mee in de dienst. Het orgel wordt be-
speeld doorRudi van Straten.

Collecte opbrengst
De Nederlandse Brandwondenstich-
ting heeft vorige weck haar nationale
collecte gehouden. In de gemeente
Vorden is ook gecollecteerd en wel
door de vrijwillige brandweer, hun
partners en enkele leden van de plaat-
selijke EHBO en nog wat vri jwil l i -
gers. De totale opbrengst was
f5.683,40.

Op Drift treedt op in café De Herberg

Op vrijdagavond JI november treedt de Warnsveld.se dialectband Op Drift op in café De Herberg. Ze brengen uitsluitend
zelfgeschreven muziek met teksten in het Achterhoekse dialect. Naast serieuze nummers worden er ook een serie 'feest-
nummers' ten gehore gebracht. De muziekstijl is ^Ê^namelijk rock met een knipoog naar de jaren zeventig.f^ie van de
vier handleden zijn werkzaam in de agrarische sec W; waardoor het accent van de teksten op het boerenbedrij^gt.

Slipjacht op 12 nove§iber Jong Gelre
De Koninklijke Nederlandse Jacht-
vereniging houdt zaterdag 12 no-
vember weer een slipjacht in Vor-
den. Master Jack Bakker komt die
dag met 25 koppels foxhounds aan
de start om op de namaak vos te ja-
gen.

De slip die getrokken wordt, bestaat
uit een zak die doordrenkt is niet urine
van de vos. Dit spoor zal door de hon-
den gevolgd worden met daarachter
de paarden die de speurende honden
begeleiden. De meet is bij Hotel Bak-
ker aan de Dorpsstraat. Van hieruit
vertrekt het jachtgczclschap naar het
gemeentehuis waar de meute wordt
gepresenteerd. Nadat de jacht is afge-
blazen zal burgemeester Kamerling
de jagers ontvangen.
Daarna begint het echte werk en zal

op de hoek van de Schimmeldijk en
de Waarlcweg de eerste run worden
ingezet. Via de Deldcnseweg, de Del-
denscbrockwcg en de Licfcrinkweg
gaat het gezelschap naar kasteel
Kicfskamp. Vervolgens wordt bij de
Kostedewcg de tweede run ingezet.
Via de Lindense Enk, Kranenburg,
Mosselsc Enk gaat men naar Huize
Kamphuizen.
De derde run start aan de Reeoord-
weg. Deze run loopt via de Galgen-
goorseweg, Larenseweg naar kasteel
den Bramel. Hier wordt de jacht afge-
blazen en krijgen de honden in de
vorm van pens hun verdiende loon.
De slipjacht in Vorden is mede moge-
lijk door de medewerking van de
landgoedeigenaren, pachters, politie,
EHBO en de gemeente Vorden. Zie
ook advertentie.

Jong Gelre organiseert ffiaandaga-
vond 14 november in het Dorpscen-
trum een bijeenkomst. Daar zal de
heer H. Pelgrum het één en ander ver-
tellen over zijn beroep als rentmees-
ter/makelaar. Tevens zal hij spreken
over agrarische bedrijven in Amerika
en Denemarken, welke hij onlangs be-
zocht heeft.

Dancing De Woage
De Belgische formatie The Spikes
komt zaterdag 12 november in bar
dancing De Woage in Hallc. Het zijn
muzikanten die hun muzikale vak
zeer goed verstaan. The Spikes is een
allround orkest met een repertoire be-
staande uit de beste covers uit de Top
40 en de bekendste nummers van de
Top 100.

Meer coördinatie op het gebied van ouderenzorg:

College presenteert nieuw welzijnsplan
Het college van B. en W. presenteer-
de afgelopen week het welzijnsplan
voor de periode 1995-1998. Op ba-
sis van deze notitie willen burge-
meester en wethouders een nieuw
beleid gaan uitstippelen. Op maan-
dagavond 28 november wordt
daarover in Het Dorpscentrum een
informatie-avond gehouden waar
burgers kunnen inspreken op de
beleidsvoornemens.

Een van de speerpunten van het nieu-
we welzijnsplan is het ouderenbeleid
binnen de gemeente Vorden. Het col-
lege is bang dat ouderen soms door de
bomen het bos niet meer zien. 'Er zijn
namelijk erg veel organisaties die
zich op dit terrein bezig houden. Het
wordt voor de ouderen in het dorp
daarom soms erg onoverzichtelijk',
zo staat te lezen in het welzijnsplan.
Het college stelt daarom voor om te
onderzoeken wat hieraan gedaan kan
worden. Als mogelijke oplossingen
worden een centraal meldpunt ge-
noemd of het aantrekken van een
zorgcoördinator.
De bereikbaarheid van zorgvoorzie-
ningen voor de ouderen in Vierakker,

Wichmond, Kranenburg en de rest
van de buitengebieden wordt door
veel inwoners van de gemeente Vor-
den gezien als een probleem. Ook het
college is van mening dat deze bereik-
baarheid verbeterd moet worden. Al-
leen de suggestie dat in de drie eerder
genoemde kernen steunpunten voor
de zorg aan ouderen gevestigd zouden
moeten worden, is in de ogen B. en W.
financieel niet haalbaar. Wel is het
college van mening dat een spreekuur
voor vragen op het gebied van zorg-
en dienstverlening in bijvoorbeeld
Wichmond/Vierakkcr en Kranenburg
het probleem van de bereikbaarheid
kan verminderen.

Kinderopvang
Mogelijkheden voor kinderopvang
worden in Vorden geboden door de
Stichting Kinderopvang Vorden.
Deze activiteiten vinden plaats in de
accommodatie De Klimboom. Bij de
start in september 1992 werd afge-
sproken dat de gemeente tot en met
1994 zal bijdragen in de subsidie.
Vanaf 1995 zou de stichting zonder
verdere gemeentelijke steun moeten

kunnen draaien. Bij deze afspraken
werd destijds uitgegaan van een prak-
tisch volledige bezetting van het aan-
tal kindplaatsen. De praktijk heeft
echter uitgewezen dat volledige be-
zetting nog niet mogelijk is. Het intre-
kken van een gemeentelijke subsidie
zal daarom het faillissement beteke-
nen van de stichting. 'Een dergelijke
ontwikkeling vinden wij niet aan-
vaardbaar. Wij stellen dan ook voor
om gedurende de komende budgetpe-
riode in principe een gemeentelijke
bijdrage van 47.000 gulden voor kin-
deropvang beschikbaar te stellen', al-
dus het college. Ook de overdracht
van het pand aan de stichting wordt
doorgeschoven naar l januari 1997.
Verder wil het college van B. en W. in
het kader van de sociale vernieuwing
de betrokkenheid van de burgers bij
de eigen leefomgeving vergroten.
'Het project omtrent de muziektent is
in onze ogen een goed voorbeeld van
hoe het moet. Met geld van de ge-
meente knappen de buurtbewoners
zelf de koepel op en willen ze zorg-
dragen voor de renovatie en onder-
houd in de komende jaren. Dit project
vcrdientnavolging'.aldushetcollege.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 13 november 1 0.00 uur SOW-Gezins-
dienst in de Dorpskerk. Voorganger: ds. K.H.W.
Klaassens m. m. v. het 30+ koor van de R. K.
parochie te Vorden. Er is zondagsschool en
jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 november 10.00 uur ds.
rink.

Weste-

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 november 1 0.00 uur gezinsdienst in
N.H. Kerk; 19.00 uur Dienst (Geref. Kerk) ds.
M.J. Zwarts, Oosterbeek.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 13 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 12 november 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.

Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 november
Pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221 .

Huisarts 12- 13 november ór. 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 1 0. 1 5 uur en 1 7. 1 5 tot 1 7.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1 351.

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

Tandarts 12-13 november P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 1 1 .30-12.00
uur.

Brandweer 06-1 1 , b.g.g. tel. 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-1 1 . 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).

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 november 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, Maasbracht.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 november 17.00 uur Eucharistie-
viering, Dameskoor.
Zondag 13 november 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 november
Pastoor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

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.

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.



NIET VERGETEN!

16 november
OPEN OEFENAVOND

in 't Pantoffeitje

"De Knupduukskes"

SAM SAM
KINDERKLEDING
kleurig - stoer - betaalbaar

NU:

25,- KORTING
OP ALLE JASSEN

Deventerweg 2a - LAREN
Tel. 05738-2412

's maandags gesloten

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Hou de kou en de
dokter van u w lij f!

Draag

THERMOFIT
halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg - Vorden

1969 GOMA 199-4

In november 1969 traden de heren A. Abbink en
R. Beunk bij Goma B.V. in dienst.

Wij willen het 25-jarig jubileum van hen graag
vieren op vrijdag 18 november a.s.

Gelegenheid tot feliciteren bij: Hotel "Langeler"
te Hengelo Gld, van 16.00 tot 18.00 uur.

Direktie Goma B.V.
Ruurloseweg 80a

7255 MA Hengelo Gld

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

' Tel. 05750-15410

PLUIMVEE EN KONIJNENFOKKERS-
VERENIGING
ZUTPHEN EN OMSTREKEN

. SC
Opgericht 18 september 1918.

AAN DE INWONERS VAN WARNSVELD E.O.

De Pluimvee en Konijnenfokkersvereniging P.E.K.Z.O. houdt

op 12/13 november een clubshow in de showroom van garage Garritsen

aan de Rijksstraatweg 89 te Warnsveld.

Te zien zijn Hoenders, Watervogels, Sierduiven, Raskonijnen en Cavia's.

De show is open op:

Zaterdag 12 november van 20.00 tot 22.00 uur.

Zondag 13 november van 10.30 tot 16.30 uur.

DE TOEGANG IS GRATIS.

CAFÉ - REST. - Dl V. ZALEN

DORPSSTRAAT 10-VORDEN

"***S~^S~*<^~*^
Alle vrijwilligers-kopers bedankt voor

de geslaagde actie.

Op naar de 15 jaar.
Sursum Corda.

Autobedrijf POLMAN
2x Renault 19 TR LPG wit '92
2x VW Golf 1.6 rood/beige met '87-'88
VW Golf 1.6 groen met '84
VW Golf 1.6 Pasadena rood '91
VW Polo wit '87
2x Opel Kadett 1.3/1.6 wit/grijs met '87
2x Opel Corsa 1.2 grijs met./beige met. '87-'88
Suzuki Alto rood '88
Seat Malaga GLX 1.5 groen met '91
Mercedes 190D beige met '88
Mercedes 300TD blauw met '83
Fiat Uno 45 blauw met '89
Peugeot 205 GTi zwart met '85

Vordenseweg 21-23-WARNSVELD

Telefoon 05752-3568 A

Tonny Jurriérfs
|N< AUTOSCHADE

^HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

U w vloerbedekking snel weer schoon?

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

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

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

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY® Tel. 05750 4 33 77

GEEN F5O,- MAAR F75,-.

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Dommelt n <trjks icc^ in een i>rij;c winterslaap? O/ Lhit

u tut' interieur opfleuren door de Winterschilder? / ) < ; / ia ilit

/Mr i:\trii aantrekkelijk. \Vtint < / /> particulier profiteert n

i'iin een e.\ti\i hoge premie van ƒ 75,- per man per </<;i ;

(Itij minimaal drie mandagen). Voor

bedrijven ^eldt een premie van / .>.V

IX.T man j>er iltig. Hel on* daarom fnel

mor een jf<pi\kik of meer m/ornuitie.

UW WINTERSCHILDER:

Sch üdcrsbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/li schildersbedrijf Uitcrwccrd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

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

Winkel in verf, behang etc.

In on/e spui t in r ich t ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, /.oals stoclcn/salontafels/wandmcubels,
y.owel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerk/.aamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
Banrechtdeurtjes etc.

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

Speciaalzaak in vloerbedekking,
gordijnen en zonwering

Kom vrijblijvend kijken en vraag ons

deskundig advies.

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

Voordelige smulronde
bij uw slager Jan Rodenburg
Het maken van worst, vleeswaren en salades is bij ons een
ambachtelijke bezigheid. Er gaat veel werk in zitten!
Het resultaat is: heerlijke kwaliteitsprodukten, steeds VERS
en dat proeft u!

DONDERDAG
KIPDAG

Kippepoten
1 kilo ƒ 3,98

WEEKEND
Haas/Rib karbonade

1 kiio ƒ 9,95
Gebraden gehakt

100 gram ƒ 0,98

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gr. ƒ 2,85

MAANDAG

4 speklapjes
+

4 vlindervlinken

samen ƒ 7,95

DINSDAG
Fijne of grove
verse worst

500 gr. ƒ 4,98

Tweede pond - halve prijs

WOENSDAG
GEHAKTDAG

3 pond

h.o.h. gehakt

ƒ 10,--voor

SMULLERS OPGELET

1 kilo BAMI of NASI + 1 kilo BABI PANGANG SAUS voor 1 TIENTJE

TEST U* «*??S?»

Vu\ in

SMULTIP

Ons saladeassortiment kent veel soorten.

Tel daarbij onze vleeswaren en paté's,

en u kunt verbluffend veel keus maken.

Zóveel dat het best eens moeilijk is.

Maar u hoeft niet alles in 1 keer te nemen.

Nu lekker en voordelig

Waldorf salade
100 gram ƒ l 565

Profiteer mee
met ...

Let onze dagaanbiedingen
Dorpsstraat 32, Vorden

Telefoon 05752 - 1470

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

öa^t^v^aS ̂

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Kaas ft cnulo y.ou
Gouwenaar
Jong Belegen
33% minder zout
finn grnm

Kaas uit België:

Chimay a la Biere
inngrnm

Chimay Classic
inngrnm

Les Beaux Pres
7nrht nfpiknntppir sti ik

Wijntip bij deze kaas:

Gewurztraminer ^
gratis proeven fles

HUISmiX vers gebrand
9 Ff) grnm

Zuiver
Amandelspijs
pnk 95D grnm

6.75

2.89

2.29

2.95

:/e Elzas

12.95

2.95

3.95

WEEKENDAANBIEDINGEN:

Nieuw!

VORDENSE SLOFJES
'n heerlijk stukje gebak, goedgevuld met

Zwitserse room en vruchten

DIT WEEKEND:

voor maar 1,65 per stuk

Nieuw!

TROPICAL BROODJE
met een zeer speciale vulling

Dit is geweldig lekker!

nu voor 3,95
ROOMBOTER

AMANDELSTAVEN
gevuld met 100% amandelspijs

De hele dag zo uit de oven!

DIT WEEKEND:

5,75
zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
onze dochter

LISETTE DERKJE JOH ANNA

We noemen haar

Lisette

Zij is het zusje van Michiel.

DICKGOTINKen
HERMIEN FOKKINK

28 oktober 1994.
Kreunenskamp 13,
7255 WC Hengelo (G).

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
ons broertje

Poel

Herbert, Gerdien,
Frank en Bas Bouwmeester

7 november 1994
'Nieuw Rikkenberg'
Schuttestraat 26
7251 MZ Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze moe-
der, oma

GARRETDINA
JOHANNA

LIGTENBARG-
HARMELINK

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, 1 november 1994

Hiermee betuigen wij onze
oprechte dank voor de vele
blijken van medeleven, zowel
persoonlijk als schriftelijk, die
wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

W.H.M. Helmtnk-Horsting
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 1994

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

• KRINGLOOPBEDRIJF DE
CIRKEL. M.i.v. 1 oktober ha-
len wij uw bruikbaar huisraad
op DONDERDAGMORGEN
op. Belt u even voor 'n af-
spraak. Tel. 05730-56968.

• SNOEIHOUT Paasvuur Kra-
enburg, alleen op zaterdag.

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

• TE KOOP: Alpenkreuzer
Kompakt-Export 1985. Veel
extra's, f 1750,-. Tel. 05752-
3635.

• TE KOOP: wegens over-
compleet goed onderhouden
seniorenfauteuil (donker ei-
ken). Tel. 05752-2020.

• Jonge alleenstaande vrouw
(28 jr.) zoekt iemand die de
woning met mij wil delen.
Dichtbij het station. Brieven
onder no. V33-1. Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• TE HUUR (sept. t/m juni):
appartement, 15 km v. St.
Tropez, 7 min. lopen naar strand.
Max. 6 pers., f l. 70,- per dag.
Inl. 05752-2411.

NIET VERGETEN!

16 november
OPEN OEFENAVOND

in 't Pantoffeltje
"De Knupduukskes"

19941969

Jan Tijssen
en

R ia Tijssen-Taken

zijn 13 november 25 jaar getrouwd.

Dit hopen wij met onze kinderen te
vieren op donderdag 17 november.

Wij beginnen deze dag met een
H.Mis uit dankbaarheid om 11.30 uur
in de St. Willibrorduskerk te
Vierakker.

Wij houden receptie van 14.30 uur
tot 16.00 uur in zaal 'de Engel',
Dr. A. Ariënsstraat 1 te Steenderen.

Vierakkersestraatweg 41
7233 SH Vierakker

Verbijsterd en verslagen zijn we na het plotse-
ling overlijden van onze lieve buurman en maat

JAN BOERSBROEK
ECHTGENOOT VAN JOKE SMANS

op de leeftijd van 52 jaar.

Wim en Trees
Rudi en Patricia
Alphons en Maria
Johan en Bep
en kinderen

Vorden 2 november 1994

Mare en Gracia
Frank en Anke
Herman en Francis

Op vrijdag 18 november 1994 hopen
wij met onze kinderen en klein-
kinderen ons 40-jarig huwelijksfeest

• te vieren.

Luc van der Graaf
en

Jannie van der Graaf-van Ginkel

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij
u uit op onze receptie van 15.00 tot
16.30 uur in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

7251 BM Vorden, november 1994
Het Jebbink 28

Toch nog onverwacht is heden, na een liefdevol-
le verzorging in verpleeghuis 'De Leeuwerikwei-
de' te Zutphen, overleden op de gezegende
leeftijd van 91 jaar, onze geliefde moeder, groot-
en overgrootmoeder

EVERDINA NIJENHUIS-
GROOT JEBBINK

WEDUWE VAN THEODORUS NIJENHUIS

Vorden : G. Groot Nuelend-Nijenhuis
t R. Groot Nuelend

Hengelo (G) : G.J. Bosch-Nijenhuis
H.W. Bosch

Vorden : J. Huetink-Nijenhuis
H. Huetink

Zutphen : H.J. Bosch-Nijenhuis
J.H. Bosch

Vorden : Th. Nijenhuis
H. Nijenhuis-Lijftogt

Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 2 november 1994
Correspondentie-adres:
G. Groot Nuelend-Nijenhuis, ündenseweg 1,
7251 ND Vorden

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 8 no-
vember op de Alg. Begraafplaats te Vorden.

uaiv
!

QQP
SUPERIOR SHOES

oiiiel
Perfect door zijn
details -
New
Generation
Classics.

