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Gat in de dijk van de Veengoot op
Nieuwjaarsmorgen
overstroming Wichmond voorkomen

De bewoners in Wichmond werden
via de geluidswagen op de hoogte gebracht.
Het Waterschap verlaagde vervolgens
de stuwen in de Veengoot, juist voor
de Baakseweg.
Intussen was het licht geworden en
werd er gekonstateerd dat er een gat
was ontstaan van circa 5 tot 10 meter.
Gemeentewerken en brandweer zorgden er voor dat er zandzakken werden
aangebracht om op die manier het gat
te dichten. Overigens werden deze
zandzakken via een vlet door de
brandweer van Zutphen aangevoerd.
Ook werden er zandzakken rondom
de boerderij van ds. Veenendaal aangebracht.
Tevens werd er in de Hackforterweg
een dammetje gemaakt om zodoende
het water om te buigen richting Baakse Beek. Gelukkig bleef het deze eerste dag van het jaar stralend weer en
zakte het water in de loop van de dag.
Desondanks toch schade, want de
camping de Kleine Steege kwam onder water. Daardoor liepen het toiletgebouw en circa 30 stacaravans waterschade op.
In de loop van Nieuwjaarsdag werd
het 'crisiscentrum' opgeheven al bleven de betrokken hulpverleners wel
stand-by.

Voor burgemeester Kamerling begon Nieuwjaarsmorgen dit jaar wel heel
erg vroeg. Tegen 6.00 uur 's morgens werd hij nl. door Watergraaf Bos van
het Waterschap de Baakse Beek uit bed gebeld en werd hij geïnformeerd
dat een stuk dijk van de Veengoot het had begeven waardoor het gevaar
zou bestaan dat een deel van Wichmond onder water zou lopen.

niet kon worden vastgesteld, ging de
politie di^Ét naar de omgeving van
de Lankhorsterstraat en het gebied ten
zuiden van de Veengoot om de bewoners van de boerderijen te informeren.
Vee liep er praktisch niet. Dat stond
vrijwel overal op stal.

CONTACT

een goed •)
graag gelezen
blad

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen was de Veengoot tot de
rand vol en bestond het gevaar dat de
Baaksebcek (waarin het water van de
Veengoot komt) en van waaruit het
water richting IJssel stroomt, de hoeveelheid water niet zou kunnen verwerken.
Burgemeester Kamerling lichtte vervolgens gcmeentevoorlichter Gerrit
Limpcrs in, die als coördinator direkt
politie, brandweer en de afdeling gemeentewerken van de gemeente Vorden op de hoogte bracht.
Tegen 6.15 uur 's morgens werd op
het gemeentehuis een crisiscentrum
in werking gesteld.
Gerrit Limpcrs: 'Geheel onvoorbereid waren wc niet. Wc waren de afgelopen dagen al geïnformeerd dat er
kans voor overstroming bestond. Alleen je weet natuurlijk niet waar.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. H. Westerink. Er
is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur Jorv
gerendienst. Ds. K.H.W. Klaassens. Thema:
Straft God?.
Kapel de Wildenborch
Zondag 9 januari 10.00 uur kerkdienst. Voorganger ds. K.H.W. Klaassens.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. J. Jurjens,
Schalkhaar; 19.00 uur gez. jongerendienst in
'het Achterhuus'.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 9 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 8 januari 18.30 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 januari pastor
E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.
Huisarts 8-9januaridr. 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, (zonder 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 Vaarwerk 1.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres. Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderiand
Afd. Vorden-Wamsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleenspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje januari mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

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 huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 8-9 januari P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA
Lochem, fax 05730-57829.

Watergraaf Bos had deze Nieuwjaarsmorgen gekonstateerd dat in een stuk
dijk in de Veengoot, op zo'n 100 meter voor de Baakseweg een gat was
ontstaan. Waarschijnlijk een zwakke
plek', aldus Limpers.
Omdat vanwege de duisternis de
cxakte omvang van de 'doorbraak'

9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur,
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

OGZO ziekenfonds 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.

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 Openingstijden t/m 23 december:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-15.30 uur; zaterdag 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
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 vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'

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

iel 05750-43366.

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

Klachten en Informatleburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend 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.

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

V I K R A K K K R - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 januari 10.00 uur ds. J. Monteban,
Zelhem.

Jongerendienst
Op zondagavond 9 januari is er weer
een jongerendienst in 'het Achterhuus' (achter Geref. Kerk). De voorganger in deze dienst is dominee
K.H.W. Klaassens. Het thema van de
dienst zal zijn: Straft God? Het muzikale gedeelte zal worden begeleid
door gitaar en dwarsfluit. Na afloop is
er koffie, thee en frisdrank. De dienst
is georganiseerd door de Hervormd/
Gereformeerde Jeugdwerkgroep. Iedereen is hartelijk welkom.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag
29 december 1993 Oudejaarsdrive
Groep A: l. mv. v. Burk/mv. Hendriks
63.1%; 2. mv. Elferink/hr. Mooy
61.9%; 3. hr. v. Uffelen/hr. Wolters
59.5%.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 januari 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 januari pastor
Lammers, tel. 05753-1275.
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, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Groep B: l. mv. v. Gastel/hr. v. Gastel
68.5%; 2. mv. de Jonge/hr. Snel
59.0%; 3. mv. Knoppers/hr. Knoppers
56.7%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Gymver. Sparta
Te veel oliebollen? Of toch dat goede
voornemen. Wat betreft het goede

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur.
PAAZ
ledere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: 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.

voornemen. Wat dacht men van
'Sparta'. Men kan er terecht voor gym
(lenigheid), recreatieve gym (gezellig), jazz (ritmegevoel), aerobic + step
(conditie) of callanetics (spierbeheersing)*. Bij 'Sparta' kan men dus op
veel leuke manieren iets aan sport eri/
of conditie doen. Als men nieuwsgierig is geworden dan kan men contact
opnemen met Wilma Koers, tel. 2855.
* Dat kan vanaf l O januari a.s.

UITVERKOOP

Nat, koud, guur

BALKENBRIJ of
BAKBLOEDWORST

RAVENS - FRANKENWALDER - FINK - SANDY - BARUCH - HAMMER - SEDA
TAIFUN - ESSENTIO - ERFO - LORD HAMILTON - LEDÜB - OXFORD - LOUIS ESTERE

1 kilo

# JAPONNEN
# PAKJES

VA

98,V.A. 149,-

•ü BROEKEN
ifr ROKKEN

11

VA

# COLBERTS

VA

H.o.h. Gehakt

3 pond voor één tientje

Rundergehakt u-12,50
Magere Varkenslapjes 1 k,io 7,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Kant-en-klare
HACHEE

69,V A 119,-

# PANTALONS

Fijne verse worst 1 k io 7,95
Grove verse worst i k,io 9,95
Slavlnken per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING

VA 198,-

ft PULLOVERS

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

VA 98,V A 59,-

# COSTUUMS

7,95

69,-

TAIFUN & ESSENTIO KORTING TOT 60%
op ondergoed - nachtkleding
10% KORTING foundation
- lingerie
modecentrijm

Coburger R 3 U W 6 H3iïl gerookt of
ongerookf 100 gram 2,25

Gebraden Gehakt

500 gram

7,95

100 gram 1,15
DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

GEWONE Biefstuk

Gepaneerde
Schnitzels

ongewoon lekker!
100 gram 2,OO

per stuk l ,OU
MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Lendelapjes

Haas/Ribkarbonade
1 kiio 8,95

Tennissen

500 gram 7,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon 05735 - 1438

Uw meubels
versleten?