BEATWWtEIM (

< ? > WEHL-VORDEN a^ss*"
I's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN l

BEZOEK DE
KERSTMARKTEN
IN DÜSSELDORF

OF MUNSTER
Wij gaan er heen' op:

10-13-14-15-16-20-21
DECEMBj

' bij voldoende deelname

Opgave en inlichtingen

In plaats van kaarten

Op maandag 14 november 1994 hoop ik

W. D. Kok

mijn 80ste verjaardag te vieren.

Iedereen die mij daarmee wil feliciteren is van
harte welkom 's avonds 20.00 uur in Café

Eijkelkamp, Ruurloseweg 114, Vorden.

De Houtwal 1
7251 MK Vorden.

f

•

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Rectificatie

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend.
Nimmer klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer.
Tot het laatste moment, het wilde niet meer.

Bedroefd om haar heengaan is, in haar zo ver-
trouwde omgeving, op 88-jarige leeftijd, overle-
den mijn lieve zorgzame moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA CHRISTINA
BEEFTIN K-WISSELS

WEDUWE VAN GERRIT BEEFTINK

Vorden : G. Hishink-Beeftink
G. Hishink

Anke en Peter
Michiel, Friso

29 oktober 1994
Het Wiemelink 34
7251 CZ Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft op donderdag 3
november plaatsgevonden op de Alg. Begraaf-
plaats te Vorden.

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

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

Tel. 05758-1334

,, Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden.
Maar altijd in ons hart."

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij U mede, dat van
ons is heengegaan op de gezegende leeftijd van
89 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

GERRITJE NIJENDIJK-
BOUWMEESTER

SINDS 27 AUGUSTUS 1968
WEDUWE VAN LAMBARTUS NIJENDIJK

Vorden : C.E. Kornegoor-Nijendijk
M. Kornegoor

Jan en Annie
Bert en Erica
Rita en Jeroen

J.H. Gosselink-Nijendijk
B. Gosselink

Gerrie en Henry
Henk en Mary

en achterkleinkinderen

7251 KD Vorden, 8 november 1994
Galgengoorweg 17

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 12
november a.s. om 11.00 uur in de N.H. Kerk te
Vorden, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatshebben om 12.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Voor aanvang van de dienst is er nog gelegen-
heid tot afscheid nemen.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid
tot condoleren in zaal Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Hierbij wordt u allen uitgenodigd.

VOOR UW TUINAANLEG
VIJVERFOLIE 4 en 6 m breed,
0.5 mm.TIJDELIJK 4,95 p.m2.
Andere maten tegen meerprijs

verkrijgbaar.
WORTELDOEK voor onder

paden, borders, enz. om
doorgroei van onkruid tegen te
gaan. 2 m breed a t,50 p.m2.

TUINVERLICHTING nu met
10% KORTING

Materiaal onderhoudsvrij.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Uit familiekring is in vrede van ons heengegaan
onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

GERRITJE BOUWMEESTER
WEDUWE VAN L. NIJENDIJK

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden : M. Weenk-Bouwmeester
Vorden : J.W. Weenk

Neven en nichten

Vorden, 8 november 1994

Uw klueleeman<j

Voor al uw kleine klue&en

Jooe>tinkweg6 7251H K VOZPEN

tel.05752-414-5

De liefde die jij
ons hebt gegeven
zullen wij, ook nu
jij er niet meer bent
altijd in ons hart bewaren.

Er zijn geen woorden voor dit geheel onver-
wachte overlijden van mijn innig geliefde man,
onze zorgzame en lieve vader

JAN BEREND BOERSBROEK
GEB. 27-09-1942 TE VORDEN

ECHTGENOOT VAN JOKE BOERSBROEK-SMANS
VADER VOOR KITTY EN PERRY

Vorden : Mevr. J.M. Boersbroek-Smans
Eindhoven : Kitty en Herco

Zutphen : Perry en Thea

Vorden, 2 november 1994
Brinkerhof 23

De teraardebestelling heeft maandag 7 novem-
ber plaats gehad op de Alg. Begraafplaats te
Vorden.

&

DE ECHTE GROENTEMAN

500 g ra m

Tip voor de boterham:
HEERLIJK
GEBRADEN

100 gram 1,89
Deze week starten wij
met 3 oosterse weken
in onze keurslagerij.

Zie de advertentie elders in dit blad.

SPECIAL:

Kipfilet
op z'n Thais

exotisch
gemarineerde en
gekruide kipfilet

100 gram

1,75

VLEESWAREN-

Zwitserse
grillworst

(grillworst met ham
en kaas)

1,

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

fOPPERS
HERFST-

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

DEZE HELE WEEK NOG

WAARDEBONNENAKTIE
Hebt U ze niet ontvangen, vraag er naar.

EXTRA AANBIEDING
VAN DE TV-RECLAME

SUPER ELSTAR

HANDAPPELS
PER KILO

98 et.

MAANDAG
14 NOV.:

PANKLARE
Hutspot

500 gram 1 OU

DINSDAG
15 NOV.:

PANKLARE
Bamiegroente

SOOgramfcOU

WOENSDAG
16 NOV.:

PANKLARE
Koolraap

500 gram 1 OU

Aechte.

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

NIEUW - gezien op TV in koffietijd

Het boekje van uw Echte Bakker:

EERLIJK BROOD HEERLIJK

6,95 PERBOEKJE

met heerlijke recepten

RIJSTEVLAAI
METSLAGROOM

8,95
17,50

KLEIN:

GROOT:

VRIJDAG EN ZATERDAG

CIABATTA 1.45
(heerlijk Italiaans stokbrood)

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



MET
PENSIOEN?

BIJ THOMA

IS HET EEN

FL

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

THOMA
pensioenadviseurs

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

NAAM :
ADRES:
POSTCODE :
WOONPLAATS :
LEEFTIJD :

'N GOED PENSIOEN. JE VERZEKERT HET BIJ THOMA

MOCASSIN van absolute TOP-
klasse. Handgemaakt van zacht
geiteleer.

Komfort
en kwaliteit

ineen.

JE5EN.
r£Q WEHL-VORDEN SaSSS*"

s MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN]

l

persoonlijk
niveau

7

Kraamzorg op maat
Ouderen zorg
Terminale zorg
Revalidatie
Chronisch zieken en
gehandicaptenzorg

• Zorg voor het gezin

24 uur per dag bereikbaar,
dagen per week service en advies.

Bel vrijblijvend voor gratis brochure:

0 5 7 5 0 - 1 6 4 6 3
NTN Thuiszorg Regiobureau Midden-IJssel

Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

****

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

W£LKEK pRs U°OK

recht door zcc gaal

DRUKKERIJ
WEEVERS

VA A

u met

VP

mode voor
het héle gezin

ïïïmtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

KINDER OVERHEI
In een zware fleece kwaliteit.
Prachtige bedrukkingen. _
Maten 92 t/m 176
Onze normale prijs is v.a. ƒ 27,50 l

ALLEEN DEZE WEEK
REEDS VANAF

DAMES LEGGINGS
In uni o^reep

met omslag^Bnet ritsje.
OP ALLE LEGGTOGS GEVEN

WIJ ALLEEN DEZE WEEK
ƒ 5,- KORTING.

ze zijn er nu reeds v.a.

2-DELIG MEISJESPAKJE l
Een prachtige bedrukte sweater
met bijpassende legging.

Alleen deze week 15,- korting!

ZE ZIJN ER NU REEDS
V.A. 17?0

LOOP EVEN BINNEN WANT m
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

KOL PULLI'S
Voor groot en klein.
In vele unikleuren.

Kindermaten normaal 12,50
DEZE WEEK SLECHTS

9.95
Volwassenmaten normaal 15,00|

DEZE WEEK SLECHTS

9.95

BIJ OLDENHAVE IS DE
LEIDING IN GOEDE
HANDEN
Waterleidingen, gasleidingen, leidingen
voorelectra, rioolleidingen, kortom bij
Installatiebedrijf Oldenhave is al uw lei-
dingwerk in goede handen. Bel gerust
voor een vrijblijvend advies of offerte.

Maar we leveren en installeren ook com-
plete badkamers met fraai vormgegeven
sanitair. Voor nieuwbouw, verbouw en
renovatie.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar;
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

EIBERGENIZUTPHENIULFT

HAAL DE VHG-HOVENIER
ERBIJ VOORDAT UW TUIN AAN

DE WINTERSLAAP BEGINT.

Juist nü is het tijd voor groot onderhoud in uw tuin.
Haal er een erkende VHG-hovenier bij. Die w e L-t
precies wat er gebeuren moet en hoe. Als échte vak-
man brengt hij uw tuin helemaal in orde, zodat u
er de hele winter JBt" omkijken meer naar heeft .
Bel voor meer informatie naar de VHG-hovenier in
uw omgeving:

••

ïjOSMAN
• G R O E N S P E C I A L I S T vereniging

van hoveniers en
grocnvoorziencrs

vhg

G.J. Bosman
Hoveniersbedrijf en kwekerij
Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo Gld.
Telefoon (05753) 2619, Telefax (05753) 2693

THEO TERWEL
• AUTOSCHADESPECIALIST Ml

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

*** inmar. 12 IMOV:—^
i

KEN IE DIE ZAALl

QUATTRO BAND
& SAFARI NIGHT PROMOTIE TEAM

.
PANAMA &MELLOW
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - Postkantoor
21.25 u. BAAK-Bushalte
21.30 u. WICHMOND - Café Krijt
21.35 u. HENGELO - Lankhorsterstraat
2137 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. H ALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05u. DREMPT-Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL - Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
2137 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage

BUS TERUG OM 2.25 UUR

Kwaliteit wint het toch

Met een team van
40 vakmensen
maakt Drukkerij
Weevers een grote
verscheidenheid
aan drukwerk,
zoals Full colour
brochures, boeken,
kranten,
han delsd ru k werk,.
periodieken en
famiüedrukwerk.
Drukkerij Weevers
is 11 jaar
gecertificeerd door
dé Vereniging
Prod u ktbe wakin g
Grafische Industrie.

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

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

Calculator /Ordervoorbereider

Iemand met goede contactuele eigenschappen, een flexibele

klantgerichte instellingen improvisatievermogen.

Een opleiding op Grafisch MTS/HTS of gelijkwaardig niveau strekt

ten zeerste tot aanbeveling. Ervaring in een soortgelijke functie is

vereist.

Belangstelling? Dan verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie te

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

TO*
VGl

CERTIFICAATHOUDER

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 72BO AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 06752-1086
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45-jarig jubileum
bij De
Knupduukskes
De heer H. Pardijs is dit jaar 45 jaar lid
van de folkloristische dansgroep "De
Knupduukskes". Dit was een reden
voor voorzitter Wim Dolphijn hem te
huldigen met een pen met inscriptie
en bloemen. De knupduukskes hou-
den woensdag 16 november 1994 een
open oefenavond in zaal 't PantofTeltje
te Vorden. Liefhebbers van folkloristi-
sche dansen worden uitgenodigd om
een open oefenavond mee te maken.

Rabo seminar
"Met de tips die wij vanavond gegeven
hebben kunt u wellicht enkele honder-
den tot enkele duizenden guldens per
jaar besparen", aldus de heer J. Krooi,
directeur van de Rabobank maandag-
avond in zijn slotwoord van het semi-
nar Grip op Geld. Deze bijeenkomst
werd door de Rabobank Vorden geor-
ganiseerd voor haar agrarische relaties.
En dat dit thema aansloeg, bleek wel
uit het feit dat ruim 150 personen in de
Herberg aanwezig waren. Als eerste
spreker kwam de heer A.H. Lankhorst
van AccoN accountants- en belasting-
adviseurs, aan het woord. Hij ging in
op het maken van een liquiditeitsplan-
ning, de mogelijke besparingen bij een
ander betaalgedrag, de berekenings-
wijze van betalingskorting en een
goede verhouding tussen een lening
en het krediet. In een videofilm, welke
op grootbeeld werd vertoond, vertel-
den een viertal agrarische onderne-
mers hoe zij in de dagelijkse praktijk
Grip op Geld trachten te houden. Met
name Telebankieren blijkt een uitste-
kend hulpmiddel om niet te vroeg en
niet te laat te betalen en is bijzonderge-
bruikersvriendelijk,aldusdevideo.De
heer H. Vrielink, agrarisch relatiebe-
heerder van de Rabobank, begon met
een toelichting op de uitgangspunten
bij het maken van een begroting. De
Rabo-organisatie vertrouwt erop dat
de voerwinsten per zeug en per vlees-
varken het oude niveau weerzullen be-
reiken. Echter met name de gestegen
milieu- en mestafzetkosten zullen de
sector onder druk houden, aldus Vrie-
link. Ook de melkveehouderij werd on-
der de loep genomen. Vervolgens ging
hij in op een optimaal liquiditeitsbe-
heer. Te denken valt aan vervroegd af-
lossen, termijndeposito's, koopsom-
polissen en gebruikmaking van rente-
en dividendvrijstelling. "Nu het in de
agrarische sector steeds meer nodig is
op de kleintjes te letten, wil de bank
daar graag bij behulpzaam zijn. Ieder-
een houdt immers graag Grip op
Geld!".

Wethouder Ria Aartsen-den Harder over begroting 1995:

'Gerommel in de marge? Daar lijkt het soms wel op'

NCVB
Op dinsdagavond 15 november staat
bij de NCVB, in het kader van de ge-
zondheidszorg, de homeopathie cen-
traal. Mevrouw W.C. Engwerda, arts te
Aalten, zal een inleiding houden. Ze
zal het verschil laten zien tussen de re-
guliere-en de alternatieve geneeswijze
en daarna doorgaan op de homeopa-
thie. Na de inleiding gaat men met
haar in gesprek. De opening en de slui-
ting wordt verzorgd door mevrouw
A.W. Hilferink. U bent van harte
welkom in het dorpscentrum.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Woensdag 23 november is de bejaar-
densoos uitgenodigd door de Platte-
landsvrouwen en de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw voor een To-
neelmiddag in Café Restaurant de
Boggelaar, Vordenseweg 32, Warns-
veld.
Het bestuur hoopt dat er velen na toe
gaan. Een week later woensdag 30 no-
vember is er weer een gewone middag
in het Ludgerusgebouw. Na de koffie
en openen met mededelingen zal Joke
Lieftink uit Hummelo de middag ver-
zorgen met een gevarieerd pro-
gramma.

Sinds de afgelopen gemeenteraads-
verkiezingen is Ria Aartsen (CDA)
portefuillehouder van financiën.
Als wethouder is ze verantwoorde-
lijk voor de gemeentelijke begro-
ting die de komende maand op het
programma staat. 'Het probleem
bij het opstellen van een dergelijke
begroting is dat het grootste gedeel-
te van het gemeentelijke budget
door ons niet te beïnvloeden is',
klaagt ze. 'We hebben als gemeente
in totaal maar zo'n 17 miljoen gul-
den te besteden en het merendeel
daarvan zijn vaste kosten. Op
slechts dertig procent kunnen wij
nog invloed uitoefenen. De speel-
ruimte is heel marginaal. Er is dus
absoluut geen sprake van creatief
met geld omgaan. En dat is soms
best wel deprimerend', aldus Ria
Aartsen. Een gesprek over bezuini-
gen en geld uitgeven.

Tekst: Peter Besselink
Foto: Henk Braakhekke

- Wethouder van financiën lijkt me
geen leuke taak. Altijd maar weer be-
zuinigen en ombuigen.
'Ja, dat is niet altijd even leuk. We
hebben als college bijvoorbeeld in
ccn aantal subsidies het mes moeten
zetten. Niet heel schokkend, maar we
hebben wel prioriteiten moeten stel-
len. En dan is het best wel lastig om af
te wegen wat belangrijker is.'

- Hoe doet u dat?
'Ik probeer de raad en de andere colle-
geleden te overtuigen van wat belang-
rijk voor een burger is en wat minder
belangrijk is. Als iemand met een uit-
kering graag wil sporten maar geen
geld heeft om zich bij ccn vereniging
aan te sluiten, dan ben ik van mening
dat je als gemeente zo'n burger tege-
moet moet komen. Je moet daarom
goed kijken in welke subsidies je gaat
snijden. Want indirect snijd je name-
lijk in het welzijn van de mensen. Je
moet dus niet ten koste van alles een
hard beleid gaan voeren.'

- Feit blijft dat de begroting voor
1995 een nadelig saldo laat zien van
479.000 gulden. Is er de afgelopen
vier jaar een wanbeleid gevoerd?
'Nee, dat bestrijd ik. Het heeft meer te
maken met de vele vaste kosten waar
we als gemeente mee opgezadeld zit-
ten. En die gaan elk jaar weer om-
hoog. Denk maar aan de salarissen
van de ambtenaren of de gewestelijke
heffingen die wij moeten betalen voor
bijvoorbeeld afvalstoffen. Alles
wordt duurder terwijl je steeds minder
te besteden hebt. Daarnaast is het zo
dat wij ook geld willen vrijmaken om
nieuw beleid te kunnen voeren. Dat is
minstens zo belangrijk.'

- Waar moet dat geld vandaan ko-
men?
'Een groot deel van die ombuigingen
komt uit de post Wet Voorziening Ge-
handicapten. Dit jaar hebben we
slechts de helft van het gereserveerde

Ria Aartsen.

bcclrag van de Wet Voorziening Ge-
handicapten uitgegeven. Vandaar dat
we dat budget voor de komende jaren
hebben bijgesteld. Verder willen we
bijvoorbeeld geld besparen op de ge-
meentelijke voorlichting in Weekblad
Contact.'

- En ik dacht dat jullie het contact
met de burger juist zo hoog in het
vaandel hadden staan?
'Kijk, het gemeentebulletin is natuur-
lijk bij uitstek ccn goed middel om
met de mensen te communiceren.
Maar als je daar ellenlange verhalen
inzet, dan is dat erg saai en leest geen
hond dat meer. Dus proberen wij
voortaan korter en duidelijker de za-
ken te presenteren. En daar zit dus die
bezuiniging in. Verder is het zo dat we
bepaalde maatregelen naar 1996 heb-
ben doorgeschoven zoals het onder-
houd aan de wegen. Het meest nood-
zakelijke doen we in 1995 maar dat-
gene dat kan wachten schuiven we
door. Op die manier houd je wat meer
geld over. Want ergens is de grens be-
reikt. Je moet ook een keer 'nee' dur-
ven te zeggen.'

- Daarnaast hebben jullie natuurlijk
te maken met het probleem dat het rijk
steeds meer taken afstoot naar de ge-
meente terwijl daar vaak weinig extra
geld tegenover staat.
'Die decentralisatie is eigenlijk ook
ccn beetje een ordinair bezuinigings-
middel van de rijksoverheid; het af-
schuiven van verantwoordelijkheden,
het afschuiven van kosten. In wezen
worden de lasten voor gemeenten
steeds zwaarder. De gemeenten
schreeuwen ook niet voor niets dat het
zo niet langer kan. Er moet meer geld
in het gemeentefonds. Daar komt nog
als extra probleem bij dat een groot
deel van de begroting helemaal niet
beïnvloedbaar is. Wc hebben als ge-
meente in totaal maar zo'n 17 miljoen
gulden te besteden en het merendeel
daarvan zijn vaste kosten. Op slechts
dertig procent kunnen wij nog invloed
uitoefenen. De speelruimte is dus heel
marginaal. Er is dus absoluut geen
sprake van creatief met geld omgaan.
En dat is soms best wel deprimerend.'

- Het wordt dan meer gerommel in de
marge.

'Daar lijkt het soms wel op. Je pro-
beert natuurlijk wel zo doelmatig mo-
gelijk te werken maar op ccn gegeven
moment is de rek er natuurli jk uit . '

- U vertelde zojuist dat het college
met de ombuigingen ook geld wil vrij-
maken voor nieuw beleid. Waar moet
ik dan aan denken?
'Wij zijn bijvoorbeeld van mening dat
er ccn fictsroutc moet komen tussen
Wichmond en sporthal De Lankhorst.
Daar is een bedrag mee gemoeid van
rond de 400.000 gulden. Verder wil-
len we de ontsluiting van het indu-
strieterrein Werkveld verbeteren. Niet
aan de noordzijde maar aan de kant
van de Ruurlosewcg.'

- Wat valt daar aan te verbeteren. Zo-
veel vrachtwagens rijden daar toch
niet dat het kruispunt Industriewcg-
Ruurlo'seweg verspijkerd moet wor-
den voor 360.000 gulden ?
'Het gaat ook niet om de hoeveelheid
vrachtwagens maar om de manier
waarop die weg erin ligt. De grotere
wagens die nu bijvoorbeeld naar de
Gcms gaan, kunnen die bocht soms

Collecte
Onlangs werd in Vorden de Nationale
collecte voormensen met een verstan-
delijke handicap gehouden. De collec-
tanten brachten met elkaar f8.236,69
bijeen.

Voorlichtings-
bijeenkomst
Donderdag 17 november organiseert
de ANBO, in samenwerking met de
ZorgGroep Oost-Gelderland, in het
Dorpscentrum een voorlichtings-
bijeenkomst waar ruim aandacht zal
worden gegeven aan voeding in het al-
gemeen en koel/vers maaltijden in het
bijzonder.
Het eerste deel van de bijeenkomst zal
een diëtist nader uitleg geven over ge-
zonde voeding voor ouderen en in-
gaan op specifieke vragen die zich daar-
bij voordoen.
Vervolgens zal uitvoerig worden inge-
gaan op de nieuwste vorm van maal-
tijdvoorziening aan huis, waar ieder-
een, zonder medische indicatie, ge-
bruik van kan maken.
Het betreft hier de zogenaamde koel/
vers maaltijdvoorziening die inmid-
dels al in menig geval in een behoefte
voorziet.
Het blijft op 17 november niet uit-
sluitend bij mondelinge voorlichting.
U wordt ook in de gelegenheid gesteld
om te proeven van de warme koel/vers
maaltijden.

Er zal tijdens deze voorlichtingsbijeen-
komst ook voldoende gelegenheid
zijn om met de medewerkenden van
ZorgGroep Oost-Gelderland van ge-
dachten te wisselen over de andere ac-
tiviteiten van deze organisatie.
Iedereen, die belangstelling heeft voor
gezonde voeding voor ouderen en/of
de koel/vers maaltijdvoorziening, is
van harte welkom.

Vorden l -Voorst l
In de 16e minuut bracht Wilco Klein
Nengerman met een loeiharde schui-
ver Vorden op een 1-0 voorsprong. Dit
gaf de spelers en Vorden aanhang
goede moed. Maar gaandeweg de wed-
strijd kreeg Voorst steeds meer grip op
het Vorden spel.
Via de razensnelle vleugelspelers Mar-
cel Scholten en Johan de Boer schiep
Voorst zich kansen. In de 22e minuut
was het Marcel Scholten die te veel
ruimte kreeg en de gelijkmaker voor
Voorst noteerde: 1-1.
5 minuten laterwas het wederom Mar-
cel Scholten die Huberto Eykelkamp
en Marinho Besselink het nakijken
gaf: 1-2.

Vlak voor het rustsignaal kreeg Voorst
een unieke gelegenheid om Vorden
definitief op de knieën te krijgen. Een
overtreding in het zestien, meterge-
bied werd met een penalty bestraft.
Uitblinker Marinho Besselink pa-
reerde de penalty op voortreffelijke
wijze.
Na de theepauze trachtte Vorden de
gelijkmaker te forceren. Een kopbal-
van Peter Hoevers werd gestopt door
doelman van Bloemdal.
Doordat Vorden ging aanvallen loerde
Voorst op de counter. Twintig minuten
voortijd werd dit voor Vorden noodlot-
tig. Met een prachtige lob verschalkte
Johan de Boer de Vordense doelman:
1-3.
Even later bracht Marcel Scholten de
stand zelfs op 1-4.
Zondag speelt Vorden in Borculo te-
gen Reunie. Vorden dient hier de no-
dige punten te vergaren om uit de on-
derste regionen te klimmen.

Uitslagen
Voorst Dl-Vorden Dl l-5,Warnsveld
El - Vorden El 5-0, Vorden E2 -
Wilh.SSS E6 2-3, Gazelle Nieuwland
Fl - Vorden Fl 2-1, Vorden F2 - Ga-
zelle Nieuwland F3 0-5.

Longa A2 -Vorden A2 3-2,Vorden BI -
ZutphaniaBl 2-4,MeddoCl -Vorden
Cl 2-0.
Vorden l -Voorst l 1-4,Vorden 2-Ei-
bergen 2 1-2, Drempt 4 -Vorden 3 0-0,
Dierense boys 5 -Vorden 5 1-3, Longa
11 -Vorden 61-1, Vorden 7-Rietmolen
64-6.

Programma
Gazelle Nieuwland Dl -Vorden Dl,
Sociï El - Vorden El, Zutphania F l -
Vorden Fl, Wilh.SSS F4 -Vorden F2,
Winterswijk Al - Vorden Al, Vorden
Cl -GrolseBoysCl.
Reunie l - Vorden l, Gendringen 2 -
Vorden 2, Vorden 3 - Doesburg 3, Vor-
den 4 - Longa 5, Vorden 5 - Voorst 7,
Grol 10-Vorden 6.

Ratti
Uitslagen:
RattiAl-DZC'60A17-2,GSV'63Bl-
Ratti BI 18-0, Ratti Cl - de Hoven Cl
5-0, SVBV Dl-Rat t i D l 1-3, Ratti E l -
Lochem E3 0-8, KI. Dochteren F l -
Ratti Fl 6-2.

Programma 12 november
RattiAl-GWWAl,DiepenheimB2-

maar met moeite nemen. Daar moet
dus wat aan gedaan worden.'

- Een logisch gevolg is natuurlijk een
noordelijke rondweg.
'Nee, helemaal niet. Het zou heel
goed mogelijk zijn dat als de ontslui-
ting op de Ruurloseweg beter gere-
geld is, een noordelijke rondweg via
de Oude Zutphenseweg helemaal niet
meer nodig is. Daarom willen we ook
eerst een tracestudie uitvoeren en de
verkeersbewegingen in Vorden onder
de loep nemen.'

-
- Vorige week verweten de heren
Bakker en Nobel van D66 het college
van een hap-snap beleid in een inter-
view met Weekblad Contact. Volgens
hen moet het college duidelijker voor
óf toerisme óf industrie kiezen.
'Ik heb dat interview gelezen. Ik vind
de denkwijze van beide heren een
beetje kort door de bocht. Hoe kun je
nou je ogen sluiten voor de bestaande
situatie. Bedrijven als de Gems, Wol-
tering en Sorbo zijn allemaal groot
geworden in Vorden. Je kunt dan toch
niet zeggen: jullie moeten weg en we
richten ons op toerisme. Dat is niet
goed.
En zoveel werkgelegenheid vind je
ook weer niet in de toerisme. Als je al-
leen van toerisme zou willen leven
dan zou je 20 musea en 3 Centre
Parks-parken moeten gaan opstarten.
Dus ik denk toch dat je beide poten
naast elkaar moet laten voortbestaan.'

- Tot slot, hoe denkt u dat de burger
tegen de begrotingsbehandeling van
de komende week aankijkt?
'Ik denk dat het aan een heleboel
mensen voorbij gaat. Ze constateren
alleen dat sommige belastingen weer
omhoog gaan. Alleen als je het echt
heel bont maakt, dan komen ze in ops-
tand. Maar dan valt het vaak ook nog
heel erg tegen. Als je kijkt naar bij-
voorbeeld de studentendemonstratie
van afgelopen zaterdag. Dan komen
er toch relatief weinig studenten op
af. Terwijl het toch om een bezuini-
ging van één miljard gaat. En diezelf-
de tendens tref je ook bij gemeentepo-
litiek aan. Als wij inspraak-avonden
houden dan komt daar toch ook een
heel beperkt groepje mensen naar toe.
En als zij dan mee willen praten op
zo'n avond dan valt hun inbreng vaak
erg tegen.'

- Hoe bedoelt u?
'Een goed voorbeeld is de inspraak-
avond over het toeristisch beleid die
vorige weck werd gehouden. De
VVV gaat op die avond niet in op de
inhoudelijke kanten van de zaak maar
hamert alleen op het feit dat ze meer
subsidie willen. En dan vraag ik me af
waarom ze zijn gekomen. Willen ze
meepraten over het te voeren beleid of
komen ze alleen maar om hun eigen
hachje veilig te stellen. Dat vond ik
heel frappant. Voor heel veel mensen
is het vaak toch erg jnoeilijk om in ccn
breder kader te denken. En dat is jam-
mer. '

Ratti BI, Warnsveldse Boys C3 - Ratti
C l, Ratti D l - Lochem D4, Lochem E2 -
Ratti El, Ratti F l - Lochem F2.

Sociï
Uitslagen Sociï
5 november
De Hoven F - Sociï F 9-0, Zutphen E -
Sociï E 5-2, Sociï D - Gaz. Nw. D 8-2,
Daventria B - Sociï B 2-3.
Wezepe - Sociï l -2, Sp. Doesburg 5 - So-
ciï33-0,Sociï4-Zutphania41-5,SHE
5 - Sociï 51-11, DEO 6 - Sociï 6 2-5.

Programma Sociï
12 november
Sociï F - Erica '76 F, Sociï E - Vorden E,
Gorssel B - Sociï B.

13 november
H en K 4 - Sociï 3, Ratti l - Sociï 4, Sociï
5 - Oeken 3.

De Graafschap
Bij de indoor dressuurwedstrijd in
Brummen op 6 november behaalde
Inge Regelink met Lady de Ie prijs in
de L2-dressuur.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activitei-
ten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Lustrum dagopvang
De dagopvang van de Stichting Wel-
zijn Ouderen heeft in september haar
eerst lustrum gevierd met Open Huis
in het nieuwe onderkomcm aan de
Dcllc 5. In een toespraak memoreerde
de voorzitter, mevrouw van de Laag,
de aarzelende start van dit projckt.
Maar, vervolgde zij, dank zij de enor-
me inzet van de coördinator, de akti-
viteitenbegclciding en de vr i jwi l l igs-
ters die de deelnemers aan de Dagop-
vang begeleiden en vrijwilligers die
voor het vervoer zorgen, heeft dit ini-
tiatief steeds meer bekendheid en er-
kenning gekregen. Zowel huisartsen,
De Zorggrocp Oost Gelderland als het
maatschappelijk werk verwijzen nu
ouderen, indien nodig, naar de Dag-
opvang. Ook het verpleeghuis advi-
seert ouderen die uitgcrcvalidccrcl
zijn van deze mogelijkheid gebruik te
maken. Na deze woorden onthulde
mevrouw Vruggink, die al van de
oprichting af de dagopvang bezoekt,
een prachtig naambord voor het nieu-
we onderkomen. Dit bord met uitges-
neden en opgewerkte klimop was ver-
vaardigd door De heer Rictman, ook
een bezoeker van het eerste uur. Later
op de morgen werd het bord bij de
toegangsdeur aan de muur bevestigd.
De belangstelling van deze dag was
groot en er werden vele vragen ge-
steld.

Meldpostvoor
hulpverlening
De vrijwillige hulpverlening van de

SWOV is bedoeld voor mensen die
door ziekte, handicap of sociale situa-
tie behoefte aan hulp hebben maar die
niet of nog niet van andere instanties
kunnen krijgen. Ook als de mantel-
zorg ( hulp van buren, familie en ken-
nissen) niet toereikend is of kan van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt
worden.

Aard van de geboden hulp:
— klussen/tuinieren/sneeuw ruimen;
— autovervoer naar huis-

arts,ziekenhuis;
— begeleiding bij artscnbezoek of op

ziekenbezoek;
— medicijnen halen;
— naar de bibliotheek;
— samen wandelen of boodschappen

doen;
— formulieren invullen of een brief

schrijven.

Voor de aanvragen kunt u terecht bij
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Raadhuisstraat 6 Vorden. Tel. (05752)
3405. Buiten deze uren kunt u bellen
naar: (05752) 2248 of 1701.

Rookvrije
schaakclub
Henk van Houten, Loolaan 103, te
Ruurlo wil graag een nict-roken
schaakclub oprichten. Bij belangstel-
ling kunt u bellen naar 05735-1283.

Combitaxi
Hoc werkt ccn combi taxi? Een cobi-
taxi is eccn taxi of taxi-busje waarvan

iedereen die in het bezit is van een
combi-taxipas iedere dag, op ieder
heel uur gebruik van maken, van
09.00 uur 's ochtends tot 23.00 uur 's
avonds zeven dagen per weck ( ook
op feestdagen). U kunt bellen tot ui-
terlijk 30 minuten voor het uur waar-
op u vervoer wilt hebben, maar het
liefst natuurlijk eerder.
De combi-taxi komt u dan van huis
halen en brengt u waar u naar toe wilt,
binnen de bebouwde kom van clc
plaats waar u op dat moment bcnt.U
hoeft dus niet buiten te wachten. De
Combi-taxi pas wordt uitgegeven
door de Stichting Combi-taxi en is
geldig voor het hele gezin.

Voor de wijze van aanvragen kunt u
bellen naar taxibedrijf A. kl. Brinke.
tel. 1256.

Ook kunt u voor meer informatie bel-
len naar de SWOV, tel. 3405.

Zonnebloem
Op zaterdag 12 november houdt de
vereniging 'De Zonnebloem' haar
jaarlijkse ontspanningsmiddag voor
de regio 'IJssclstreck' in de Hanzes-
hof in Zutphen. Deelname is bedoeld
voor alle aan huis of inrichting gebon-
den zieken, gehandicapten en hulpbe-
hoevenden en alleenstaande ouderen
van alle gezindten. Vooral ook rol-
stoclpaticnten komen in aanmerking.

Voor opgave en inlichtingen: Voor
Vorden tel. 1347 ( na 17.00 uur). Voor
Wichmond/Vicrakkcr tel 1269 en ook
bij alle Zonnebloem - medewerkers.

Anti-autodiefstalaktie op
12 november op Marktplein

Curstre

Het aantal autodiefstallen is de laatste
jaren fors toegenomen. Ruim 35.000
personen waren vorig jaar de. dupe
van autodiefstal. De kans dat u dat
ook overkomt wordt steeds groter,
tenzij u iets onderneemt. De tijd dat
alleen Duitse auto's in trek waren li jkt
voorgoed voorbij. Zo komen er steeds
meer meldingen van Fiat, Peugeot,
Toyota, Mazda en andere merken bin-
nen. Toch is er een doeltreffende ma-
nier om dit tegen te gaan. Voor slechts

25 gulden kunt u uw kcntekcnnum-
mcr in al uw autoruiten laten grave-
ren. Uw auto is dan permanent ge-
merkt als uw eigendom. Dus ook als
er inmiddels andere kentekenplaten
aangebracht zijn, is de kans dat hij te-
ruggevonden wordt aanzienlijk ver-
groot. Aanstaande zaterdag zal de fir-
ma Your Protections op het Vordcnsc
marktplein staan om de kentekens te
graveren.
Zie verder ook advertentie.

sen
Het is weliswaar wat vroeg om aan de
kerstdagen te denken maar de Volks-
universiteit Zutphen wil u toch laten
weten dJB|ij in de maand november
een tweWfl korte cursussen organi-
seert om u vast in kerststemming te
brengen. U kunt kiezen uit koken van
feestelijke maarsnel te bereiden kerst-
menu's (drie avonden, aanvang 14 no-
vember) en het maken van kerst- en
oudejaarsgebak zodat u uw familie en
vrienden eens kunt verrassen met an-
dere lekkernijen naast de traditionele
oliebol (29 november en 13 decem-
ber). Beide cursussen worden in 7ut-
phen gegeven onder leiding van mwY.
Bollemeijer. Meer informatie geeft u
de VU Zutphen tel. 05750-15589 (op
werkdagen 9.00-12.00 uur).

Bridgeclub
Uitslagen van woensdag 2 november:
Groep A
1. dms v. Burk/Hendriks 61.3%, 2. mv
den Hartog/hr Machiels 55.8%, 3. mv/
hr Vreeman 55.0%.

Groep B
1. mv/hr Speulman 65.0%, 2. dms de
Jonge/Klaasen 60.5%, 3. dms Half-
werk/Hooyveld 57.0%.

De mooiste tuinen
De werkgroep "Tuinkeuringen", welke
zich onder meer bezig houdt met het
keuren van tuinen in de gemeente Vor-
den, heeft tijdens een slotbijeenkomst
welke maandagavond in het Dorps-
centrum werd gehouden de mooiste
tuinen van het jaar 1994 bekend ge-
maakt.
De tuinen werden door de werkgroep
onderverdeeld in drie categorieën t.w.
klein, midden en groot. De uitslagen
waren als volgt:

Tuinen (klein): 1. tam. D.J. Weusten-
enk, Molenweg 21, Vorden; 2. tam. K.
Spiegelenberg, Margrietlaan 21, Vor-
den; 3. fam. H.G. Kettelerij, Het Jeb-
bink 48, Vorden; fam. J.W.C, de Hart,
Hoetinkhof 60, Vorden; 5. fam. J.J.
Bussink, Doeschot 8, Vorden.

Tuinen (midden): 1. JLG. Dimmendaal,
Beeklaan 5, Wichmond; 2. A.J.d. van
Ark, Insulindelaan 62, Vorden; 3. B.W.
van Zandvoort, Het Hoge 59, Vorden;
4. H.W. Groot Bramel, P. van Vollenho-
velaan 21, Vorden; 5. K. Hietbrink,
Beunkstege 4, Vorden.