Concordia

Verdien f 5,-,
betaal

Contact
vroegtijdig.

Wij stofferen snel en voordelig

Nog t/m 14 januari.
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

**P

interieuradviseur

zondag ijorfien
half twaalf
i* &et

TENCATE <
ONDERGOED

OPRUIMING
BADHANDDOEKEN
3 hakn
2 betalen

THEEDOEKEN
3 halen
2 betalen

WASHANDJES
3 halen
2 betalen

LAKENS en SLOPEN
3 halen
2 betalen

DEKBEDOVERTREKKEN

TAFELKLEDEN smyrwenkandweef

NU met 25% korting

ALLES l,72

VOOR DAMES EN HEREN

bij:

wollen en draion DEKENS
[

ALLES

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

SIERKUSSENS

/2 prijs

3 halen

2 betalen

DEKBEDDEN dom en synthetisch

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

NU met 25% korting

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

DE VAKMAN
Dorpsstraat 1 O - Vorden

Alles voorde doe-het-zelver

a/d Zutphenseweg
verkrijgbaar

BOUW- EN HOUTBEDRIJF
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Tel. 05750-26132

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10 -

Zutphen

-

VRIJDAG 14 JANUARI

Tel. 05750-21796

RECYCLE

t

IN CAFÉ

AANVANG 20.30 UUR

Jansen & gal
autoschadebedrij f

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voor houtversnipperen
en afvoeren van snippers.
LOONBEDRIJF

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice

A.J. Klein Starink

C.C.K. organiseert:
^//

Tel. 05755-1527-TOLDIJK

Dorpsstraat 1 O - Vorden

Leenauto gratis etc.
Rijksstraatweg 91 .^
WARNSVELD
•a 05750-22816

"Bi'j Pardies op d'n Deale"

BOVAG
VRIJDAG 14 EN
ZATERDAG 15 JANUARI

MUZIEK, FILM en
VERHALEN

Squash Centrum
V O R D E N

rBON

m.m.v. o.a.

5SQUASHBANEN
Instructeurs aanwezig de
gehele dag
Sportschoenen met witte
zolen s.v.p.
Rackets te huur/te koop
in het centrum.

n

Henk Krosenbrink
Gerrit Hazewinkel
Aanvang 20.00 uur
Mosselseweg 4
V . «te

BON

Bij inlevering van deze bon een half uur
GRATIS SQUASH voor 2 personen.
Geldig op vrijdagavond of
dinsdagochtend 1993.

LBON

Overweg 18
7251 JS Vorden
Tel. 05752-1844

Herberg

BON
Kaartverkoop: Tel. 05752-6538.
Entree f 7,50 (alleen met kaarten).

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende briefkaarten
V

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

Het optreden van BOH FOI TOCH
van a.s. zondag 9 januari 11.30 uur
is verplaatst naar de middag.
ZAAL OPEN 14.00

IN ONZE VERWARMDE
BLOEMENKRAAM:
3 PRIMULAATJES 4,95

UUR.

2 BOS BLOEMEN

8,95

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

Op 27 december overleed na een ernstige ziekte onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Heden is plotseling uit de familiekring heengegaan onze zwager en oom

Dion

Janny van Duinkerken-Hilhorst

Albert Jan Rouwenhorst
ECHTGENOOT VAN AALTJE HENDRIKSEN

Hans en
Sylvia van Kesteren-Waenink
Kevin
24 december 1993
Spalstraat 51
7255 AB Hengelo (Gld.)

in de ouderdom van 78 jaar.
Ruurlo
Vorden
Varsseveld
Vorden

:
:
:
:

Ruurlo : B. Klein Wassink-Hendriksen
J. Klein Wassink
Vorden : G.J. Hendriksen
E.H. Hendriksen-Wesselink
Neven en nichten

29-12-1993
Een wonder is het telkens
weer,
't Nieuwe leven zo gaaf en
teer.

Geertruida Johanna
Truus
Gewicht 2630 gram. Lengte 46
cm. Zusje van Wim.
Gabriëlle Lubbers
Herdershof 18
7231 BTWarnsveld

De crematie heeft plaatsgevonden in besloten
kring.

Vorden, 1 januari 1994
'Hij die U roept, is getrouw, die het
ook doen zal.'
1 Thes. 5:24

Jantje Meenink-Bruil
WEDUWE VAN A.J.H. MEENINK

op de leeftijd van 86 jaar.
Canada

Gerdina Margaretha
Aalderink-Regelink

Angerlo
Vorden
Doetinchem :

Jan en Dixie
Elisabeth
Richard
Wim en Gerrie
Hennie en Theo
Martijn
Sebastiaan
JannieenOrhan

Fam. G. Bijenhof.
Fam. H.E. Aalderink.
Vorden, januari 1994
Het Hoge 4

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezette regels: elKe regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• ATTENTIE MOEDERS:
Verkleedkleren voor kinderen geen probleem meer. Ze
zijn te huur in alle maten en er
is een ruime keus. Het Stroo
21, Vorden, tel. 05752-2138.
• Man met sluipervaring zoekt
iemand die mij motorrijles wil
geven. Motor met steunwieltjes aanwezig. Tel. 1660.
• GEVRAAGD: ervaren huishoudelijke hulp, 4 uur p.w., in
het buitengebied (Wildenborch). Tel. 05752-6540.
• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• Inspraak is niet alleen gehoord worden, maar ook meebeslissen. D'66, Uselweg 3,
7233 SJ Vierakker. Tel. 0575026991.
• D'66 wenst u een sprankelend verkiezingsjaar. D'66, IJselweg 3, 7233 S J Vierakker.
Tel. 05750-26991.
• TE KOOP: Lady AM HERST
fazantehennen. Tel. 057521117.

7251 PW Vorden, 30 december 1993
't Heegken 3
De teraardebestelling heeft dinsdag 4 januari
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na een vrij langdurige sluimerende ziekte, is
plotseling van ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante

MARIA GERRITDINA NIJLANDGOTINK
WEDUWE VAN J.A. NIJLAND

op de leeftijd van 81 jaar.

abonnement
op Contact
betalen.

Amsterdam
Wichmond
Vorden
Ruurlo
Vorden

Zutphenseweg 8
Vorden-Tel. 3785

Oude Delicateurkaas

G. Gotink-Hofman
G. Hiddink-Gotink
B. Gotink-Rouwenhorst
H.A. Nijenhuis-Gotink
G. Nijenhuis
H. Gotink-Wolters
Neven en nichten.

Jonge Komijnekaas

De teraardebestelling heeft woensdag 5 januari
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
aan de Vordenseweg te Warnsveld.

4.95

500 gram

Castello Bleu

2.89

100 gram

2.69

100 gram

Dankbaar voor al haar liefde en zorgzaamheid is
op Nieuwjaarsdag, op de leeftijd van 82 jaar,
vredig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Roelofje Gerritje Eggink-Krijt
WEDUWE VAN CHRISTIAAN EGGINK
DAARNA LEVENSPARTNER VAN
ANTONIUS HENDRIKUS DOLPHIJN t

Waldorf Salade

1.69
1.79

100 gram

Hou de kou en de

dokter van uw lijf!

Ardenner Paté loogram

Draag

THERMOFIT
halfwollen ONDERGOED

King Slze Pinda's vers gebrand
500 gram

3.95

Studenten Oblies me//< of puur

Verkrijgbaar bij:

100 gram
Ruurlo : W.J. Eggink
G.G. Eggink-Langeler
Ugchelen : G. van Wijhe-Eggink
M. van Wijhe
Leiderdorp : C.R. Eggink
M.C. Eggink-Huls
Amstelveen : W.H.M. Langeler-Eggink
B.B. Langeler
Doetinchem : G.H. ten Arve
Klein- en achterkleinkinderen
Kinderen Dolphijn

2.69

Ook in het nieuwe jaar
staan wij weer voor u klaar.

a/d Zutphenseweg in Vorden

7251 EA Vorden, 1 januari 1994
Burg. Galleestraat 49
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 6 januari om 10.00 uur in crematorium 'Slangenburg' te Doetinchem.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.
Mocht u geen rouwcirculaire hebben ontvangen,
wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

WONEN
Look Uw
Sitting V&ofl

Luxaflex
Sunway
• Ploeg Stoffen
Parade
• Bwgoss
• Treifofd

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven betoond tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma

JANNA MEULENBRUGGEHULSHOF

Vorden, 1 januari 1994
Correspondentie-adres:
Lindenselaak 14,7234 TB Wichmond

7.95

500 gram

Rambol Nootmix

SU»
• Auping

• Nlman
• lattofosx

Kinderen en kleinkinderen
januari 1994
Margrietlaan 2a, 7251 AT Vorden

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

• Moser
• Svctdex
Treco
Cascade
• Ideens
Dam»

Met leedwezen namen we kennis van het overlijden van ons geacht lid

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Mevr. M.G. Nijland-Gotink
op de leeftijd van 81 jaar.
Bestuuren leden
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Vorden, 1 januari 1994

Tot onze diepe droefheid heeft de Here geheel
onverwacht van ons weggenomen mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

ALBERT JAN ROUWENHORST
op de leeftijd van 69 jaar.

De beste wensen voor
dus een goede gewoonte
1994..! Dat het een mooi
van om dagelijks uw vers
jaar mag worden in goede
voor keursbroodje bij ons
gezondheid. Veel van onze
te halen. We hebben een
goede voornemens hebben
gratis gewichtsmeter voor
te maken met een gezond
u klaarliggen...
gewicht. Wij helpen u daar
graag b i j . Met vele soorten,
lekker en voedzaam brood.
Dag in, dag uit. Maak er

Zaterdag 8, 15 en 22 januari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur is onze
afdeling Reizen voor het publiek geopend.
Op zaterdag 22 januari zal er een reizenmarkt georganiseerd worden
met als speciaal thema: Groot-Brittannië en Ierland.

Rabobank

1 januari 1994
Rondweg 3
7251 RT Vorden
De rouwdienst zal gehouden worden donderdag
6 januari om 13.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Vorden.

Zaterdagopenstelling
afdeling Reizen Rabobank Vorden

Wij ontvangen u dan graag
voor informatie over en
boeking van uw vakantie.

A. Rouwenhorst-Hendriksen
Jan Rouwenhorst
Minie en Alfons Bos
Tamara
Rody

BIJ:

Mode: 10 tot 50%
Tassen: halve prijs
Diverse panty's:
halve prijs
Mode-oorbellen:
2 halen 1 betalen

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

betuigen wij u onze oprechte dank.

OPRUIMING

Demi Byou

Elly Teeuwen
• Voetreflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

We zullen haar erg missen.

ALGEMENE KENNISGEVING

besporen,

't Verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat het afscheid kwam
toen die onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam.
Wij voelden mee haar stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

Heden nam de Heere tot Zich onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Voor de vele blijken van medeleven, welke wij ontvingen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder
en oma

zeggen wij u hartelijk dank.

Nog t/m 14 januari.

op de leeftijd van 69 jaar.

Mevr. Wassink-Hilhorst
Fam. Dimmendaal
Fam. Vrieze
Fam. Kleine

Denk aan de
betaling van
Contact!

VORDEN
Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteitcn

Burg. Galleestraat 22 - Vorder. - Tel. 1877

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 12.40
uur gelegenheid tot afscheidnemen.

KEURSLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE
BAKKER

Denkt u aan de
WAARDEBONNENAKTIE
GELDIG VAN MAANDAG 10 JANUARI T/M ZATERDAG 15 JANUARI

Bij Edah vindt u
l.Mt Herberg" ( alles behalve hoge prijzen.

'n Nieuwjaar,
met een goed begin :

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10-VORDEN
^/"\^^^>^

KLAVERJASSEN en
JOKEREN

DIT WEEKEND:
4 halen en de
*

*

*

*

5e gratis
*

*

*

*

*

*

op maandagavond
10 januari a.s.

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN

UIT ON/K VLEESWARENAFDELINGi

STEGEMAN BOEREN
LEVERWORST

079

100 gram van 1,09 voor V j I w

BOTERHAMWORST

ouderwets lekker
NU 6 voor

100 gram van 1,39 voor

4,50

WIL INK

SANITAIR
ELEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

0,99

VKRS VLEES:

MAGERE
SPEKLAPPEN

4,98

1 kilo van 9,90 voor

UIT ONS DIEPVRIESASSORTIMENT

LANDBOUWORGANISATIES
VORDEN
organiseren:

op donderdag 20 januari 1994
Reisdoelen:
— rundveeproefbedrijf De Vijf Roeden (o.a.
voedings- en emissieonderzoek en
melkrobot)
—vuilverbrandingsinstallatie te Duiven

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Vertrek: 9.00 uur bij NS-station
Terug: 16.30 uur. Kosten: ca. f 35,- p.p.
slttdt

doeltreffend!