Tuinen (groot): 1. H.J. van Ark, Dr. Lu-
lofsweg l, Vorden; 2. A.W. Bargeman,
de Boonk 2, Vorden; 3. J.W. Huurn ink ,
Leestenseweg 15, Vierakker; 4. W.M.
Hissink, Rietgerweg 3, Vorden; 5. G.
Lenselink, Zutphenseweg 68A, Vor-
den.
De prijzen werden uitgereikt door de
voorzitter van de werkgroep de heer B.
Bekman. De deelnemers aan de tuin-
wedstrijd kregen allemaal een attentie
in de vorm van mini-violen. De heer
Temming gaf voor de pauze een dia-
presentatie over diverse soorten plan-
ten. De eerstvolgende bijeenkomst
van de werkgroep is voorjaar 1995.
Dan hoopt men tevens het 100e lid te
kunnen begroeten.

Damesvoetbal
Afgelopen zondag speelden de dames
van Ratt i thuis tegen Spe. Rijnland uit
Lobith. Na een lichte lunch waren de
dames gebrand om te winnen. Aanval-
lend spel van de thuisclukkenmerkte
de eerste helft. Door acmmn één op
één te spelen ontstonden er een paar
hachelijke situaties. Goed keepers-en
verdedigingswerk voorkwamen een
achterstand.

In de rust kregen de daJB|nog meer
geloof in de overwinnin^Mede om-
dat dit de eerste competitiewedstrijd
was waar in een 0-0 ruststand werd be-
reikt. In de tweede helft werd er nog
meer inzet getoond. Na een ha l fuu r
spelen liep Marleen Mokkink haar te-
genstandster op snelheid er uit . De
keepster kwam uit en een beheerst
lobje deed de bal in het net belanden.
Dit schitterende doelpunt bracht de
beslissing.
Achterin ging de zaak op slot en met
nog 10 minuten te spelen was de buit
binnen.

Deze eerste punten moeten de om-
mekeer brengen. Ratti heeft aan kwali-
teit moeten inleveren. Maar uit deze
wedstrijd is gebleken, dat wanneer je
een collectief vormt erveel te bereiken
is.

We hopen nu dat de stijgende lijn zich
voort zet en geloven dat klassebehoud
mogelijk is.
Zondag a.s. spelen we een inhaalwed-
strijd thuis tegen Tubantia.

Oproep

Algemene

Vergadering

van de

Rabobank

Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank "Vorden en
Omstreken" B.A. haar leden op tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 28
november 1994 om 20.00 uur in Hotel Restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Verkorte agenda

- Opening
- Notulen vorige vergadering
-Jaarrekening 1993
- Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
- Informatie fusie-onderzoek
- Mededelingen en rondvraag.

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering
alsmede de jaarrekening 1993 liggen vanaf heden op het kantoor
van de bank voor de leden ter inzage.

Het Bestuur.

De Rabobank is een
coöperatieve bank, met
als doelstelling leden-
ondernemers te
financieren tegen lage
rente en gunstige
voorwaarden. De
Rabobank is een bank
met leden.

Betrokken mensen,
die via een gekozen
bestuur en de
ledenvergaderingen
invloed kunnen
uitoefenen op het beleid
van hun plaatselijke bank.

Zo is gegarandeerd
dat bij elke dienst die de
Rabobank verleent het
belang van leden en
cliënten zwaar meetelt.

Vorden Rabobank
Rabobank. Aangenaam.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
4Wi'j kont now veur niks nao Londen met 't vliegtuug'. 'Maak dat de
katte wies, i 'j zolt 't wel weer vckccrd leazen'. 'Now, kiek zelf maor a'j
mienncetgclcufd'. Micn vrouw smet mienun hoop pepier op 'tburo. 'Ik
bun d'r al un goed half uur druk met cwes ummc ut uut te pluuzen, kiek
i'j ut now maor 's nao. Nao buuten kow toch neet met dit rotwecr'. Daor
had ze gclick an, ut reagencn al vanaf zaotcrdag-maarn en now (zondag-
middag) was ut ok nog gin moment dreuge cwcs. Wie toch nog nao buu-
ten ging, had al gauw de pcddestuulc op de ruggc staon.
Dus zetten ik mien maor an ut leazen van de folders oavcr de airmilcs
waormet i'j veur niks kont reizen, a'j d'r teminstc genog van hebt. Hads-
tikke mooi en allcmaole veur niks zo op 't eerste gezichte. Allene a'j ut
helcmaols naoleast, en dan veural de kleine letters, komp t'r toch wel un
paar vragen nao boavcn.
Now bun ik, sinds de banken mien cheqcs anepraot hebt en micn daor
later goed veur laot bctaaln, un bctjcn wantrouwend ten opzichte van cur
cwodn. Dat mot ze micn maor neet kwellekc ncmmen en maor denken
wat Uilenspiegel zei: 'Zee meugt micn neet maor ik heb ut t'r dan ok nao
cmaakt'. I'j wod namcluk op de heugte choln van de anbiedingen afhan-
keluk van de 'beschikbaorhcid'. A'k nao un tied air-miles gcnog hebbe
umme nao Londen te gaon maor da's dan net neet in de anbieding kan'k
ut wel vcgetten. Want extra vluchten komp t'r neet, ze wilt ut milieu neet
extra belasten. Un bctjcn raar, vin ik. De actie wod un geweldig succes
en toch neet meer vliegtuugc, gleuf i'j 't?
Maor goed, ummc met micn vrouw en de beide kinder nao Londen te
vliegen zollc wi' j zo'n 1250 van de air-miles neudug hemmen. Now buw
neet oaveral as klant maor wel bi'j de in de folder enuumde kruidenier.
Zo veur de voes weg cschat mow dan elke wckkc veur f 100,00 an bood-
schappen haaln en dat zes jaor lang ummc genoeg ruiles te hemmen. Dan
kow dus oavcr zes jaor nao Londen. At dat teminste dan in de anbieding
is en de reissom inmiddels neet duurder is cwodn en de KLM nog bes-
tcct. Want dat leste moj ok nog maor afwachten.
Maor gezien de bcdricvcn die d'r an mctdoct is ut meschien ok wel un
ni'je mcnicrc umme de leste zelfstandige (kleine) winkeliers in de bi'j-
stand te helpen, 't Geld wa'j dan an de vekansic uutspaort ko'j dan extra
an de belasting bctaaln en bu'j weer lick op 'n diek. Now ut toch oavcr
folders hebt, ok zo'n ding krecw van Lcasc-plan. Daor ko'j aandelen ko-
pen met van cur geleend geld. Van alle moois wod ow vcur-cspiegeld
maor i'j mot t'r wel arg in hemmen da'j 17% rente betaald oaver 't ge-
leende bedrag. Un goeic fl ikkcri ' jc veur wie zo iets op touw zet. Wi'j
doet de hele zwik maor bi'j ut oldc pepier, dan heb de vercnugingen d'r
teminstc nog wat an. En die heb ut nog hard neudug, bi'j ons in d'n Ach-
tcrhook.

H. Leestman

Waterpolo
De heren II van Vorden '64 hebben te-
gen Proteus II uit Twello flink uitge-
haald. De Vordenaren wonnen met
liefst 21-3. De doelpunten werden ge-
scoord door Arjan Mengerink 6x, Her-
win Wilgenhof 3x, Rudi Sloot 6x, Kier
Knol 3x, Frans Karmiggelt 3x.

Dash
Uitslagen
Do.3-ll :D4CDVO7-DASH72-l,vr.
4-11: H rekr. Heeten 3 - DASH 3 ?, /a.

5-11: MC2Terwolde l -DASH l 1-2.

Programma:
Do. 10- l l :D3A01ympia2-DASH4,
MATerwolde l -DASH 1.
Vr. 11-11: D rekr. DASH l -WSV 3, H
rekr. DASH l -Voorst 2.
Za 12-11: HPHarfsen l -DASH 1,DP
Terwolde l - DASH 2, D4C Devolco 8 -
DASH 7, D 3e Div. B DASH/Sorbo -
Tornado, H l DASH 2-Lettele 1,H3A
DASH3-Overa2,D4ADASH5-Harf-
sen 5, D4B DASH 6 - Harfsen 4, MC2
DASH l -WSV2, JB2 DASH l -Wik l,
JCDASH l -Voorw. 1.

Do/e kc ins k u n t u n i e t
voorb i j In ten gnnn! Mot Hudson

k u n t u oen winterlang g r a t i s
panty 's w i n n e n .

Hot enige wat u moet
doen is 3 UAC codes insturen en

ccn leuke s lagzin bedenken.

Kom snel b i j ons Inngs

en k i jk op de nkticverpakkingcn!

Demi Byou
Zutphenseweg 8

tel. 3785-VORDEN

Hudson

40.000 autodiefstallen per jaar

STOP AUTODIEFSTAL !
Laat uw kenteken in uw autoruiten graveren.

A.s. zaterdag in Vorden.

Voor slechts f 25,- (incl. 2 beveiligingsstickers wordt met speciale
gritstraalapparatuur uw kentekennr. (incl. 'NL') permanent in alle ruiten
gegraveerd.
Dit maakt uw auto onaantrekkelijk voor diefstal, immers bij een gestolen auto
zal men niet alleen de kentekenplaten, maar ook alle ruiten moeten
vervangen.
Hierdoor is een gestolen auto onverkoopbaar!!!

U vindt ons: a.s. zaterdag 12 november
van 9.00 tot ca. 16.00 uur op het Marktplein te Vorden

Evt. kunt u voor f 10,- extra een speciale beschermlaag aan laten brengen; dit
houdt uw gravures 's avonds en onder alle weersomstandigheden goed
zichtbaar. In slechts enkele minuten kunt u uw auto bij Your Protection
vakkundig laten graveren.



van de

U I T N O D I G I N G

In de vergadering van het Gecombineerd College
van het Waterschap van de Berkel van 31 oktober
1994 is de beslissing over het voorstel van het
Dagelijks Bestuur over het project Bestrijding
verdroging landgoed De Wildenborch aangehouden.
Dit voorstel had ook betrekking op de schriftelijk
ingediende bedenkingen tegen de uitvoering van
maatregelen.

In de vergadering is besloten dat aan
belangstellenden alsnog een toelichting zal worden
gegeven op het voorstel en de zienswijze van het
Dagelijks Bestuur op de aangevoerde bedenkingen.

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap van de

Berkel nodigt belangstellenden uit voor een

voorlichtingsbijeenkomst Verdroging De

Wildenborch, op 17 november 1994 om 14.00 uur in

Kapel de Wildenborch, Kapehveg te Vorden.

Lochem, 4 november 1994
Het Dagelijks Bestuur voornoemd,

H.W. ter Meuten, watergraaf.
J. Meesters' secretaris.

WATERSCHAP

Het Waterschap van de

Berkel is belast met de

waterbeheersing en water-

kering in het gebied,

globaal gelegen tussen

Zutphen en Winterswijk

(ca. 50.000 ha).

Daarnaast heeft het de

lorg voor de waterafvoer

van ca. 35.000 ha Duits

achterland.

WELK

K VAA

recht door zee gaat u met

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7260 AA VORDEN rr„Tinr»iTnniini
TELEFOON 05762-1010 - TELEFAX 05752-1088

PKV Wildrit
Op de tentoonstelling v;m I'.K.V. De
lu-iulracht llel'dc Ciorsscl /ulphcn
werd ook dooi leden v;in I'KV Vorden
deelgenomen, niet tic volgende rcsul-
latcn:
Grote hoenders: Gouclpcl lI.Rictman
2xG,idcm /.ilvcrpcl lx/,G. Hrahma W.
Soclcman 3xü. Dwcrghocndcrs:
\Yvandotlc 'I', /.cvcnhockcn 2x/.G
IxG. Sicrduivcn: W. Soclcnian 2x1-'
3.\/G 3xG. Konijnen: Vl:ianisc reus
W.II.Arciuls l.xl;3x/.G IxG. klem A.
Dijkstra 2xl ;3x/.Ci. l-ïanse hangoor: J.
Dekkers IxF 2xG. Nicuw/.cclandcr
wit: II. Verstcgc IxF lx/,G 2.\G. Cali-
Ibrnian: W.U.Arcnds IxF IxZG.klcm
met wener 2x(i. Koele Nicuw/cclan-
dcr II. Gossclink 3x/G 2,\G. Angora:
Comb.'tWollctjc2xFlxZGIxO. Hol-
lander blauw: Mw. Janssen IxG. Hol-
lander Gouwenaar T. /cvcnhoeken
lxl; lx/G IxG. klem met Kus /wart
2xl;. l'ool roodoog: Gijs Wiskamp lxlv

2x/.G IxG.
Ook werd ingc/onclcn op de show van
I'.li.K.L.O. Lochem. met onder-
staande resultaten: Grote hoenders:
Fries hoen Citrocnpcl A.J. Dijkstra
lxl ;l.\/.G2.xG.Twents hoen: D.J.Lijf-
togt lxF2x/.G 2xG. Idem II.J. Kiel-
man lx/G. Wclsumcr I IJ. l'ardijs
IxG. Idem II.J. Kielman lx/G. Lcg-
hoin wit II.J. Kielman Ix l ' Ix/G.
Wyandotlc II. licrcnpas 3x/G ?.xG.
Dwcrghocnclcrs: Hollandse kriel DJ.
( l lobben 'lx/G 2xG. Fries hoen A.J.
Dijkstra lx/G. Idem Lakcnveldcr
l.x/G.Wyandoltc II. Bcrenpas 3x/G.
Idem II.J. Kielman IxG. Amrocks:
11 J. l'ardijs IxF l.x/G IxG. lirahma:
h.t i.M. llcssclink 2x/G 3xG.Orping-
ton: Comb Dior 3xF5x/G 5xG. Sier-
cluivcn: II.J.l'ardijs l.\/.G3xG.Tagcn-
roger tuimelaar J. l'ijpcrs lx/G IxCi.
Idem met Themeschburgcf schcckcn
IxF Ix/G lx( i . Arabische trommcl-
dtiil"Ili. van de Ven lxF3x/G. Konij-
nen Vlaamse reus: GJ. Ten Bokkcl
lxF2x/G. Idem A. Dijkstra LxF3xG.
Idem II.J. Kielman IxF IxG. Franse
llangoor J. Dekkers lx/G IxG. Idem
D. Kuiper 2xG. Nieuw/.cclanclcr wil
II.J. Kielman 3xG. klem W. liraak-
hckke lx/G IxG. Koele Nicuw/.cclan-
der G. Lcnsclink 2x/G IxCi. Wener
G.J. Ten liokkel IxF. klem II.J. Kiel-
man Ix/G IxG. Alaska II. I'ardijs
lx/F3xG.KcxM.G.I.ij ltogl lxF2xO.
Angora Comb. 't Wollctjc IxF' l.x/G
2xG. Thrianta II. l'ardijs 2x/G 3xG.
Hollander AJ. Fvcrink IxF" d.\/G
3x0. Idem II.J. Kleiman lx/G. Klein
/ilvcr Comb. Van lieerde Ix/G 2xG.
Idem M. Klein Bramcl 2x/G 2xG.
Idem D. Kuiper 2x/G. klem I IJ. Ricl-
man lx/G IxCj. Kus: J. Dcrkscn 2xG.
Nederlandse hangoordwcrg J. Dek-
kers 2x/G IxG. Idem Comb. Van
I leerde IxG. l lulstlandcr A.J. Dijkstra
IxF' lx/G IxG. l'ool roodoog J. Bier-
hol' IxF' 4x/G. klem II.J. Kielman
lx/G 2xG. Kleurdwcrg: Wybe Fran-
sen lx/G. Cavia, s: J. Pijpers IxF'
2x/G 4x0.
Eerstvolgende evenement is De Aeh-
lerhockshow Ie Doctinchcm.

De Vordcnsc auto- en molorcluh "De
Graal'sdiapiïjdcrs" hield /.onclagmid-
dagccn wildril (oricnlcringsril) welke
meetelde voor hel provinciaal kampi-
oenschap.
Aan de/.e rit, welke was uitgc/,ct door
AricVVecvcrscn Louis de Boer, namen
28 cquipcs deel. Starl en finish waren
bij het "Cra/.y Slcakbousc" aan de
Ruurloscwcg.
De uitslagen waren als volgt:
A-Klassc: 1. II.J. Corlummc, Toldijk,
47 slral'piinlcn; 2. W.D. Wisselink,
Ruurio, 78; 3. J. Luiten, Hengelo 102.
B-Klasse: I. II.BJ. Ilorsling, Vorden,
171; 2. M. Klcinrccsink, l Icngclo, 185',
3.(i.Dissclhorsl,Kaallc,227.
('-Klasse: 1. G. van Vcklhui/.cn, Vor-
den, 92; 2. M. A. Veldhuis, Wijhe, 96; 3.
M. Maaldcrink,Toldijk, 122 str.
De aanmoedigingsprijs ging naar G.J.
Armian, Vorden, 276 slralpunlen. De
volgende oricntcringsril (I'annckoc-
kcnrit) vindt plaats op zondagmiddag
11 december.

R.T.V.
De wiclcrvcldriltcn worden weer
overal in den lande georganiseerd en
afgelopen weckend waren hel Wier-
den en St. Michielsgestel die in het le-
ken van de wielersport stonden,
l lier trokken dus ook vele K.T.V.'crs
naar loe en behaalde de volgende re-
sultaten: in Wierden werd Andere Har-
gcman 6e bij de junioren, llclwin Maal-
dcrink 9e nco amateur, Rudic I'elcrs
I2c bij de cyclo sporticvcn en Hcnnic
l'clers 12c bij de veteranen.
In St. Michielsgestel kwamen in een
gecombineerde wedstrijd Rudic I'e-
lers als 23c en Lklwin Maaldcrink als
25c aan.

GEMDA

Squash
Vorden l speelde op vrijdag -l novem-
ber haar eerste thuiswedstrijd tegen
Leusden 3 en won met 3-1. Daarmee
is Vorden l nog/.onder punlcnvcrlics.
Vrijdag II november spelen /.c uil le-
gen I;clc l,de belangrijkste concurrent
voor de eerste plaats.

NOVEMBER:
ledere dag SWOV Open Tafel inde
Wc l in ie.
l O Ikjanrdcnkring, Dorpsccmrum
12 PaasvuurKranenburg ontvangst

snociluuit
12 Prinsenbal inde Herberg
12 liHlcRecp'n.slipjachl
l 2+13 Voixllenloonslclling in

DnrpsccntrumdcVogcIvricml
l- l ANBO, klootschieten bij de

Gotdbcrg
l'l VrouwcnclubMcdlcr,

Kcrststukjcs maken
15 KPOWjchmond.LcgcrOc.sHcils
15 KK) Vorden
15 NCVli.dr.l'ngwcrda,

homeopathie
15 Ouclli.kundige vereniging

'Vorden': lezingüoardhr.H.GnxX
Enzcrink

16 11VG dorp, S inlci klaasavond
17 PCOB
17 ANBO Informatie over vocding-

enmaaltijdbe/.orgmgin
Dorpcccntrutn

17 Ncd. Bond van
Plallclaiidsvrou wen, tliema-
ochlciul inRuurlo

17 IIVGWildcnboich.nicvr.
LocKtcnberg over positie vrouw in
Rusland

19 Paaswur Kranenburg ontvangst
siiociliout

21 ANIK), klootschieten bij de
OoWbcri!

NOG VOLOP VIOLEN
ZWARE PLANTEN

Altijd vers,
uit eigen kwekerij.

Hoveniersbcdrijf/Kivekerij

„De Hedera"
Strodijk4- Vorden
Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

TCAFE-BAR-RESTAURANT-DIV. ZALEN

leBerhera
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

VRIJDAG 11 NOVEMBER: Op DriftAANVANG 21.00 UUR

ZATERDAG 12 NOVEMBER: De Deurdreajers in Rock
A l most Sober - Reflex - Mini-dansgarde

AANVANG 20.11 UUR

MAANDAG 14 NOVEMBER: KAARTAVOND
KLAVERJASSEN EN JOKEREN AANVANG 20.00 UUR

2BOsqyDEMEN 8,95 I

2 MINI-
CYCLAMEN

kan goed bij CV

Volop
BLOEM-
BOLLEN
te koop

DE VALEWEIDE-bloemen

Keurslagerij
VLOGMAN KEURSLAGER

Met ingang van deze week (07-11-'94) starten wij in onze
keurslagerij met 3 opeenvolgende
Oosterse weken.
In deze weken hebben wij o.a. de ZAKKENAKTIE.
(Deze zak heeft een ieder in Vorden ontvangen.)
Deze vleeszak kunt U bij ons laten vullen met
600 gram bami/nasi + 400 gram babi pangang en
U krijgt er nog gratis kroepoek bij.

Ook kunt U een GRATIS prachtige soepkom met lepel krijgen.
Hoe? Wat dacht U hiervan:

Bij aankoop van 2x150 gram vleeswaren/salade naar keuze:

Oriëntaalse ham
Indische kiprollade
Pangangrollade of kipsaté-salade

Let daarom ook op de akties die bij ons in de winkel
vermeld zijn.

Nog even een lekkere smikkeltip:

Smikkeltips
Oosters braadstuk
Een verrukkeli jke frikamlo van het
varken. Heerlijk gekruid met een
Malana melange en wat pcpcrtjes...
Echt oosters.

Braadtips:
Koekcpan: Lekker aanbraden en in

l uur /acht afbraden.
Gri l l : Ongeveer 50 minuten

gr i l len .
Oven: Op 140 graden

gedurende 5 kwar-
tiertjes /.acht braden.

l
LGVIS

518149 95 99,95
532 14995 99,95
616 H9 95 99,95
555149 95 99,95

Zutphenseweg 8, VORDEN, tel. 2426
Markt 21, ZELHEM, tel. 3706

the

Jij bent nog géén 20?
k Dan voor jou!

19,99
e jij bent jonger dan 20 jaar
o élke woensdagmiddag van 13.00 tot 17.30 uur
o tot en met 7 december 1994
o met gewassen haar komen
O dan door ons geknipt
o drogen/föhnen bij ons ••* zélf doen óf door je

meegebrachte vriend(in)
n gratis: conditioner, gel & lak

M,/] E E R S I N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN, 05752-1215
HOGESTRAAT 26, DIEREN, 08330-22109



Blue Note Zitmeubelen.
Een kwaliteitsprogramma
voor een scherpe prijs,
leder model kan geheel
naar uw persoonlijke
smaak worden uitgevoerd.
Want we bieden een
ruime keus in bekleding
en sierlijke houten details.

27' zitsmodel Gershwin

1160.-
combinatie
2- + 2V?-zitsbank

2195.-
Bijpassende fauteuil en
3-zitsbank leverbaar.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Rnndlmisslrnnl 45 HLMKJ<:|O Gld. Tel. (05753) 128G

M A A K T K I E Z E N C E / M A K K E L I J K

DEURDREAJERS
IN ROCK

Prinsenbal
m m v ALMOST SOBER

REFLEX
MINI-DANSGARDE

Zaterdag 12 november
AANVANG 20.11 UUR

zaal DE HERBERG

Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden

Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
Aanbieding!

ÉANDEN 145x13
Incl. Montage
l nel. BTW

ACCU 60 Ah
Incl. Montage
Incl. BTW

UITLAAT
COMPLEET
Renault 9
Incl. Montage
Incl. BTW

Afspraak maken hoeft
niet. Klaar terwijl u
wacht. Alle merken en
types personenauto's
zijn welkom.

VOORDELIGE
RIOOL-EN

AFBOERBUIZEN,
DAKGOTEN,

TILEENSLANG,
enz.

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf]

GOOSSEMS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

Handmade men's shoes

ÜUE5EN BEATniXPlEIN B

^ggQ WEHL-VORDEN %&V55?B'
I's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN l

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995
Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor
andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

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

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

TALEN CURSUSSEN
IN VORDEN

januari-mei 1995

Inlichtingen en registratie
van 10 tot 30 november 1994

Nieuwstad 28-7251 AH Vorden
Telefoon (05752) 1443

IJSVERENIGING VORDEN
U wordt uitgenodigd voor de

LEDENVERGADERING
die zal worden gehouden op maandag 14 november
1994 20.30 uur in het DORPSCENTRUM.

AGENDA
Opening
Notulen van verg. 18 november 1993
Jaarverslag
Verslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend N.J. Edens

H.G. Harmsen
H.M. Visscher
en herkiesbaar

Contributie 1994/1995
Wat verder ter tafel komt.
SLUITING.

Het Bestuur.

Nieuw verschenen!!

PAUS JOHANNES PAULS II,
Over de drempel van de hoop, f 34,90

Bijbelse dagboekjes 1995, v.a. f 9,95

Kruimkens van 's Heerentafel kalender 1995, f 17,45

Honingdroppels, f 17,45

Maranatha, f 17,45

Nel Benschop spreukenkalender 1995, f 9,95

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

AANBIEDINGEN
Rozenstruik div. kleuren
Beuken ca. 1.20 m
Buxus

3.50
2,50

10 voor 17,50
7 voor 10,=

7,50
Rotsplanten
Tuinazalea's div. kleuren .
Vijvervissen div. soorten _ nu 50% korting!

Tot ziens bij:

'hinomK
WORDENMa. t/m vr.

9.00-18.00 uur
RUURLOSEWEG 65A VOROEN

TEL. 05752-4671

Zaterdag
9.00-17.00 uur

SLIPJACHT
zaterdag 12 november a.s.

Het globale tijdschema is als volgt:

13.00-13.30 uur: Gemeentehuis kasteel Vorden, het
aanblalen van de Jacht.
Ontvangst door burgemeester Kamerling en presentatie
van de Meute.

13.40 uur: 1e run via Deldenseweg - Deldensebroek-
weg - Lieverinkweg naar de voorzijde in de weide van
Kasteel de Kiefskamp.

14.30 uur: 2e run via Lindense Enk - de Kranenburg -
Mosselse Enk naar Huize Kamphuizen.

15.30 uur: Reeoord weg - Galgengoorweg naar Kasteel
Den Bramel; einde Jacht 16.00 uur.

Urtica De V/y/ipranq

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

Deze week in de AANBIEDING
uit ons werkgebied melkverwerking:

KRUIDENSMEERKAAS
in handig kuipje van 150 gram

van 2,95 voor £,40

De aanbieding is geldig van 9/11 t/m 16/11.

Reeoordweg 2 Openingstijden:
7251 JJ Vorden dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
Tel. 05752-3459 zaterdag van 9.30-12.30 uur

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon:

bijEmsbroek!
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

DE WONERIJ

at: TAPIJT

GORDIJNEN

ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN

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

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

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

keukens

COENENS
PARK

U vindt altijd 30
keukens in onze
gezellige show-
room met een
aangepast sanitair
programma en
een uitgebreid
tegel assortiment.

OPENINGSTIJDEN:
Maandag van
13.30 tot 17.00 uur.
Dinsdag t/m zaterdag
van 09.00 - 17.00 uur.

ALNO Keukens
Siemens en Scholten
inbouwapparatuur
Mosa tegels
Sphinx, enz.

Coenensparkstraat 9
Zutphen
Bedrijventerrein
'De Mars'
Tel.:05750- 17262
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^QEMEENTEftULLETINyORDEN

fV>1T HET MEERJARENBELEIDSPLAN1995 -1998

Wegen
Het wcgbchccr zal de komende jaren te maken krijgen met een fors financieel
risico voor wat betreft het wcgenonderhoud. De toevoeging aan de voorziening
moet waarschijnlijk jaarlijks meteen miljoen worden verhoogd.

Huisvesting gemeentelijke organisatie
De huisvesting van de ambtenaren geeft steeds meer knelpunten. Burgemeester
en wethouders stellen de raad voor om een bedrag van f30.000,- beschikbaar te
stellen voor een onderzoek naar de huisvesting van de ambtenaren en het be-
stuur.

Verbouwing brandweergarage}'kazerne

Doordat er de afgelopen jaren voor de brandweer veel hulpapparatuur is aange-
schaft en er binnenkort en manschappcnwagcn bijkomt, is de ruimte in de huidi-
ge kazerne veel te klein. In het brandwccrondcrzoeksrapport van het Gewest
Midden IJsscl staat dat de kazerne niet voldoet aan de heden ten dage (inclusief
de Arbowct) daaraan te stellen eisen. De volgende ruimten moeten erbij komen:
— uitbreiding van het aantal toiletten en het creëren van toiletten ten behoeve

van dames:
— douchefaciliteiten voor heren en dames;
— een ruimte voor de commandant;

— uitbreiding van opslagruimte en instructieruimte
— afsluitbare ruimte voor de brandweermannen die op de fiets kome'n.

Voor de verbouw van de brandwcergaragc willen burgemeester en wethouders
een bedrag van f 300.000,- beschikbaar stellen.

Tracéstudie
Om de hoeveelheid verkeer in het centrum van het dorp ook in de toekomst te
beperken, willen burgemeester en wethouders een tracestudie verrichten. De
kosten ramen zij op f 50.000,- voor de studie en f 100.000,- voorde planologi-
sche gevolgen (met ingang van 1996).

Fietspad Wichmond - sporthal De Lankhorst
Burgemeester en wethouders vinden het absoluut noodzakelijk dat er op korte
termijn een veilige fictsroutc ontstaat tussen Wichmond en de sporthal 'de
Lankhorst'. De kosten ramen burgemeester en wethouders voorlopig op
f400.000-in 1996.

Ontsluiting industrieterrein Werkveld

Verbetering van de ontsluiting van het industrieterrein Werkveld is een van de
peilers van de revitalisering ervan. Burgemeester en wethouders achten het ge-
wenst om in verband met de toename van het vrachtverkeer de kruispunten In-
dustriewcg/Ruurlosewcg en Industrieweg/Kerkhoflaan te verbeteren.

Uitgifte van industrieterrein
De gemeente heeft nog 2,5 ha industrieterrein in vooraad. Er vindt thans overleg
plaats met enkele kandidaten. Kopen deze industrieterrein aan dan resteert nog
1,5 ha. Voor de toekomstige uitbreiding van het industrieterrein zullen burge-
meester en wethouders in overleg met de commissie bestuur en ruimtelijke or-
dening de uitbreidingsrichting bepalen en zonodig al verdere stappen nemen ter
verwezenlijking van die uitbreiding. Daarbij moet rekening worden gehouden
met een op regionaal te ontwikkelen industrieterrein.

Snelheidsremmende maatregelen Ruurloseweg in Kranenburg
Burgemeester en wethouders hebben gedeputeerde staten van Gelderland ver-
zocht snclheidsrcmmendc maatregelen te treffen op de Ruurloseweg in Kranen-
burg. Het ligt voor de hand deze werkzaamheden af te stemmen op de aanleg
van het fietspad langs de Ruurloseweg. Hetzelfde geldt voor het gedeelte van
het fietspad dat de gemeente zelf moet aanleggen tussen de rotonde en de Groe-
neweg. in 1994 heeft de gemeenteraad al besloten om hier een bedrag van
f260.000,- te bestemmen van de reserve eenmalige bestedingen.

Bedrijfsverplaatsing
Tot en met 1993 zijn diverse bedrijven verplaatst. Hiervoor was een budget be-
schikbaar dat van het rijk werd gekregen, sinds l januari 1994 krijgt de gemeen-
te geen budget meer. Voor bestaande situaties van voor l januari 1970 kunnen
burgemeester en wethouders een beroep doen op de provinciale knclpuntenpot
stads- en dorpsvernieuwing.
Twee bedrijven in Wichmond zijn door burgemeesteren wethouders bij de pro-
vincie aangemeld.
Het grootste deel van de kosten zullen de bedrijven zelf moeten opbrengen. Een
(bescheiden) bijdrage van de gemeente is echter vaak onvermijdelijk. Burge-
meester en wethouders stellen de gemeenteraad dan ook voor om een bedrag
van f50.000,- hiervoor te reserveren.

Referendum
Eén van de onderwerpen van het beleidsprogramma is het invoeren van een lo-
kaal referendum.
Indien inde periode 1995-1998 een lokaal referendum plaatsvindt, dan moet de
gemeenteraad rekening houden met de volgende kosten:
— ontwikkelen van voorlichtings- en informatiemateriaal;
— druk- en versprcidingskosten;
— zaalhuur;
— vergoeding stembureauleden.

Burgemeester nemen hiervoor nog geen concreet bedrag in de begroting op
maar ramen deze kosten p.m.

Openstelling gemeentewerf
Burgemc^^er en wethouders vinden dat de gemeentewerf ook op zaterdagmor-
gen ope^Pbct, zodat u zowel op de maandagmiddag als de zatq^»morgen
gevaarlijk afval kunt inleveren.
De kosten ramen burgemeester en wethouders op f 30.000,- per jaar.

Onderhjtud wegen
5 SPr(In 1995 SPrors geïnvesteerd moeten worden in het onderhoud van ae wegen.

Nodig is in 1995 een bedrag van f 1.492.000,-. Beschikbaar is f 1.359.000,-.
Burgemeesteren wethouders willen het verschil onttrekken aan de reserve een-
malige bestedingen.

Onderwijs
Het Rijk zal het beheer van de schoolgebouwen voor het basisonderwijs over-
dragen aan de gemeenten. Dit heeft consequenties voor de gemeenten, omdat
zij geheel verantwoordelijk worden voor de huisvesting van de scholen. Dit
geldt voor zowel het openbaar als bijzonder onderwijs. Het rijk sluist de gelden
door via het gemeentefonds, waarbij gelijktijdig een korting wordt toegepast.
Het rijk denkt namelijk dat gemeenten efficiënter op lokaal niveau kunnen wer-
ken.
Voorwaarde is dat de gemeente meer afstand neemt van het openbaar onderwijs
om een evenwichtig en onafhankelijk huisvestingsbeleid te voeren.
Burgemeester en wethouders kunnen thans nog niet overzien of dit financiële
consequenties heeft.

Aanpak van verkeersonveilige situaties
Voorde aanpak van verkeersonveilige situaties willen burgemeester en wethou-
ders een prioriteitenvolgorde vaststellen. Zaken die daarbij aan de orde komen
zijn kruispuntreconstructies, snelheidsverlagende maatregelen, 30 km. zones
en schoolroutcs.
Met ingang van 1996 willen burgemeester en wethouders hiervoor een bedrag
reserveren van f 250.000,-.
Het belangrijkste doel van de aanpak van verkeersonveilige situaties is het te-
rugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Akties voor hulp buiten de gemeenten
In het collegebelcidsprogramma gaan burgemeester en wethouders ervan uit
dat de gemeente zich niet helemaal afzijdig kan houden voor hulpakties buiten
de gemeente. De wereld om ons heen wordt steeds kleiner. Een groot deel van
de Vordenarcn voelt zich betrokken bij allerlei akties die plaats vinden voor tal
van zaken.
Burgemeester en wethouders vinden dat als een aktie een breed plaatselijk
draagvlak heeft de gemeente ook een financiële bijdrage moet leveren. Zij wil-
len hiervoor een bedrag van f2.500,- beschikbaar stellen.

MEENTERAAD VERGADERT'OP29
NOVEMBER EN 13 EN20 DECEMBER 1994

Aan het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijk-
heid om tegen de gemeenteraad te spreken.
Dit mag niet gaan over een van de onderwerpen die op de agenda staan,
omdat u daarover in de commissievergaderingen kunt u inspreken.
Als u wilt inspreken moet u dit de maandag voorafgaande aan de vergade-
ring melden bij de gemeentesecretaris, onder vermelding van het onder-
werp waarover u het woord wilt voeren.

Op 13 december behandelt de gemeenteraad de begroting 1995 en het
meerjarenbcleidsplan 1995-1998.

Op 29 november 1994 staan de volgende onderwerpen op de agenda:
— verkoop kantoorpand Het Hoge 23 te Vorden;
— aanschaf financieel pakket;
— vervanging tussengemaal Heerlerwcg.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De wijken in
In 1995 gaat het college van burgemeester en wethouders weer 'de wijken in'.
Hiervoor is een bedrag van f5.500,- beschikbaar. Doel van het project 'de wij-
ken in' is om de burger te betrekken bij het bestuur.

Overdracht van de Hackfortermolen
\

Het beheren en in stand houden van de Hackfortermolen vinden burgemeester
en wethouders geen kerntaak van de gemeente.
Burgemeester en wethouders hebben de molen aangeboden aan de Vereniging
natuurmonumenten.
Inmiddels heeft zich nog een persoon aangemeld voor deze molen.
De kosten of de baten ramen burgemeester en wethouders p.m.

Riolering
De aanleg van riolering in het buitengebied verloopt voorspoedig.
Voor de afronding van de eerste fase is nog een bedrag nodig van f l .055.000,-.
In fase l zijn ook al de nabijgelegen percelen van fase 2 betrokken.. Het restant
van de tweede fase denken burgemeester en wethouders in 1996 aan te leggen.
De kosten hiervoor bedragen f 757.000,-.

Bestemmingsplannen
Buitengebied
Kosten voor diverse aanpassingen van het bestemmingsplan Buitengebied
heeft de gemeenteraad al een bedrag gereserveerd van f25.000,-.
Het gaat met name om de regeling van de vrijkomende agrarische bedrijfsge-
bouwen, waarover in VNG verband overleg met de provincie plaatsvindt en de
regeling van de bodcmbcschermingsgcbicdcn. Deze aanpassing van het be-
stemmingsplan wacht nog op nader overleg met de provincie.