DK/KWKEK:

ROODMERK
KOFFIE

A AA

500 gram van 3,99 voor £• m w w

EDAH RODE KOOL

O QQ

met appeltjes, pot van 720 ml van 1,59 voor

Opgave tot 10 januari: tel. 1284.

Zutphenseweg - Vorden

1,09

450 gram van 1,39 voor

WINTEREXCURSIE
Ook voor beter slijpen

GOLDBERG SPINAZIE
A LA CRÈME

w •w

w

ALTIJD LAAG IN PRIJS:

LANDMAN APPELMOES

Bel ons voor

pot 720 ml U j 109

DE WINTERSCHILDft
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAMKWALITEIT

UMI

VAN

Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

Vanuit het vergeten land. Ziektes, moord en burgeroorlog...
HELP +++ HELP +++ HELP +++ HELP +++ HELP

HELP

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

BURUNDI
ZOEKT CONTACT
Ruim 700.000 vluchtelingen; 10.000 doden in één week. Iedereen is bang voor
iedereen. Ze werden levend verbrand. Verkracht, doodgeschoten. Help. Help. Help.
BURUNDI IN AFRIKA ZOEKT CONTACT

NEDERLANDS COMITÉ BURUNDI
Bekensteinselaan 35, 3817 AJ Amersfoort

REAGEER - VRAAG DE INFO • DOE IETS

CONTACT
een goed en
graag gelezen
blad

EDAH ROOKWORST
225 gram 2,

* * * * * OPENINGSTIJDEN * * * * *
* MA. 10.00-18.00 uur*
* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
* VR. 8.30-21.00 uur / ZA. 8.30-16.00 uur *

BOTTERMAN B.V.

Concordia
een voorspoedig

1 25 Jaarwe
Aeel enp twfo <*£ f

A\

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

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

GROEISILO
KERKSTRAAT 6 • Telefoon 05440-61308

ZATERDAG 8 JANUARI

Waarom
zo'n haast?
Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

& TORKEST

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!
Uitgebreider dan ooit.

AGENTSCHAP WARNSVELO:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

En... wij helpen u graag met de tekst

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

AGENTSCHAP HENGELO (G):

marlanne
Feüx Takkenkamp

HOYTINK

WEVO-DRUK

NIEUWSTAD 29-7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Mevr. VAN VELDHUIZENONSTENK

Tel. 05752-3228

ZONDAG 9 JANUARI

DECEMBER

AUTO en MOTOR

ZATERDAG 15 JANUARI

RIJSCHOOL
HORSTMAN

JEROEN VAN INKEL

Huurlosew»g 5. Hengelo (Gld l • lel 20«2

FILIAAL ZUTPHEN:

BOEKHANDEL

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden -

AGENTSCHAP STEENOEREN:

AGENTSCHAP RUURLO:

ALLES VOOR UW AUTO

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

BUSINFO TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 6 januari 1994
55e jaargang no. 41

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

EMEENTE JfI?
AQEME

y
ULLETIN\7ORDEN

JmjiJMUMULfl
SwwwW
• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.
Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

/WAWATEROVERLAST VEENGOOT

Het abonnementsgeld voor 1994 voor Contact cd. Vordcn bedraagt

In de vroege ochtend van Nieuwjaarsmorgen is een deel van de Vordense bevolking in Wichmond en het buurtschap Delden opgeschrikt door de politie. Meegedeeld werd dat er een deel van de kade van de Veengoot was weggespoeld en
dat er water vanuit de Veengoot richting Wichmond en Delden stroomde.

Dit team kon zeer snel in het gemeentehuis zijn omdat de dag ervoor van het
Waterschap al berichten waren gekomen dat er mogelijk een overstroming van
de Veengoot zou komen waardoor de kelders van de woningen in de kern Wichmond zouden kunnen overlopen. De Veengoot had op vrijdagmorgen nog 12
centimeter ruimte om water te bergen. Als de aanvoer van water uit het oosten
zou blijven doorgaan dan was een overstroming mogelijk. De problemen waren
echter anders dan voorspeld. Op een gat in de kade van de Veengoot was in
eerste instantie niet gerekend.

Lovende woorden voor
jubilerende ABTB

RTV
Vele RTV-renners zijn in voorbereiding voor de NK veldrijden. Zo waren
er een paar in Zeddam actief op de
nieuwjaarscross. Junior Andre Bargeman werd hier 14de. Rudi Peters deed
het goed met zijn 8ste plaats bij de cyclosportieven. Onder de deelnemers
aan het NK op 8 en 9 januari in St.
Michielsgestel zijn zeker Jan Weevers, Geert Eskes, Rudi Peters, Bert
Ligtenberg, Edwin Maalderink, Harrie Eggink, Andre Bargeman en Ben
Peters. Deze heren maken er een gezellig weekend van en vertrekken
vrijdagmiddag met menig familielid.
Het is de bedoeling om zondagavond
weer terug te komen met een tas vol
smerige kleding, een leuke ervaring,
een goed resultaat en een gezellig
vooral sportief weekend.

rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 14 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-Amro m . •IN.W. l 9.2'lfi;
Bondsspaarbank n r. 92.3 l .2-1.004; Postbank nr. 1.20.5)8.67
t.n.v. DrukkcMÏj Wervers 1W, Vonlcn

DRUKKERIJ

Onze l;(int<><» iiK'H zijn: i'tni maandag l/ >n wijflng
8.00-12.30 uur en 13.00- 17.00 u ui; zaterdags gesloten.

NirilWSTAD 3O POSTBUS 22 725O AA VOROEIM
II l l l OÜN ü!,7!i? 1010 II II l AX ()•,/•,? lOHti

WEEVERS

Het is niet mogelijk om iedereen die geholpen heeft persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat op deze manier iedereen die meegeholpen heeft het gat te dichten
op deze manier wordt bedankt.

— de heer L. van de Groep, voor het
innemen van een standplaats op de
dinsdagen voor de verkoop van vis
in Vorden;
— Oost-Nederland Zorgverzekeraar,
voor het innemen van een standplaats voor het verstrekken van informatie op de donderdagen;
— mevrouw Boersma-Sterrenburg te
Apeldoorn, voor het innemen van
een standplaats voor de verkoop
van oliebollen op de vrijdagmiddagen en zaterdagen van l januari
tot 26 februari 1 994.

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van 7 januari 1994 tot en
met 6 februari 1994 op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 1 8.00 tot
21.00 uur ter inzage een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l ) van:
l . de heer E.J. Wasseveld, Zelledijk
9, 725 1 NB Vorden, voor het van
toe- passing worden van het Besluit
melkrundveehouderijen Wet milieubeheer op een reeds opgerichte
melkrundveehouderij op het perceel Zelledijk 9 te Vorden.
2. Albrecht Ommen B. V, Nieuwelandstraat 15, 7731 TH Ommen,
voor het oprichten van een detailhandel waarop het Besluit detailhandel Wet milieubeheer van toepassing is op het perceel Zutphensc weg 3 te Vorden.

als u voor 14 j a n u a r i 1994 betaalt.