Kranenburg
In 1995 willen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Kranenburg
en de uitbreiding in plan Kranenburg actualiseren. De kosten hiervoor bedragen
f 100.000,-. Dit kan uit de reserve bestemmingsplannen worden betaald.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissie voor Bestuur en Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 15
november 1994 om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— voortgangsrapportage;
— evaluatie bestrijding hondenoverlast;
— begroting 1995enmeerjarenbegroting 1995-1998.

De commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 15 november om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
— vervanging tussengemaal Heerlerwcg;
— begroting 1995cnmeerjarcnbelcidsplan 1995-1998;
— verkoop pand Het Hoge 23 te Vorden.

De commissie voor milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woens-
dag 16 november aanstaande om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
— begroting 1995 en meerjarenbcleidsplan 1995-1998;
— aansluitplicht op gemeentelijke riolering ook bij lozing via een rietveld?

Inspraak
Over de onderwerpen die op de agenda staan kunt u inspreken. Dit kan voordat
de behandeling van het agendapunt begint. De commissieleden kunnen u nog
nadere vragen stellen, de voorzitter kan als dat nodig is nog een tweede in-
spraakronde invoegen. Als u wilt inspreken moet u dit van tevoren melden bij
de voorzitter of de secretaris van de commissie. De stukken kunt u inzien in het
gemeentehuis, de bibliotheek en de Rabobank te Wichmond.



ORDEN

^UITGIFTE
GEMEENTEGIDS

De voorbereidingen voor de nieuwe
gemeentegids zijn in een vergevor-
derd stadium. Voor zover mogelijk
zijn de nieuwe gegevens van vereni-
gingen en instellingen verwerkt.
Als u nog mutaties wilt doorgeven
dan kan dit nog tot vrijdag 11 novem-
ber 1994.

ERGUNNINGEN

In de week van 30 oktober tot en met 4
november 1994 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
— de heer M.J. G. Engel, voor het

verbouwen van een woning op het
perceel Ruurloseweg 67 te Vor-
den;

— de heer F.W.B. Bleumink, voor het
intern vernaderen van een winkel/
woning op het perceel Dorpsstraat
12 te Vorden;

— de heer H.J. Fransen, voor het bou-
wen van een berging op het perceel
het Jebbink 9c te Vorden;

— de heer A.H. Boers, voor het kap-
pen van een prunus op het perceel
Burgemeester Galleestraat 18 te-
Vorden;

— de heer A.W. Rouwhorst, voor het
vellen van l fijnspar op het perceel
Ganzensteeg 4a te Vorden;

— de gemeente Vorden voor het vel-
len van 2 eiken aan de Deldense-
weg, l acacia aan de Deldense-
broekweg, 2 knotwilgen aan de
Polweg, l wilg aan de Broekweg,
1 beuk aan de Stuwdijk, l berk aan
de Bleuminkmaatweg, 3 berken en
2 eiken aan de Zelledijk, l berk en
l eik aan de Schuttsestraat, l eik
aan de Sluiterdijk, l eik aan de Jac-
htlust, l berk aan de Wildenborch-
seweg, l beuk aan de Kerkhoflaan,
l eikaandeRondekampweg.

Deze bomen zijn dermate slecht dat
kappen noodzakelijk is. In een aantal
gevallen vindt herplant plaats.
Tevens zijn enkele populierenopstan-
den kaprijp. Het gaat om:
2 populieren langs de Lankampweg;
67 langs de Baakseweg, 7 langs de
Venhorstinkweg en 11 langs de Wei-
demanweg.
Waar mogelijk vindt voor de gekapte
bomen herplant plaats.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid om binnen zes we-
ken na bekendmaking tegen deze ver-
gunningen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethou-
ders.
Bij de President van de Arrondisse-
mentsrechtbank te Zutphen kunt u een
verzoek doen om schorsing van de be-
schikking of tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Hiervoor is
griffierecht van f200,- verschuldigd.

f^

'!NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

De heer F.W.B. Bleumink heeft op l
november 1994 een aanvraag inge-
diend voor het intern veranderen van
een winkel/woning op het perceel
Dorpsstraat 12 te Vorden;
Belastingadviesbureau DeRegt,Bloe-
mendaal en Wicgerinck heeft op 2 no-
vember een vergunning gevraagd
voor het intern veranderen van een
kantoorpand op het perceel Ruurlose-
weg21 te Vorden. _

• Telefoon gemeente: 05752 - 74 74,
• Telefax gewent?: 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 K. J. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9~10 uur en
volgens af spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak,

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

ERG ADERING ALGMEEEN BESTUUR GEWEST
MIDDEN IJSSEL

Het algemeen bestuur van het Gewest Midden IJssel vergadert op woensdag-
avond 16 november 1994 om 19.30 uur in het gebouw 'IJsseluwe'Schurenstraat
8a te Deventer.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— begroting 1995;
— stand van zaken fusie;
- LOG A-akkoord 1993-1995;
— regionaal educatief plan Midden IJssel 1995;
— financiële consequenties sanering/uitbreiding stortplaats Armhoede;
— aankoop grond afvalbcrging Midden IJssel;

— Regionale inzameldienst Midden IJssel;
— Regionaal woningmarktonderzoek;
— woningbouwprogrammering 1995;

—jaarrekening 1990;
— regionale bijdrage gemeentelijk brandweermaterieel

De stukken kunt u gedurende de openingstijden inzien in het gemeentehuis.

ESTEMMINGSPLAN'VORDENWESTENZUID 1992'

Burgemeesteren wethouders zijn van plan om, met vrijstelling van het bestem-
mingsplan 'Vorden West en Zuid 1992', medewerking te verlenen aan de bouw
van een woning op het perceel Christinalaan 3a (voormalig tennisbanencom-
plex). Deze vrijstelling (toepassing artikel 8, lid 7, sub a van de bestemmings-
planvoorschriften) omvat een wijziging van de situering van het bouwblok.
De op de voorgenomen vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van
vrijdag 11 tot en met donderdag 24 november 1994 voor belanghebbenden ter
inzage ter gemeentesecrctarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan
hun college worden kenbaar gemaakt.

Vorden, l O november 1994

Burgemeesteren wethouders voornoemd,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

.• BEGROTING 1995 ;
MEERJARENBEGROTING 1995-1998

De procedure voor de behandeling voor de begroting en het meerjarenbeleids-
plan is dit jaar als volgt:

1 5 en 1 6 november 1 994: behandeling in de raadscommissies;

De algemene beschouwingen van de fracties worden integraal gepubliceerd in
de gemeentelijke voorlichtingsrubriek 'Gemeentej^etin' in Contact op 24 no-
vember 1994;
de schriftelijke reactie van burgemeester en wethouders komen ook in de voor-
lichtingsrubriek te staan.Daarna volgt de behandeling van de begroting in de
gemeenteraadsvergadering van 1 3 december 1 994.

Lasten omhoog
De begroting voor 1 995 geeft een tekort van f479.000,-.
Middels een aantal ombuigingen (bezuinigingen) en verhoging van belastingen
en retributies krijgen burgemeester en wethouders de begroting weer sluitend.
Voor u als burger betekent dit dat:
de onroerende zaakbelasting jaarlijks met 2,3 procent stijgt;
de afvalstoffenheffing omhoog gaat:
meerpersoonshuishoudens gaan f450,- betalen,
eenpersoonshuishoudens betalen f337,-.
In 1 996 en 1 997 gaan deze tarieven opnieuw omhoog;
de rioolrechten stijgen.
Om in 1 995 de rioolrechten kostendekkend te maken zou het tarief moeten stij-
gen van f 1 54,- tot f 235,-.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om dit gefaseerd te
doen.
In 1 995 betaalt u dan f204,-;
in 1 996 f 264-
en in 1 997 f 296,-.
Begrafenisrechtcn:
deze gaan in 1 995 met 1 8 procent omhoog;
in 1 996 met nog eens 8 en in 1 997 met 7 procent.
Deze verhoging is nodig omdat de kosten met f40.000,- stijgen, omdat de per-
soneelslasten, gebouwen en apparaatskosten en automatisering worden doorbe-
rekend;
de legeskosten stijgen met 2,3 procent;
hondenbelasting: deze blijft gelijk;
toeristenbelasting.
Ook deze belasting, die in 1994 is verhoogd naar f l,- per persoon per over-
nachting, blijft ongewijzigd.

Ombuigingen
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de volgende
ombuigingen (bezuinigingen) door te voeren:
voorlichting:
Door beperking van de hoeveelheid informatie (het devies wordt kort maar
krachtig) ; f 5000,- besparen.
Wet Voorzieningen Gehandicapten:
Gelet op de ervaringen die in 1 994 met deze wet zijn gedaan vinden burgemees-
ter en wethouders het verantwoord dat het bedrag dat hiervoor in de begroting
1 994 was opgenomen, te verlagen met f 1 00.000,-.

Reserve eenmalige bestedingen
Er is een reserve voor eenmalige bestedingen van f l .085.000,-.
Burgemeester en wethouders willen dit bedrag als volgt bestemmen:
verbouw van de brandweergarage: f300.000,-
afkoopsommen wachtgelden muziekschool; - 56.000,-
dekking tekort voorziening milieubeleid 10.000,-
vijfjaarlijkse herdenkingsfeesten
automatisering
personeel
brug kasteel
wegenonderhoud 1995
lokaal ammoniakbeleid
tracé studie
Er resteert daarna nog een reserve van

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
31 okt. t/m zondag 6 nov. 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
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

12 m3

15 m3

18 m3

21 m3

24 m3

27 m3

30 m3

34 m3

37 m3

40 m3

43 m3

46 m3

50 m3

55 m3

59 m3

64 m3

69 m3

76 m3

84 m3

91 m3

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
30-10-'94
van:

12 m3

15 m3

18 m3

21 m3

24 m3

27 m3

m3

m3

m3

40 m3

43 m3

46 m3

50 m3

m3

m3

64 m3

69 m3

76 m3

84 m3

91 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
WINTERSWIJK
ZEVENAAR
ZUTPHEN

08340 -26551
05430- 1 22 12
08360 - 2 39 47
0 5 7 5 0 - 4 2 4 2 4

Agrarische vrouwen
Na een leerzame avond over rund-
vecvouding houdt de afdeling Jong
Agrarische Vrouwen op maandaga-
vond 14 november de tweede avond
in Het Dorpscentrum. Het onderwerp
is dan 'Arbeid en gezondheid' op het
agrarische bedrijf. Door de Stichting
Gezondheid Agrarische Sector wor-
den verschillende werksituaties op di-

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

5.000,-
- 109.000,-
- 60.000,-
- 60.000,-
-133.000,-
- 30.000,-
- 50.000,-

f272.000,-.

verse soorten bedrijven bekeken met
als doel gezondheidsklachten te voor-
komen. Hierna wordt in kleine groep-
jes gepraat over de thuissituatie. Voor
meer info kunt u bellen met Lijke
Tjoonk: 05752-4163.

Jong Gelre
Warnsveld
Op donderdag l O november heeft de
provinciale ledenvergadering van
Jong Gelre plaats welke wordt gehou-

den in zaal Den Bremer in Toldijk. Op
vrijdagavond 11 november houdt de
afdeling Warnsveld een dropping.
Verzamelpunt is De Boggelaar. Op 15
november komen Johanna Hissink en
Lucille Koblens naar de Boggelaar
om de leden iets te vertellen over pa-
ranormale-genezing.

Actie Zuinig Stoken/Zuinig Aan

Meterkaart niet
ontvangen?
Zondag 30 oktober 1994 is de actie
Zuinig Stoken/Zuinig Aan van start
gegaan. De meterkaart van GAMOG
is eind oktober 1994 buis-aan-huis
bezorgd.
Heeft u geen meterkaart ontvangen
of heeft u hem gemist, bel dan gerust
met een van onze kantoren (de tele-
foonnummers staan in de tabel,
welke wekelijks in deze krant wordt
afgedrukt) en vraag er een aan.
De kaart wordt u dan toegezonden.

Ski ruilbeurs
Sportshop Lochem houdt op zaterdag
12 november een ski ruilbeurs in zaal
Bousema aan de Zutphcnseweg in
Lochem. Op deze beurs kan de parti-
culier zijn gebruikte ski's, boxen,
schoenen, kleding en aanverwante ar-
tikelen inbrengen. De prijs mag men
zelf bepalen. Wie artikelen in wil le-
veren kan terecht bij de Sportshop Lo-
chem op de hoek van de A. Hahnwcg
en de Zutphenseweg. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met
Jacques Hoogterp van de Sportshop
Lochem. Tel. 05730-54189. Zie ook
advertentie.

Minimusical De Vordering

Op vrijdag 4 november was het dan eindelijk zover. Na weken oefenen mocht
een groep kleuters van basisschool De Vordering de minimusical 'Avontuur in
Ukkepukkeland' aan de andere kinderen laten zien. De stagiaires Imca Evers en
Nicolc te Platc hebben deze musical zelf geschreven en aan de kleuters geleerd.
Het was een groot succes.

Warnsveld is bevrijders niet vergeten

Comité zoekt gastgezinnen
Tijdens een persoonlijke benade-
ring van bewoners in het buitenge-
bied is gebleken, dat er een grote
bereidheid bestaat om Canadese
oud-strijders ter gelegenheid van
de 50-jarige bevrijdingsherdenking
in mei 1995 gastvrijheid te verle-
nen.

Nu reeds worden vele oude herinne-
ringen opgehaald en komen warme
gevoelens los bij de verhalen over de
gewapende strijd in Warkcn, Leesten,
Vierakker, Wichmond en in het dorp
Warnsveld.
Met eerbied en dankbaarheid wordt
gesproken over de vele gewonden en
de 13 gesneuvelden.
Evenals bij de herdenking van
'D-day' in Normandië in juni van dit
jaar zullen honderden oud-strijders
veelal begeleid door naaste familiele-
den met oude vrienden in het strijdgc-
bicd de bevrijding van 50 jaar geleden
willen herdenken.
De Stichting 'Welcome Again Vete-
rans' gevestigd te Holten heeft met
steun van de provincie Overijssel veel
ervaring opgebouwd bij de opvang
van groepen Canadezen tijdens eerde-
re herdenkingen en bij bezoeken aan
de ere-begraafplaats. Meer dan 20 co-
mités werken in Overijssel onder
auspiciën van de Stichting 'Welcome
Again Veterans'.
Omdat vanuit Canada verzocht is om
voor huisvesting in Warnsveld te zor-
gen, is hier evenals in Zutphen en
Gorsscl een comité gevormd onder de
naam 'Welcome Again Veterans', af-
deling Warnsveld, samengesteld uit
de dames W.Boersbroek, G.Broek-
man, F.W. Jansen-Pardijs en de heren

J.E.Brummelman, G.A.Garritsen,
J.J.M.Holtslag en W.J.A.Smeerdijk.
Het comité is vertegenwoordigd in de
'Werkgroep 50 jaar bevrijding Warns-
veld'. Behalve een beroep op gastvrij-
heid in de periode van 27 april tot 10
mei wordt eveneens om geldelijke on-
dersteuning gevraagd teneinde een
plaatselijk programma mogelijk te
maken naast de 5 dagen met hoogte-
punten, die door de stichting in Hol-
ten worden georganiseerd.

c.
Aanmeldingen van gastgezinnen kun-
nen schriftelijk worden ingezonden
aan:
'Welcome Again Veterans', afd.
Warnsveld, p/a Vordensebinnenweg
16, 7231 BC Warnsveld, telefonische
informatie bij de commissieleden on-
der nr. (05750) 23552 of 23161.

Geldelijke bijdragen worden tege-
moet gezien op een nog nader bekend
te maken rekeningnummer ten name
van comité 'Welcome Again Vete-
rans' afdeling Warnsveld.

Voor de aangemelde gastgezinnen zal
t.z.t. een voorlichtingsavond worden
gehouden in het Nutsgcbouw, waar
tevens het 'Canadian-house' zal wor-
den ingericht tijdens het verblijf van
de Canadese oud-strijders voor op-
vang bij aankomst, ontmoetingen en
vertrek naar de verschillende evene-
menten.

De gastgezinnen, die zich reeds na
persoonlijke benadering bereid heb-
ben verklaard, krijgen t.z.t. een uitno-
diging voor de voorlichtingsavond in
hetNutsgebouw.



SINT NIKOLAAS KRANT
1994

W E E K B L A D

CONTACT
UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 30A - VORDEN - POSTBUS 22 - TELEFOON 05752-1010

Aankomst Sint Nikolaas
met de trein en
de route van de intocht
Zaterdag 19 november omstreeks 13.15 uur arriveert Sint Nikolaas met zijn Pieten op het station
van Vorden.
Ca. 45 minuten later zal Sint Nikolaas in zijn koets aan de rijtour door het dorp beginnen. Onder
de muzikale klanken van Sursum Corda zal de route gaan via Stationsweg - Dorpsstraat- Burg.
Galleestraat - 't Wiemelink - Boonk - Zutphenseweg naar het Dorpscentrum. In de route zit
weereen verrassings-stopplaats ingebouwd.

Omstreeks 14.45 uur zal Sint Nikolaas met zijn Pieten arriveren bij het Dorpscentrum, alwaar
hij officieel wordt verwelkomd door het College van Burgemeester en Wethouders.

Na het officiële gedeelte onderhoudt de Sint zich met de kinderen in de grote zaal van het Dorps-
centrum. Om ca. 15.45 uur is dit beëindigd en kunnen de kinderen weer opgehaald worden. Voor
de kinderen van de Kranenburg, Wildenborch en het Medler zal de Sint omstreeks 16.15 uur in
de zaal van Eykelkamp aanwezig zijn, het officiële gedeelte is hier om ca. 17.00 uur afgelopen.
Verder worden nog bezoeken afgelegd bij de Wehme en Villa Nuova.

j Hoe werkt de
j Sint Nikolaas-aktie?
•

Vanaf donderdag 17 november tol en met maandag 5 december ontvangt u bij
alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljcttcn) voor elke f 5,-

• die u besteedt een Sint Nikolaas-zcgcl.

• Vijf van deze zegels dient u op een dcclncmcrskaart te plakken en deze van uw

*

naam en adres te voorzien. Als u de kaart daarna in de daarvoor bestemde bus
bij Schoenenzaak Gicscn of Bcsselink Supermarkt te Wichmond deponeert,

• loot u de volgende trckking(cn) mee naar één van de prijzen, die de Vordense
l Winkelicrsvcrcniging beschikbaar heeft gesteld.

• Mocht u de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet getreurd,

( want uw kaart doet ook de volgende trckking(cn) weer mee. Vroeg kopen is in
dit geval belangrijk, want dan hebt u viermaal kans op een prijs en vooral in het

• begin zijn er na tuur l i jk veel minder kaarten, waardoor u meer kans hebt om te
i winnen.

\ Vraag om zegels want ze kunnen u verrassen. Alle leden winkel iers (zie de
raambiljctten) doen mee en geven u graag een gratis zegel.

PAKJES KOPEN
EERST
DOOR

VORDEN LOPEN

Wie kleurt er mee?
Ook dit jaar hebben Sinterklaas en Zwarte Piet weer een flinke zak met cadeautjes bij zich. Er zit
vast en zeker ook voor jou weer wat bij. Laten we eerst maar eens beginnen met deze kleurplaat
heel mooi te maken. Misschien is het verstandig om aan je ouders te vragen om van deze plaat een
kopietje te maken. Dan heb je tenminste een reserve als er wat mis mocht gaan. Heel veel plezier!

minnen
prijzen

175
verrassings-

pakketten
t.w.v. f40,-

TOTAAL
F 10.000,-

III \K |

schoop l
steen B

AiZakeen $nt/Wcoldds-pokje
voor ten zieke /

Ballonnenpuzzel
Zwarte Piet heeft 11 ballonnen
opgelaten met een letterkaartje
onder aan het touwtje. Jammer
genoeg zijn de touwtjes door
elkaar geraakt, zodat je niet meteen
ziet wat er op de kaartjes staat. Als
je begint bij ballon l en het touwtje
volgt tot bij het kaartje, dan heb je
letter l van het woord datje kunt
vinden. Daarna ballon 2 en zo door
tot en met ballon 11. Wat staat er
achter elkaar op de kaartjes?

Voor de beste junior schilders t/m 12 jaar stelt de
Vordense Ondernemers Vereniging leuke prijsjes
beschikbaar. Maak er daarom iets moois van en
lever hem voor 5 december, voorzien van naam en
adres, in bij een van de volgende adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15
Boerstoel, Dorpsstraat 9
Tuunte, Raadhuisstraat 2
Rabobank, Zutphenseweg 26
Fashion Corner, Zutphenseweg 8

VEELSUCCES! Leeftijd:



Het

was
weg

"PIET", zei Sinterklaas, "mijn opschrijfboek is
weg!" Piet verbleektevan schrik. "Maar Sint...!"zei
hij toen hij weer praten kon, "wat moet dat?" Sint
Nicolaas wist het ook niet. Zwarte Piet zocht alles
na, keerde het hele paleis om, maar het opschrijf-
boek was en bleef weg. En dat gaf een hele
opschudding. Want er stond van alles in dat boek.
Zo had Zwarte Piet er bijvoorbeeld alle verlang-
lijstjes in geschreven. Dat was gemakkelijk, zie je,
want dan kon hij vlug nagaan wat iedereen wilde
hebben. En nu was al die moeite tevergeefs...
Zwarte Piet trok zich de haren uit zijn hoofd.
"We moesten dit jaar maar thuisblijven", zei hij
somber. Maardaar wilde Sinterklaas niet van horen.
"Maar hoe moet het dan?" jammerde Zwarte Piet.

"Ik weet niet meet wat Esther hebben wil of
Marco. Ik weet niets meer. Ik weet zelfs niet meer
wie ik in de zak moet stoppen. Want dat stond ook
in dat dikke opschrijfboek van Sinterklaas.
Sinterklaas trok eens aan zijn baard. "Het is een
gek geval", gaf hij toe, "maar thuisblijven... dat
nooit!. We zullen wel zien hoe we het maken, maar
rijden doen we, met of zonder boek!" Enfin,
Zwarte Piet was zo goed niet of hij moest alles
voor elkaar maken. Hij kocht de dingen, die hij
nodig had en nam een paar extra zakken mee, want
hij dacht: "Je kunt nooit weten waar het goed voor
is".

SINTERKLAAS scheen het helemaal niet zo erg
te vinden, dat hij niet meer wist wat er op de ver-
langlijstjes had gestaan en galoppeerde erop los dat
het een lieve lust was, en tenslotte kreeg Zwarte
Piet er ook weer plezier in. In plaats van in zijn
boek te kijken, vroeg hij alle jongens en meisjes
wat ze wilden hebben, en als hij dacht dat ze het
verdiend hadden, gaf hij het. Maar als hij vond dat
ze eigenlijk niet zo erg hun best hadden gedaan, gaf
hij wat minder. Andere jaren had hij eigenlijk nooit
zo goed gelet op de kinderen, omdat hij het zo druk
had met zijn boek. Maar nu zonder zijn boek lette
hij beter op en zag wel eens dat een jongen een
lelijk gezicht naar hem trok of dat een meisje haar
tong tegen hem uitstak en dat ging natuurlijk niet.
Zwarte Piet maakte dan ook korte metten en gaf
die oneerbiedige jongens en meisjes, hup! een flin-
ke uitbrander.

Toen het feest voorbij was en Sinterklaas en Zwarte
Piet weer in Spanje terug waren, zei Sinter- klaas:
"Nou Piet, vind je niet dat we het er goed vanaf
gebracht hebben?" Zwarte Piet vond van wel. "Oh
zo!" zei Sinterklaas, "in het vervolg hebben we
geen opschrijfboekjes meer nodig".
Zo krijgen de kinderen wel eens iets dat ze niet
gevraagd hebbben of iets dat niet bovenaan het ver-
langlijstje stond. Maar toch hoeven ze niet bang te
zijn, dat Sinterklaas zich vergist heeft; hij weet
heus wel wat kinderen verdienen!

Lul Ncd.Vcr.
v. Rcntmecsicri

•s.

Zonder drukwerk
geen huis-aan-huis blad.

Makelaarskantoor o.g,
Pelgrum b.v.

Aan- en verkoop van
agrarische bedrijven, melk-,
mest- en andere quota,
woningen.

Taxaties ten behoeve van
verschillende doeleinden.

Advisering o.a. pachtzaken,
onteigening, beheer, e.d.

Dorpsstraat 19
7251BAVorden
Tel.: (05752) 1313

è<^t£^rMi
f>°&ters

Zo n Se r drukwerk
geen leesplezier.

erolcj, aronder

Café-Restaurant

't Wapen
van 'tMedler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

geen tijd.

HET ADRES VOOR
FEESTEN EN PARTIJEN.

Natuurlijk ook uw adres
voor heerlijke salades.

Het gezellige avondje staat weer voor de deur
Dat brengt voor moeder de vrouw vaak veel gezeur
Een hapje van dit en een hapje van dat
zó mist ze van die gezelligheid heel wat.
Dus Sint, geef haar iets extra's dit jaar
Y Hoeft maar even in de oven en dan is het klaar.
Bestel voor haar een grillworst bij
Slager Jan zodat zij die avond óók
lekker zitten blijven kan.

Wij hebben ook volop
paté's en salades,
saucijzen, etc.

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

ADVÏ NKOSTGï D
NI ADVI !N

KOST Ml

Sinterklaas-Tijd
Pantoffel-Tijd

Diverse modellen Kinder-pantoiïels
met rits v.a. f24.95

Diverse soorten Dames-pantoffels
Muilen, Gesloten hiel, gevoerd

en ongevoerd, v.a. f29,95

Heren pantoffels en muilen
Leer, Ribcord en gevoerd v.a. f29,95

IE5EH
-VORDEN

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
Tel,: (05752) 3008

BEATRIXPLÊIN6
7031 AJ WEHL

Tel.; (08347) 81373

dd»3dl/««« •

Onze grootste verrassing
voor u als klant... ?

Komt u zelf maar snel kijken !

mode
bur». gallcestraat 9 - 7251 ca vorclen
tel. 05752-1 3H l



Gezellig
Avondje

Strooi het voort.

Dan naar
Uw banketbakker

voor Uw

BOTERLETTER
CHOCOLADELETTER

MARSEPEIN

Banketbakkerij J. WIEKART
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 1750

Zoekt de Sint:

een
een
een
een
een

muzikaal kado of
lees kado of

'doe' kado of
speel kado of

huishoud kado of
gewoon 'n mooi kado,

dan kan hij,
met of zonder knecht,
bij Sueters altijd wel terecht.

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

SUE ;RS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VOROEN

TEL. 05752-3566

De winterschilders van Boerstoel
maken er v '

Had! ook de Winterschilder in huis voor kleurrijk schilder-

en behcmgwerk. Wanl 15 weken in de winterperiode geldt

er een premie vanUfiS

per man per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dot

minslens drie mandagen

vergt). Voor niet-porticu-

tieren is de premie f 35,-.

Neem voor meer informatie snel contact met ons op!

Strijk op die f 75,- premie per man per dag

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dofpituj»! 7-8. 7231 BA Vorden. tel.: 05762 1687

NIEUW!

Youp Van 't Hek, AMAH HOELA! f 15,00
J. Braakhekke, Kookschrift

van een kookgek deel 2 f 16,90
Gezondheidsalmanak f 8,95

VOORKEURBOEK:G. van Wageningen,
Geel staat het koren, f 17,90

Stephen King, Insomnia, f 49,90
R. Diekstra, Tegen brein en body, f 34,90

Postzegel catalogus 1995 f 24,00
Munten catalogus 1995 f 14,95

Wijnalmanak
f 19,90

Snoecks1995
f25,00

Bezoek

ons kinder-

paradijs

Grote sortering nieuwe en
gebruikte kinderf ietsen
Bij aankoop van een nieuwe kinderfiets
EEN SERVICEBEURT GRATIS
en een kleine verrassing.

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

J>
(O

EETCAFE-BAR-RESTAURANT-ZAAL

SeHerfora

VORDEN
IS TOCH

SINTNIKOLAAS 1994
B3° VO R D E N heeft een grote

Sint Nikolaas-aktie
van 17 november tot en met 5 december

K!= VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen

VORDEN brengt

uw gewonnen prijzen thuis

VORDEN heeft wel 65 zaken met een

breed assortiment
én voor iedere beurs

c^ VORDEN geeft u een

persoonlijke bediening

D^3 VORDEN heeft 'n centrum met ruime

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NIET
UW INKOPEN DOEN

IN VORDEN

Dinsdag 22 november 20.00 uur

Dinsdag 29 november 20.00 uur

Vrijdag 2 december 21.15 uur

Dinsdag 6 december 20.00 uur

\ 5 vlccspakkcttcn/30 verrassingspakketten

15 vleespakketten/40 verrassingspakketten

15 vleespakkcücn/65 verrassingspakketten

15 vleespakketten/40 verrassingspakketten

Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het
Dorpscentrum en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

B&O DUUR f3495,-
HET KOMPLETE MUZIEKSYSTEEM VAN DE TOEKOMST

Vergeet alles wat u tot nu toe heeft gehoord over muzieksystemen.

Met BeoSound Century is Bang&Olufsen erin geslaagd een systeem te ontwikkelen,
dat zijn weerga niet kent.

Vanuit een uiterst smalle behuizing komt een zo optimaal geluid, dat niemand tot nu
toe voor mogelijk had gehouden.

En geluid..... daar gaat het toch om bij muziek.

Met de BeoSound Century bevestigt Bang&Olufsen haar toonaangevende rol, waar
het gaat om optimaal geluid en optimale vormgeving.

De feestdagen staan weer voor de deur.
Iedereen komt langzaam in een goed humeur.
Inmiddels slaat de goede Sint gade
en U gaat meteen denken aan zon heerlijke salade.

Ga hem snel vertellen,
dat hij daarvoor 'de Herberg' moet bellen.
Zo zal de avond van 5 december in en buiten Vorden
met deze lekkernij extra 'lekker'gezellig worden.

Dan nog even dit verhaal:
Zoekt U voor 1995 of 1996 een geschikte zaal?
Wij hebben een zaal die U waarschijnlijk al wel kent,
dus twijfel dan geen moment!

Kom vrijblijvend langs of draai heel gewoon
het nummer 2243 op uw telefoon.

TE ZIEN EN TE HOREN BIJ

ci m d o
Electro
Vorden bv

cuivco
"

Dorpsstraat 8

7251 BB Vorden

Tel. 05752 -1000

Vbor uw persoonlijke uitstraling
Je wordt er weer mens van

ilt
huidverzorging

Zowel voor dames als heren

Dorpsstraat 30, Vorden
KapsalonTeL05752-1423

Schoonheidssalon Tel. 05752-2033

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012



Fa. Wolsing Verhuur
Julianalaan 20, 7251 ER Vorden, Tel. 05752-1209
Postbus 69, 7250 AB Vorden, Fax 05752-3709

Geluidsinstallaties

Sfeerverlichting

Partytenten

Terrasmeubilair

Praattafels

Biertafels en banken

Complete stroom- en watervoorziening

Volgspot

Theaterverlichting

Complete zanginstallatie

Nieuw!

PolaroidAuto focus
Datum/tijd optie
Rode-ogen reduktie
Automatisch filmtransport
Automatisch terugspoelen van de film
Ingebouwde elektronen flitser
Invul flitser
Compleet met etui, twee batterijen en.f Hm

159,-
Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden - Tel. (05752) 2812

's maandags gesloten

Samen met de middenstand
brachten wij deze krant tot stand.

Kadobonf^
Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij

Bloemsierkunst Elbrink, bij aankoop v î
15 gulden of meer, een Hyacint op glas kado.

Geopend op ma.di.wo.dö.vr.
van 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur.
Vrijdag koopavond van 1 8.00-21.00 uur.
Zaterdag van 8.30-16.30 uur.

Geldig tot 1 januari 1995. Graag tot ziens bij:
Burg. Galleestraat 5-7, Vorden & 05752-143

Bloemsierkunst

05752-1075

KOOPAVONDEN Vorden
VOOR UW SINT NIKOLAAS-AANKOPEN:
Woensdag 30 november Donderdag 1 december Vrijdag 2 december

j Hoe werkt de
j Sint Nikolaas-aktie?
•

f Vanaf donderdag 17 november tol en met maandag 5 december ontvangt u bij
alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor elke f 5,-

•

•

•

•

•

die u besteedt een Sint Nikolaas-zcgcl.

Vijf van deze zegels dient u op een declncmcrskaart te plakken en deze van uw
naam en adres te voorzien. Als u de kaart daarna in de daarvoor bestemde bus
bij Schoenenzaak Gicscn of Bcsselink Supermarkt te Wichmond deponeert,
loot u de volgende trekking(cn) mee naar één van de prijzen, die de Vordense
Winkeliersvereriiging beschikbaar heeft gesteld.

Mocht u de eerste of volgende t rekk ingen geen prijs hebben, n ie t getreurd,
want uw kaart doel ook de volgende trckking(cn) weer mee. Vroeg kopen is in
dit geval belangrijk, want dan hebt u viermaal kans op een prijs en vooral in het
begin zijn er n a t u u r l i j k veel minder kaarten, waardoor u meer kans hebt om te
winnen.

Vraag om zegels want ze kunnen u verrassen. A l l e leden winkel iers (zie de
raambiljetten) doen mee en geven u graag een gratis zegel.

De te
winnen
prijzen

60 vleespakketten
t.w.v. f 50,-

175
verrassings-

pakketten
t.w.v. f 40,-

TOTAAL
F 10.000,-

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Omdat de fiscus niet voor
SINTERKLAAS speelt

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden Telefoon 05752-1485 Telefax 05752-1689

15 jaar Architektuur
en bouwadvisering
en nog steeds
voor elk wat wils.

G.H. Vaags
Architektuur -- bouwadvisering
Het Hoge 26. 7251 XW Vorden telefoon 05752 1787

O, kom er eens kijken in onze winkel naar de geshowde
fietsen en snorfietsen met meer dan 1 00 stuks van

UNION lür STARTA (MED
tir BATAVUS # GAZELLE

TASSEN - KAARTLEESKLEMMEN - COMPUTERS

ZWEVERINK
Uwfietsspecialist

IEKINK 8 - HENGELO (G.) - TEL. (05753) 2888

Ook voor reparatie (24-uur service) dus in l dag klaar .

ONDERDELEN, VERHUUR en GEBRUIKTE FIETSEN
Wij ,if even geen honnen, maar 2% KORTING.

Opfietsen 10% KORTING.

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

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE -'ZONNEBANK

»»
M

RUURLO:
Boekhandel Hoytmk

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:

Felix Takkenkamp
oweg 5 • Hengelo (Gld ) • lel 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstcnk
Bcgoniastraat 3

7211 AL Stccndcrcn
Telefoon 2398

Tank merk benzine
tegen vrije prijzen!

Altijd voordelig
bij de vrije pomp
aan de Enkweg.

Ook uw adres voor:
autowassen,
vaste en vloeibare brandstoffen,
bielzen, tegels en tui n hout

G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3 - Ruurloseweg 47 - Vorden
Tel. 05752 -1217 of 1811

SCHOEN REPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1849

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.

Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.



1994

W E E K B L A D

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 30A - VORDEN - POSTBUS 22 - TELEFOON 05752-1010

Sint Nikolaas
en Zwarte
Pieten
Namens alle Vordenaren
heet ik U van harte welkom
in ons mooie dorp.
We zijn blij dat U zaterdag 19 november weer naar Vorden komt
om Uw oor te luister te leggen en Uw inkopen in onze mooie fees-
telijk aangekleedde en verlichtte winkels te doen.
We verwelkomen U graag op het station. U hebt ons laten weten
omstreeks 13.15 uur te arriveren. We halen U dan op met muziek
en maken met U een rondtocht per koets door Vorden.
Dit echte oud-Hollandse kinderfeest willen wij voor geen goud
missen!
Daarom doet de Vordense Ondernemers Vereniging er alles aan
deze tijd zo gezellig en sfeervol mogelijk te maken. Denkt U maar
aan de Sint Nikolaas-aktie met f 10.000,- aan prijzen.
Vanaf donderdag 17 november t/m maandag 5 december ontvangt
U weer de bekende Sint Nikolaas-bonnen. Met 5 bonnen op een
plakvel dingt U mee naar één van de 235 vlees- of verrassingspak-
ketten.
Wat wij nog meer doen in deze Sint Nikolaastijd: wij hebben 3
koopavonden gepland, zodat U ook 's avonds Uw aankopen kunt
doen in onze mooie, feestelijk aangekleedde en verlichtte winkels.
Mu/iek in de winkelstraten vooreen gezellige Sint Nikolaassfeer.
Vrijdagavond 2 december: Zwarte Pieten-optocht voor de kinde-
ren met muziek en lampions. Voor U - maar ook voor de Pietjes -
ishet bijzonder leuk wanneer er veel belangstelling is.
Wij wensen U, Sint Nikolaas en Zwarte Pieten, een fijn verblijf toe
in ons mooie dorp.

De Vordense Ondernemers Vereniging wenst alle Vordenaren een
fijne en gezellige Sint Nikolaastijd toe en een plezierige pakjes-
avgnd.

Voorzitter V.O.V,
Henny Sueters-Sessink.

Vorden heeft voor Sinterklaas

vele, vele kadootjes.

Zwarte
Pieten-orkest
Zaterdagmiddag 3 december zal in het centrum van Vorden
de St. Nicolaas-sfeer extra worden verhoogd. Een Zwarte
Pieten-orkest zal dan van ca. 11.00 tot 16.00 uur op diverse
lokaties muziek en liedjes spelen!