Met behulp van de brandweer, gemeentewerken, het waterschap en een aantal
vrijwilligers werd het gat in de kade in de loop van de dag gedicht.

Van alles wat er gebeurd is komt nog een uitgebreid verslag in deze rubriek.

T MILIEUBEHEER
OPENBARE KENNISGEVING MELDING

f 36,- inklusief 6% BTW
Betaalt u na 15 januari (ook girobctalcrs) dan brengen wij u l 5, administratiekosten in

Binnen zeer korte termijn was er in het gemeentehuis een crisisteam geformeerd van mensen van het waterschap, de politie, brandweer en gemeente. Van
daaruit werden de maatregelen die genomem moesten worden gecoördineerd.

In de week van 27 tot en met 3 1 december jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergunning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen.

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 16 december 1993
tot 14 januari 1994

Voorafgaande aan de receptie die
de ABTB woensdagmiddag ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
in zaal Eykelkamp hield, werd in de
R.K. Kerk op de Kranenburg een
Mis opgedragen. Dit gebeurde door
Pastoor J. van Zeelst.
Wim Mokkink, voorzitter van de jubilerende vereniging, blikte in zijn openingswoord terug op het 75-jarig bestaan. Tevens ging hij in op hetgeen
de ABTB de leden thans te bieden
heeft zoals bijvoorbeeld de sociaaleconomische voorlichting.
Na hem werd het woord gevoerd door
de heer L.Th.J. Holleman uit Didam.
De heer Holleman sprak namens de
Kring, de provincie Gelderland en namens het Hoofdbestuur van deABTB. Hij gaf een visie op het funktioneren van de totale ABTB en de
afd. Vorden in het bijzonder. Als cadeau overhandigde hij de jubilerende
vereniging een bedrag dat bij een 75jarig bestaan hoort nl. 75 gulden!

De heer R. Mennink voerde het
woord namens de afd. Vorden van de
GmvL, w^w"van hij zelf voorzitter is,
tevens nJ^pns de afd. Vorden van de
CBTB en namen de Coberco.
De heer Mennink wees er op, gezien
de politieke ontwikkelingen in Den
Haag, daU^t van het allergrootste belang is c^Pllc standsorganisaties op
één lijn zitten. 'In Vorden is dat gelukkig al het geval, want de samenwerking hier tussen ABTB, CBTB en
GmvL is uitstekend.'
Ook hij bood een geschenk onder
couvert aan. Hetzelfde deed dhr. J.W.
Regclink die felicitaties aanbood namens de Rabo en de ABC.
Woensdagavond hield de jubilerende
vereniging een feestavond in zaal Eykelkamp. De aanwezigen vermaakten
zich uitstekend met oud-hollandse
spelletjes, waarna men zich tot slot
het warme en koude buffet goed liet
smaken.

,

Kookcursus
voormannen
In het najaar van 1993 hebben 25
mannen met veel enthousiasme een
kookcursus gevolgd. De vraag om
een vervolg op deze kookcursus is al
gesteld. Bij voldoende deelname
kan in het voorjaar van 1994 weer
zo'n cursus worden gestart. De
doelstelling van de kookcursus voor
mannen is het leren eenvoudige gerechten klaar te maken, zodat in
tijd van nood men zichzelf kan redden en niet meteen afhankelijk is
van anderen.
Voor meer informatie of aanmelding kan men terecht bij de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Raadhuisstraat 6, tel. 05752-3405.

Seniorenrijtest 30 maart
De Stichtingen Welzijn Ouderen in de
regio willen in 1994 weer een seniorenrijtest houden. Dit na aanleiding
van de grote belangstelling en het succes van de seniorenrijtest in 1993.
Deze test is gepland op woensdag 30
maart 1994. Noteer deze datum als u
hieraan wilt deelnemen.

Bijeenkomsten over
eigen woning-bezit
We wijzen U nu al op twee (gelijke)
bijeenkomsten over eigen woningbezit voor 50+ ers, die op dinsdag 25
januari a.s. 's middags en 's avonds
worden belegd in het Dorpscentrum

W

VORDEN
STICHTING
W E. L Z IJ N
OUDEREN

door de P.C.O.B. samen met de
S.W.O.V. De toegang is gratis. Let op
verdere publicaties.
Deze maand weer iets over hulpmiddelen.

Doofheid
Door een ringleiding in huis aan te
leggen kunt u weer goed met iemand
praten wanneer je minder goed hoort.
Ringleidingen worden vaak gebruikt
in kerken. Weinig mensen weten dat
dit ook in huis kan. Aanleggen kan
eenvoudig langs de plint. Door het
aanbrengen van een microfoontje bij
de t.v. hoeft deze niet meer zo hard
aan. U kunt het microfoontje ook op
tafel leggen ten behoeve van een gesprek. Wel dient u een gehoorapparaat
te hebben met een letter R erop.
Voor al de aktiviteiten kunt u voor
meer informatie terecht bij de SWOV,
Raadhuisstraat 6, tel. 05752-3405.
Ons kantoor is geopend van maandag
tot en met vrijdagmorgen.
Elders in dit blad leest u een artikel
overeen telefooncirkel in Vorden.

A.s. zondagmorgen geeft de leselkapel weer haar jaarlijkse uitvoering in Amphion te Doetinchem.
Dit orkest onder leiding van de heer A. Ketz met zang van mevrouw Ketz speelde Egerlander en
Böhmischer muziek. De leden komen uit de gehele streek.

Wereldwinkelnieuws Vorden
Mijlpaal voor zuivere koffie
'Niemand verwacht dat kleine koffieboeren hiertoe in staat zijn. Dat het
ons nu lukt, komt omdat we ons meer
en meer hebben georganiseerd én
dankzij de meerprijs die jullie al jarenlang voor onze koffie betalen.'
Met trots vertelt Carlos Murillo van
COOCAFE over de eigen gebrande
koffie, Café Directo. Een succes voor
de koffieboeren in Costa Rica én voor
de zuivere koffie.
Somds 1983 importeert S.O.S. Wereldhandel koffie uit Costa Rica. Koffie die onder meer is terug te vinden in
de 'Indio Latijns-Amerika koffie'.
Aanvankelijk kwam die koffie alleen
van de coöperatie Cerro Azul. Inmiddels ook van vijf andere koffiecoöperaties waarmee Cerro Azul sinds 1988
nauw samenwerkt in de organisatie
COOCAFE. Tien jaar zuivere koffieimport uit Costa Rica heeft haar
vruchten afgeworpen. De koffieproducenten hebben altijd een deel van
de meerprijs opzij gelegd voor investeringen. Voor een stuwdam bijvoorbeeld of een machine die koffiebessen
tot -bonen verwerkt. Maar ook voor
herbebossing en de introductie van
nieuwe gewassen als Macadamianoten, zodat de boerenfamilies minder
afhankelijk zijn van de koffie. En nu
dus voor het op de markt brengen van
een eigen gebrande koffie.
Een belangrijke stap voor de koffieboeren in Costa Rica. Murillo: 'Door
het gehele produktieproces in eigen
handen te nemen, hebben we een grotere stem in de koffiehandel. Dat komt
de prijs ten goede.'
Deze koffie is te koop in de WERELDWINKELKRAAM elke week
op de markt in Vorden. In de maand
JANUARI houden we tevens
OPRUIMING van kunstnijverheidartikelen.