De Sint Nikolaas
intocht
vol verrassingen
Speciaal voor de schoolgaande je ui* d.

Di t jaar /al er t i j d e n s de route dooi' het dorp één s topp l aa t s / i j n ,
waai- S i n t N i k o l a a s verrassingen u i t d e e l t .
Wij ve r t e l l en a l l een n i e t waar maar... om een surprise te k r i j g e n
moeten jullie wel meelopen met Sint Nikolaas.

Sinterklaaspuzzel met spreuk
De spreuk kunt u vinden door de
gevraagde letters uit het grote dia-
gram over te brengen naar het klei-
ne.

HORIZONTAAL: 1 roofdier; 6 hoef-
dier; 10 duister; 15 windrichting; 20
onbep. telw.; 21 roofvis; 24 arbeids-
vermogen; 26 godheid; 28 armee; 29
bolgewas; 30 pel; 32 boodschap; 33
erwtensoep; 34 een zekere; 35 pers.
vnw.; 36 groet; 38 stonde; 41 boom;
43 grappenmaker; 44 vlaktemaat; 46
deppen; 49 naambroche; 52 Europe-
aan; 55 sein; 57 beneden; 58 herber-
gier; 59 gereed; 62 pi. in N.-Holland;
63 vaatwerk; 64 hoofddeksel; 67
steen; 69 spijl; 71 riv. in Zwitserl.; 72
straf; 73 stranden; 79 oorvijg; 81 vo-
gel; 82 motorrace; 83 vogel; 85 ver-
harde huid; 86 palm; 88 glimmer; 91
kilometer; 92 goedheiligman; 94 koek-
je; 97 handschoen; 99 een en ander;
100 pers. vnw.; 101 melkklier; 104
wereldtaal; 106 bergplaats; 107 en

S hert; 110 snavels; 112
3 verlichting; 114 buidel;

116 m a a f 1 1 7 de dato; 118 land-
huis; 121 direct; 124 tocht; 125 titel;
126 lekkernij; 127 gebak; 128 vr.
munt; 12P îetto; 131 lidw.; 133 voorz.;
134 lancM^wwerktuig; 136 pi. in
Gelder!.; VI suffen; 140 plooi; 142
godsdienst; 144 nakroost; 145 ge-
steente; 146 regeringsreglement; 147
binnen; 151 spanning; 153 gevange-
nis; 154 reeds; 155 per persoon; 157
spie; 158 mop; 160 pi. in Overijssel;
161 streling; 163 vleesgerecht; 164
plaatjesboek; 170 rookkanaal; 176
laagwater; 178 al (Lat.); 179 stimu-
lans; 181 ongeluk; 182 kuip; 183
Techn. Universiteit; 185 eikeschors;
187 uitroep; 189 balletdanseres; 192
water in Utr.; 193 handvat; 194 bras-
serij; 197 wig; 199 traag; 200 hevig;
201 splitsen; 203 kleur; 205 oude
munt; 209 kei; 212 armzalig; 214
pausennaam; 215 flauwe kost; 217
drankje; 218 bid; 220 punt; 223 schop;
225 aansporing; 226 sprookjesfig.;
227 atoomgroep; 229 haarverz.middel;
231 boom; 233 slot; 236 cijfer; 238 tip;
240 interest; 242 flink; 243 boom; 246
aanlegplaats; 249 kachelzwart; 250 pi.
in Gelder!.; 251 vrg. heerser; 252 mok;
253 vogel.

VERTIKAAL: 1 wortel; 2 wier; 3 wei-
gering; 4 selderij; 5 kerkgebruik; 6
precies; 7 persbureau; 8 uitroep; 9
zonnegod; 11 pers. vnw.; 12 meisjes-
naam; 13 belemmering; 14 open bos-
plek; 15 rad; 16 water in Friesl.; 17
voorz.; 18 loven; 19 meisjesnaam; 20
smet; 22 bonbon; 23 zangnoot; 25 vis;
27 uitgedorst graan; 30 naaldboom;
31 café; 35 vrl. vogel; 36 godin; 37
van de; 39 ruig; 40 Baskisch leger; 42
broodsoort; 44 bijl; 45 opschudding;
47 loot; 48 tijdelijk; 50 tantalium; 51
zwaardwalvis; 53 priem; 54 snel; 55
onderkomen; 56 hoofdtelw.; 60 bloei-
wijze; 61 getroffen; 62 bleek; 63 scha-
kelbord; 64 karaat; 65 berg; 66 riv. in
Italië; 68 onbep. vnw.; 70 luchtvaart-
mij.; 72 verlegen; 73 huid; 74 op de
wijze van; 75 bevel; 76 brij; 77 lof; 78
voetbalclub; 80 rijgsnoer; 83 topnum-
mer; 84 niet even; 85 maanstand; 87
tegenwoordig; 89 en consorten; 90
groet; 92 parvenu; 93 advies; 95 ver-
grootglas; 96 Ierland; 97 jaargetijde;
98 edelstand; 102 watervogel; 103
helpen; 105 eigendom; 108 mestvork;
111 vochtig; 112 dik; 115 hitje; 116
snijwerktuig; 118 wijd; 119 ooievaar;
120 pi. in België; 121 hoofddeksel;
122 slot; 123 plant; 130 klein; 132
windrichting; 133 voorz.; 135
schreeuw; 136 dichtvorm; 137 zee-
meermin; 139 voedster; 141 voorz.;
143 kraakbeen; 146 oevergewas; 148
schop; 149 wintervoertuig; 150 naald-
boom; 152 paar; 154 ouderwets; 156
kleurstifl; 159 voor; 160 in het jaar;
162 hetzelfde; 163 schil; 165 rustend;
166 Neodyne; 167 slee; 168 groot-

vaden 169 drank; 171 nieuwste snuf-
je; 172 pi. in België; 173 grootmoeder;
174 voorz.; 175 vogelprodukt; 176
onderwijs; 177 jong dier; 180 aardig-
heid; 183 rit; 184 grafvaas; 186 vogel;
188 Eur. land; 190 laatstleden; 191
legerafdeling; 192 individu; 193 uit-

roep; 195 raar; 196 voor; 198 touw;
200 sprookjesfig.; 201 droog; 202 bijb.
vrouw; 204 noodsein; 206 klaar; 207
zangstem; 208 verbinding; 209 zang-
noot; 210 oplosmiddel; 211 bijwoord;
212 kledingstuk; 213 leunstok; 216
bewonderaar; 217 speelgoed; 219

vaartuig; 221 kelner; 222 Z.-Am. land;
224 vr. munt; 228 kleur; 229 wilde-
beest; 230 gast; 232 loopvogel; 234
prop; 235 godin; 237 dreumes; 238
pijn; 239 vordering; 241 bar; 243 oude
maat; 244 dwarshout; 245 achter; 246
de oudere; 247 tegenover; 248 zang-
noot.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of in-
sturen voor 5 december 1 994 bij de volgende
adressen:
Fa. Sueters, Dorpsstraat 1 5
Schildersbedrijf Boerstoel, Dorpsstraat 9
Tuunte, Raadhuisstraat 2
Rabobank, Zutphenseweg 26
Fashion Corner, Zutphenseweg 8

VEEL SUCCES!

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:



FEESTDAGEN
IN STIJL

We naderen weer de jaarlijkse feestdagen.

Voor ieder een genot, en een kans om goede smaak te tonen.

Kleding behoort uiteraard tot de feest

stemming! Zowel comfortabele als

uitgaanskleding zijn bij ons in de

collectie opgenomen en

maken deel

uit van dit gemoedelijke jaargetij.

Een jaargetij waarbij iedereen z'n

beste beentje voor zal zetten!

:* »:£*£•

D A M E S M O D E

Doetincnem Dr Huber Noodtstraal 14
1416

Vorden Zutphi
1.05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel.

een echte delicatesse
en dat proef je !

Enkele wenken voor sportieve geschenken.

Echte jagerskijkers

met hard gecoate

lenzen

Bodywarmers, truien, vesten en spencers.
Mantels en jassen van echt loden.

Ruime keus in boeken

voor de jacht-, schiet- en hondesport.

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
metjachtmotieven

Wapen- en
sporthandel tlecdi doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Hdmink heeft alk'.s in huis om iemand
eens echt te verrassen. Op on/e
textielafdeling vindt u een keur aan
fraaie damasten tat'ellakens, p rach t ic je
handdoeken, theedoeken en
badhanddoeken in ellen kleuren of
diverse streepdessins.
Tevens kunt u kie/en uit een enorm
assort iment tafelkleden in c j ro t i
kleine afmetingen, \oor ronde en
v ierkante ta le ls .
l.n voor di- fauteuil o f / i thoek hebhen
we een hele voorraad ronde en
vierkante sierkussens in diverse kleuren.
Kortom, ook voor originele surprises
kunt u bij Helmink terecht !

Sint en Piet kijken hun ogen uit
drukken hun neus bij 'Dem/ Byou'
tegen de winkelruit.

Wat een sortering, wat een
assortiment.

Groot en klein worden hier door
Sint en Piet verwend.

o.o.: haarmode, oorbellen,
colliers, kettingen,
broches, zilveren en
vergulde sieraden,
feestelijke
beenbekleding,
leggings, dasspelden,
manchetknopen,
ceintuurs
etc. etc. etc.
Nu ook mode!

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 3785

rvocVoor uw gezellige avond
verzorgen wij graag
uw gourmet- of
fondue-schotel.

Natuurlijk voor het gezellige avondje
ruime keus uit diverse

paté's en
salades

Als hartige hap hebben wij natuurlijk weer
die
overheerlijke gehakt letter

of gehakt staaf

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

meubelen
VERRAS EENS IEMAND MET KADO'S VAN HELMINK

VORDEN Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
EIBERGEN J. W. Haqcnumstrant 3 Tel. 05454-74190

Dagelijks vers uit eigen bakkerij
Heerlijke letters, staven en
gevulde speculaas.
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen.

Echte Bakker
VAN ASSI

ZUTPHENSEWEG18

VORDEN -TEL1384

Een volledig verzorgde zomer- of
wintervakantie, boekt U bij Uw eigen
Rabobank-Reisbureau

Rabobank
Aangenaam

Aanbieding

Sweaters
Levi's
met en zonder print
79,95

5995
Zutphenseweg 8, Vorden

Markt 21 .Zelhem

Vorden heeft voor Sinterklaas

'n i'i n vele, vele kadootjes

f/f f S//

U heeft volkomen gelijk:
„Wij zijn TE VROEG!", maar...

als u straks niet "TE LAAT"
wilt zijn is dit het moment

even tijd te maken om een
Kerstkaart voor uw relaties

uit te kiezen.

Drukkerij Weevers heeft diverse
Kerstkaarten in haar kollektie
opgenomen waarmee u niet alleen
uw relaties uw Kerst-Nieuwjaarsgroet
brengt, maar tevens o.a.
Het Wereld Natuur Fonds of
Amnesty International kunt steunen.
Het is ook mogelijk Unicef kaarten bij
ons te bestellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWST AD 30 POSTBUS 22 723O AA VORDEN
TELEFOON OS732-1O1O TELEFAX OS7S2-1OM

WEVO-DRLK
ilf UMITAO l» - : I ZUTPHEN - Til *»X O«T



De zaak voor iedere doe-het-zelver

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

zegt Piet, zijn te
vinden bij de
hobbywinkel van
Barendsen in
Vorden.
Daar zijn wel 1001
artikelen om mannen
mee te verrassen...
gereedschap...
knutselspul etc.

Ciimtian Dior

$£ °̂ ïgBR

/ANCASTER

Kado's voor
Jonggi Oud,
ook maar liefst 1001
leuke kaojo's voor
ieder wawils.
Kom gerust eens
binnenwandelen en
zie onze speciale
Sinterklaas-
aanbiedingen.

CHANEL
O

BARENDSGN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 05752-4082

De winkel met de
3003 kado-ideeën.

Luxe-houshoudelijke artikelen
Speciale serviezenafdeling

Kado's voor
dames,
ook maar liefst 1001
ideeën om 't huis
mooier of het
huishouden
praktischer te maken.
Een wandeling door
onze zaken is een
bron van ideeën voor
geschenken.

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

BARGNDSEN
de winkels met de
2002 kado-ideeën.

Drogisterij - Parfumerie

Fam. J. TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

't Heerlijke avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom:

m uw
D.A.-speciaalzaak
vele geschenken
en leuk verpakt

Zie ook voor
gezellige

surprises en
buitenkansjes

onze
D. A. -speciale

Sint
Nicolaaskrant.

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Jw vertrouwde adres in Vorden u-"""™

e
s c o e n
op tijd.

Precies, Prisma.

06 juwelier _ , .• ' • g Zutphenseweg 5
siemennk VORDEN
OO Opt'lCiën Telefoon 1505

fi

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Bij 'Le Chateau' vindt U
het juiste

Sinterklaas-cadeau.

zelfgemaakte KAASLETTERS
KAASPLATEAUS
met diverse soorten kaas
KOKERS
gevuld met noten of pepernoten

OOK MARSEPEIN
CHOC-FIGUREN
echte AMANDELSPIJSBLOKKEN
voor in de keuken

Voor het heerlijk avondje
5 december BISSCHOPWIJN.

Opnieuw weer een
lampionoptocht voor
jeugdige Pieten
Voor de Vordense kinderen tot 12 jaar
Op vrijdagavond 2 december wordt er een lampionoptocht georganiseerd voor kinderen tot 12
jaar, die zich verkleed en geschminkt hebben als Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten
worden prijzen beschikbaar gesteld, terwijl elke deelnemer ook nog een verrassing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rondtocht gelopen door het dorp
onder leiding van Sursum Corda.
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er
van maken en dan maken wij er met elkaar een gezellig feest van.

Verzamelen
Op het schoolplein achter de O.L.S., Kerkstraat, waar dan de jurering plaatsvindt. V.a. 18.15 uur
verzamelen. 18.45 uur vertrek lampionoptocht.
Route O.L.S. - Kerkstraat - Burg. Gallecstraat - Het Wiemelink - De Boonk - Zutphenseweg -
Dorpsstraat - Stationsweg - Molenweg - Insulindelaan - Kerkstraat - O.L.S.
Doe allemaal mee! Des te meer plezier. Langs de route kan men ook volop genieten van een
kleurrijk schouwspel.



GEEN F50,- MAAR F75,-.

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Dommelt u straks weg in ccn grijze winterslaap? Of laat

u nit' interieur op/leuren door de Willtcrschilder? DJ! is dit

jaar extra aantrekkelijk. \Vant als particulier profiteert u

van een extra hoge premie van ƒ 75,- per wan per da^

(bi] minimaal drie mandagen). Voor

bedrijven geldt een premie van ƒ _>.v

per man per dag. Bel ons daarom snel n~~

voor een afspraak of meer informatie.

UW WINTERSCHILDER:

Schildersbedrijf

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

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

Winkel in verf, behang etc.

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

van alle meubels, zoals stoclcn/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwcrk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamhedcn, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrcchtdcurtjes etc.

A Is wij klaar zijn met het schilderwerk,
dan is 't ook af!

CAFÉ UENK
3 biljarts

G rol se h bier

Eigen parkeerplaats

Beleefd aanbevelend

Anton en Yvonne Rust

Nieuwstad 13, Vorden
Telefoon 05752-1363

Wij hebben voor Sint en Piet
leuke en betaalbare geschenken in:

SANITA1RARTIKELEN
BADKAMERACCESSOIRES

Vele soorten MENGKRANEN etc. etc.

Kom gerust eens rondsnuffelen op het Hoge 20.

CH / SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

WILINK

Oh, kom
er 'ns kijken

Boterletters en
roomboter amandel-

staven,
Dik- en gevuld speculaas

Chocoladeletters,
iets bijzonders
Marsepeinwerk

/W/es vun ccn kwaliteit;
n.l. de beste.

•int.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

HET NIEUWSTE BOEK VAN
VORDEN:
P. Besselink,

VORDEN toen en nu, f 58,90

BRANDWEER VORDEN 200 jaar, f 20,00

Achterhoekse
spreukenkalender 1995,

f 18,95

Achterhoekse almanak,
f6,25

H. Van Velzen,
Landleuper, f29,95

Nieiüv!

Fixed focus
Rode-ogen reduktie
Automatisch filmtransport
Automatisch terugspoelen van de film
Ingebouwde elektronen flitser
Invul flitser
Compleet met etui, twee batterijen en film

Polaroid 89,-
Dorpsstraat 20-7251 BB Vorden-Tel. (05752) 2812

's maandags gesloten

Tevens verzorgen wij voor
u de aanvraag voorde
winterschilder'm de
periode van 7 november '94
t/m 24 maart '95.

Bij ons hebben kwaliteit en vakmanschap
steeds gezorgd voor 't gewenste

resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT!

sc W :er5becinj'

S5DI£aWWvl»V
Leo Westerhof Telefoon 05752 - 12 08

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
. b.g.g. Telefoon 05752 - 20 39
Filiaal: Zutphen Telefoon 05750 - 19 7 89

interieuradviseur

^fl IK '8BBB&' î

JE JE^W^ ^VMV*

de,, Woonwinkel
in Warnsveld

j i

Voor sfeervolle cadeau's om uw interieur te verfraaien,
brengen wij een luxe collectie SIERGLAS,
o.a. karaffen, bonbonschalen (met of
zonder voet) en fraai gekleurd
glaswerk.

r\
H

LUXE KOLLEKTIE
SIERGLAS

GLAZEN KARAFFEN
In een luxe uitvoering met

:/en stop.

WIJNKARAF

Een mooie collectie
ITALIAANS TIN, o.a. diverse
kandelaars, bonbonschalen,
fotolijstjes en fruitschalen.

Ook een nieuwe collectie KERAMIEK in diverse kleuren,
o.a. kandelaars, vazen en schalen,

In Kerstkleden en dekservetten hebben wij een ruime sortering.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (05750) 2 61 32

EXTRA PRIJZEN
voor de Sint Nikolaaspuzzel

De d rukke! van de/c krant .
D r u k k e r i j \ \ r r \v rs BA'., stelt
in samenwerking niet de Yor-
dcnse Ondernemers Vereni-
ging enkele prijzen beschik-
baar voor de goede oplossin-
gen van de pu/./cl.

U kunt de opgeloste puzzel in-
leveren of insturen vóór 5 de-
cember bij de volgende adres-
sen: Fa. Sueters, Dorpsstraat
15; Boerstoel, Dorpsstraat 9;
Tuunte, Raadhuisstraat 2; Ra-
bobank, Zutphenseweg 26;
Fashion Corner, Zutphenseweg

Ie prijs f 100,
2e prijs f 50,
3e prijs f 25,

VEEL SUCCES!

KOOPAVONDEN
Vorden
VOOR UW SINT AANKOPEN:

Maandag 5 december
16.00 uur sluitingstijd

Woensdag 30 november

Donderdag 1 december

Vrijdag 2 december
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