' Voetballertj es halen lege
flessen op'
Het is alweer bijna zover a.s. zaterdag 8 januari houdt de voetbalvereniging VORDEN haar tweede flessenactie. De actie zal zich dit jaar
uitbreiding, de voetballers zullen
ook de Kranenburg en Wichmond
bezoeken.
Voor de Voetbalvereniging betekent
dit zorg dragen voor een goede en
strakke organisatie. Zodat alle aangeboden lege statiegeld en statieloze
flessen worden opgehaald. Dat deze
actie een vriendelijk karakter draagt
blijkt al wel uit het motto 'Wij helpen
u, u helpt ons.'
Ook nu is de bereidheid van de vele
vrijwilligers groot te noemen. Want
naast alle pupillenteams en junioren
elftallen staan per groep ongeveer 6
begeleiders klaar inclusief een tractor
met platte wagen en een auto met aanhangwagentje. De , groepen zullen
zich door de wijken van Vorden, Kranenburg en Wichmond kronkelen.
Voorafgegaan door de geluidswagen
zodat een ieder weet dat de jongens in
aantocht zijn. Dat betekent dat zo'n
160 personen op deze zaterdagmorgen actief zullen zijn.

Socci
afd. volleybal
Programma 06-01: heren: Terwolde
3 - Socii l; dames: Terwolde 3 - Socii
2.
08-01: dames: Voorwaarts 5 - Socii l.
Uitslagen: dames: Socii l - Vios 4
2-1; Socii 2 - Heeten 3-0; heren: Socii
1-WSV32-1.

Ook ons gemeentebestuur heeft wederom voor ondersteuning gezorgd,
want naast het beschikbaar stellen van
een container voor het statieloze glas,
is ook de Gemeentewerf aan de Enkweg.open.
Dit is tevens de plek van waaruit de
actie start en zullen gedurende de gehele zatermorgen mensen aanwezig
zijn die de lege flessen in ontvangst
nemen.
Al onze supermarkten hebben hun
medewerking aan deze actie toegezegd zodat een snelle afvoer van het
statiegeld flessen in gegarandeerd.
Toen Bakker Van Asselt van de actie
hoorde stelde hij wederom spontaan
een lekkere krentebol voor de jongens
beschikbaar. Want naast warme chocolademelk die de jongens tijdens de
actie krijgen geeft een krentebol extra
energie.
Geheel Vorden, de Kranenburg en
Wichmond staat zaterdagmorgen 8 januari in het teken van de flessenactie
van de Voetbalvereniging Vorden.
Een ieder zal aan deze actie haar medewerking verlenen zodat het een
groot succes zal worden. In elk geval
doe mee en ontzettend bedankt alvast.

Volleybal
Programma: HP Devolco 2 - DASH
2; DP Devolco 4 - DASH 2; D2A
WSV 2 - DASH 3; D4C Boemerang 4
- DASH 7; H2A DASH 3 - Bruvoc 3;
H3B DASH 4 - Voorw. 2; D3B DASH
4 - Devolco 8; D4B DASH 5 - Epse 2;
MA DASH l - Voorw. l; JC DASH l WSV 2; MB DASH l - Sp. Dev. l.
H rekr. A Nw. Heeten - DASH A.

Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

LEDIKANTEN

Senioren ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank eiken
en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
l-pers. 90/200 compleet

nu 895,-

Geloogd grenen ledikant, 90/200
van 399,=

nu

Ledikant met 2 laden massief blank gelakt met
lattenbodem 90/200, van 479,=

nu

Ledikant van MDF, met strakke vormgeving,
wit gelakt met lattenbodem en laden, 90/200
van 499,=
^ - -^

Bestaande uit: geloogd grenen ledikant
met 2 nachtkastjes. Leverbaar in de
maten
140, 160 en 180 breed.
140/200 van 1695,=

nu 369,=

2-PERSOONS
Ledikant massief blank grenen gelakt, incl.
lattenbodem, 140/200
O VIO
van 539=
nu 0*1",=

nu 995,-

Ledikant "Tango" geheel MDF. Zowel in wit als zwart
is deze fraaie bedomranding leverbaar, afm.
140/200, van 599,. OOO .

SHOWROOM LINNENKASTEN
- 50%

KORTING Bijiv.: Schuifdeur linnenkast, Alpine wit

l 70x200 cm.
van 1019,HU 695,-

200x200 cm.
van 1079,-

nu ^w,—

"Twijfelaar" wit MDF met fraaie strakke vormgeving,
120/200, van 579,=

nu 450,=

Ditzelfde ledikant
160/200 of 180/200

HU 795,-

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40, ± 14 cm dik met
n zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.

Stalen ledikant met een versterkte spiraal
in wit qelakt van 349,=

Geloogd grenen
slaapkamer

20

l-PERSOONS
Blank gelakt massief grenen 'kajuitbed 90/200
van 299,=
nu 199,=

SUPERVOORDELIGE

nu 549,=

VERBOUWING!

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220
120/190
130/190
140/200
160/200

In alpine wit en zijde mat getint, waarbij de
ledikanten zowel los als gekoppeld te gebruiken zijn.
De nacht-kastjes zijn verrijdbaar. 2 ledikanten + 2
m
nachtkastjes
van2019
DU I .

Sunse* level
Slaapkamer geheel MDF Leverbaar in 5
verschillende kleuren o. a. alpine wit en
zwart structuur. De terugstaande poten
geven dit ledikant een zwevend effect.
Leverbaar in 1 40, 1 60 en 1 80 cm. breed.
In de lengtes 200, 2 1 0 en 220 cm.
Afm. 1 60/200 van 1495,-

Auping Auronde in vele nieuwe
kleuren! Auronde 100^60/200 met 2
handverstelbare Auping c^arsgespannen
spiralen en 2 polyether
matrassen (80/200)

voor'1OO
~^/ —
voor 239,=
voor 239,=
voor 249,=
voor 269,=
voor 289,=
voor 319,=
voor 349,=
voor 399,=
voor 459,=

Vredestein Perfolatex
schuimrubber matras
Een perfekte matras met een soepele stretch tijk die
aan beide zijden met wol is doorgestikt. Dikte ± 16
cm. 5 jaar garantie
80/190
80/200
90/190
90/200
90/2 l O
90/220
120/190
l 10/190
140/200
160/200

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

769,=
849,=
829,=
879,=
999,=
1099,=
1069,=
l 159,=
1369,=
1659,=

nu 649,:
nu 769,=
nu 749,=
nu 799,=
nu 899,=
nu 999,=
nu 969,=
nu 1059,=
nu 1249,=
nu 1495,=

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol. Dikte ± l 5 cm. 5 jaar garantie
80/190
80/200
90/190
90/200
90/2 l O
90/220
120/190
130/190
140/200
160/200

Senioren Comfort Slaapkamer

van 259,=
van 299,=
'99,=
van 319,=
van 339,=
van 369.=
van 389,=
van 419,=
van 479,=
van 559,=

van 399,=
van 469,=
van 449,=
van 519,=
van 549,=
van 599,=
van 619,=
van 669,=
van 799,=
van 919,=

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

339,:
399,=
379,=
449,=
479,=
519,=
539,=
579,=
699,=
799,=

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenveringen pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

nu 1.795,

Ledikant "Camee"
In frisse kleuren gelakt ledikant. Rood, blauw of
zalm. Afm. 90/200, van 299,-

nu 199,-

1.195,Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden er\hoek-combinaties.

Slaapkamer Perfection

Uitgevoerd in massief grenen en perfekt afgewerkt.
Honderden mogelijkheden. Bijvoorbeeld deze Halfhoogslaper.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgevoerd in wit M.D.F met bovenbouw en
verlichting. Leverbaar in 140, 160 en 180 cm.
breed. Afm. 140/200 van 1495,-

Onderstel ook geschikt voor dubbele hoogslaper.
Bed ook voor andere mogelijkheden geschikt.
Glijbaan ook als schoolbord te gebruiken.
Geen gebruik van schadelijke stoffen
Massief grenen constructie
Geen zichtbare schroeven.
Lattenbodem standaard.
TüV getest.

nu 1.150,* Vouwbed met lattenbodem en
inteneurmatras maat 80/T90
van 259x
HU l 79,=

De afgebeelde combinatie
besta.any uit: bed, trap,
onderstel, lattenbodem,
tent, glijbaan en beschermhekje
van l 195,-

* Onderschuff-combinatie wit, stalen
divanbed met onder-schuifbed en
versterkte spiraal.
van 529

* Stapelbed uitgevoerd in gelakt
grenen hout deelbaar en met
lattenbodems met trapje. 90/200

nu 995,-

van 749,=,

HALFHOOGSLAPER

Uitgevoerd in alpine wit met primaire kleuren,
inclusief buro en boekenkast. Afm. 90/200

nu 795,-

HU 599,=

HU 450,=

* Bedbank uitschuifbaar zowel als
éénpersoons* als 2 persoonsbed
geschfkt, inclusief matras en 2
opbergladen, geheel compleet,

van i.695,=

nu 1.295,=

Nieuwstad 44-48
Zutphen 05750 - 12816
Drienerstraat 18,
Hengelo 074 -421473

PROVIMI
BIQOEVOEDERPROGRAMMA

l l

PROVIKRUIM

ALLES VOOR BIJNA NIETS!

SPEENVOEDER
Tegen slingerziekte
Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR
Speciaalvoeders
Wichmond
Tel.:05754-1748

ALLE TAPIJTEN
WORDEN GRATIS
GEMETEN EN GELEGD
MET UITZONDERING
VAN TRAPPEN
—***%*>
ZWAAR WOONKAMERTAPIJT

3995

LEDEREN BANKSTEL 2 + 2V2ZITS
Met uitstekend zitcomfort, in diverse leerkleuren
ROMANTISCHE EETHOEK
Hetkamer tafel 0 120 cm in blank
patiné massief eiken
Pitriet stoelen voor/.ien van een
comfortabel /itkussen, per stuk

ELECTRISCH
VERSTELBARE
EIKEN FAUTEUIL
; Op comfortabele
/ithoogte. Leverbaar in
l diverse stofsoorten.

2250;

EIV

verhuur
verkoop
onderhoud

400 breed op legklare rug
van 85,- nu

(Ook l»

'

i

O

H

E M

KIND
ZONDER
KLEUR.

WOONKAMERTAPIJT COLUMBUS»
'n grijs of beige 400 breed op
Q A
j u t e rug van 109,- nu
O JT **'

igO_,
il?
M¥/
398?

C

Zulphenseweq P Lochen 0573054189

WOONKAMERTAPIJT
"Panama" blauw 400 breed op jute rug L A
van 110,- nu
O Tf _•

ELECTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
Traploos verstelbaar d.m.v. 2 electromotoren VM*
in diverse maten
80x200 nu voor
/Jy
90x200 nu voor
798?
MATRASSEN VOORDEEL
Polyether SG 40 Soft:
80x190 nu voor
90x200 nu voor
140x200 nu voor

Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen.

DESSO SLAAPKAMERTAPIJT
in groen of rose

MODERNE SLAAPKAMER
Met romantische accenten. Uitgevoerd in een zachte
zalm kleur. Leverbaar in 160 cm breed en 180 cm
breed.
Ledikant zoals afgebeeld
160x200 cm inclusief 2 nachtkastjes

WOONKAMERTAPIJT "HORIZON 'I IA
'O br. op jute rug van 275,- nu | f ^ff
VIJF STERREN WOL TAPIJT MOZAIK
'n 5 kleuren 400 breed op jute rug
^ "" '
van 309,- nu

VEREN HOOFDKUSSEN
Per stuk 19,95 nu 2 stuks voor

Voor tienduizenden kinderen in Nederland

(voor zwaar gebruik ook leverbaar op 5

blijven dingen die het leven kleurrijk maken
steeds buiten bereik. Dat komt doordat er

meubelen

in hun tehuis, internaat of pleeggezin vaak niet

MEER DAN 200 TAPIJT
COUFOlVNEIViN 400 EN
500 CM BREED VAN
l METER TOT 12 METER

Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
Eibercjen

genoeg geld voor is. Kinderhulp brengt daar
verandering in door geld in te zamelen, en dat
te verdelen onder instellingen die vallen onder
de Wet op de Jeugdhulpverlening.
Steun Kinderhulp. Voor al die kinderen die in
hun bestaan wel wat kleur kunnen gebruiken.

J. W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190
l ..... .naat 32. 741 l HS Deventer. Tel.:05700- l 1899
CIRO 40 40 40 DEVENTER

CURSUSSEN JAN. '94

RADIO, TV, ANTENNES EN SCHJTELS
In ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven. Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koelkasten, klein huishoudelijke apparatum: en schotelontvangers. Onze eigen reparatie afdeling s^Ht een belangrijke
rol om optimale service te verlenen, v^^oop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.
INSTALLATIEBEDRIJF

COMPUTER/ADMINISTRATIEF

****

GJ.OLDEMHAVE

In januari 1994 beginnen in Vorden
de volgende Engelse cursussen:

Voor volwassenen:
Beginners en gevorderden
Dag- en avondcursussen
Groepen van 4-6 personen

LICHTENVOORDE PILLEN 't ZWAANTJE:

*HALLE*

***/
rl"

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

A

HAV N DUO
P.P.M. & HANSKA DUO
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

BUS 5
21.20
21.30
21.40
21.50

Registratie: Nieuwstad 28, tel. 05752-1443.

AANVANG NIEUWE CURSUS VOOR
BEGINNERS:

AUTOSCHADE
^HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

15 JANUARI 1994
INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:
NIEUWSTAD 28-7251 AH VORDEN

TEL. (05752) 1443

u. WARNSVELD - winkelcentrum
u. VORDEN - N.H.-kerk
u. RUURLO - kerkplein
u. VELDHOEK - Wentink

BUS 2
21.20 u. HENGELO - sporthal/Vezo
21.35 u. VELSWIJK - postkantoor

BUS 4
21.15
21.20
21.25
21.30
21.35

u. TOLDIJK - De Bremer
u. STEENDEREN - postkantoor
u. BAAK - bushalte
u. WICHMOND - café Krijt
u. KEYENBORG - R.K.-kerk

Computercursus gevorderden

EIBERGEN ZALENCENTRUM 'DE KLOK':
Computercursus beginners
Tekstverwerking WPS. 1 beginners

di
di

25-1 19.00
25-1 20.30

do
do

27-1
19.00
27-1 20.30

ZELHEMCAFÉ-REST. 'DE BRINK':
Computercursus beginners
Tekstverwerking WPS. 1 beginners

wo 26-1 20.30
wo 26-1
19.00

SPOEDCURSUSSEN
(2 ZATERDAGEN TE LICHTENVOORDE):
NOVELL NETWARE GEBRUIKERS
NOVELL NETWARE SYSTEEMBEHEER
TEKSTVERWERKING WP 5.1 beginners
TEKSTVERWERKING WP 5.1 gevord.
WINDOWS
COMPUTERCURSUS beginners
LOTUS 123
COMPUTERBOEKHOUDEN EXACT
TEKSTVERWERKING WP 6.0

INLICHTINGEN:

22-1 + 29-1
5-2 + 12-2
22-1+29-1
5-2 + 12-2
5-2 + 12-2
26-2+ 5-3
5-3+12-3
19-2 + 26-2
19-2 (1 zat.)

05443-75140
77839

Op 8 januari 1994 starten
wij de nieuwe

heden
OPRUIMI

GEHOORZAAMHEIDS-

Voor deelname aan de 1e vrijblijvende
informatieles graag tel. opgave.

CURSUS
voorhuishonden te
Velswijk.

Dus kom snel langs en profiteer van dit aanbod, want....

Inschrijvingen open voor:
- puppy's
— beginners
— gevorderden
— extra klasse
— privé-lessen
Inlichtingen en opgave:
Ap Peters, tel. 08344-1436
Lucia Mullink,
tel. 08342-2361

D A M E S M O D E
• Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980

Computercursus beginners
Tekstverwerking WP 5.1 beginners

Instituut
WALLERBOS

Wij zijn gestart met een grandioze
opruiming!
Wij geven u hierbij de mogelijkheid om
tegen sterk gereduceerde prijzen
kleding te bemach
tigen uit onze
najaarscollectie!

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971

19.00
20.30
19.00
19.00
20.30
9.30
20.30
14.00
9.30
20.30
di 25-1 19.00
do 27-1 19.00
ma 24-120.30
di 25-1 20.30
wo 26-1 19.00
wo 26-1 20.30
di 25-1 19.00
ma-vr
15.30

VORDEN'DORPSCENTRUM':
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - 1 2 3 2

Tonny Jurriérfs

24-1
24-1
26-1
24-1
do 27-1
vr 284
do 27-1
vr
28-1
di 25-1
ma
ma
wo
ma

Tekstverwerking WP 5.1 gev.
Windows beginners
Lotus 1 23 beginners
Novell Netware gebruikers
Novell Netware systeembeheer
Dbase beginners
Basiskennis Boekhouden
Huiswerk- en studiebegeleiding

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Quatropro
Symphony
Computerboekhouden EXACT
Computercursus beginners

Tekstverwerking WP 5.1 beginners

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

ENGELSE LESSEN IN VORDEN

Eerste vrijblijvende informatielessen:

• Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden
BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)
Oe goedkoopste van Nederland in alle merken en moten
APK keuren klaar, terwijl U wacht
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

'Een winteraovend bi'j Pardies
op d'n deale'

Een fragment uit de film 'Historisch Festival laat verleden herleven'.
Het C.C.K. Cultureel Collectief Kranenburg houdt op vrijdag 14 januari
en op zaterdag 15 januari twee boerenavonden, 'Bi'j Pardies op d'n deale'.
Het programma op die avonden bestaat uit muziek, film en verhalen.
In de jaren vijftig speelden in de kleine buurtschappen het toneel en de
feestavonden zich af op een boerendeel. Louter en alleen voor het genoegen van de buurtbewoners, zonder
enige pretentie. En op zo'n avond, liet
je elke kritiek thuis en kon je alleen
maar glimlachen als een koe van achter 'ssst' riep in de stalgoot. Bi'j Pardies op d'n deale, zullen vrijdag en
zaterdag dit soort geluiden niet onopgemerkt aan je voorbij gaan. De
koeien vormen namelijk het decor,
voor een oldewetse aovend op d'n
deale.
Het C.C.K. heeft op beide avonden
een schitterend programma samengesteld. Zo zal Henk Krosenbrink uit
Winterswijk bekend van het boek
'Achterhoek in Grootvaders tijd' en
in het verleden directeur van het Staringsinstituut in Doetinchem, vrijdagavond oude verhalen en kluchten vertellen. Zaterdagavond is het de beurt
aan Gerard Hazewinkel uit Eibergen.
Hij zal op een meesterlijke wijze zijn
volksverhalen vertellen.

Gerard, geboren in de Wildenborch,
is vaak te beluisteren in het programma 'um de middagpot' van Omroep
Gelderland.
Beiden vertellen hun volksverhalen,
tussen de strobalen en vanuit de hilde.
Voor de muzikale omlijsting zorgen
Herman Oudenampsen en Hendrik
Hartelman uit Barchem. Herman behoort tot één van de beste harmonikaspelers van Gelderland. Ze brengen
's avonds de polka's en de feleta's op
originele wijze ten gehore.
Naast verhalen en muziek zijn er 's avonds films te zien van o.a. het slachten van een varken, zoals dat vroeger
plaats vond. Het hoogtepunt van de
avond is ongetwijfeld de film: 'Historisch Festival laat verleden herleven'.
Het C.C.K. heeft van het Festival in
1990 een prachtige film laten samenstellen. Veel Kranenburgers, o.a. (Krato, kinderen van de Kraanvogel etc.)
werkten of speelden mee bij het festival. Dit alles is nu in een documentaire voor het nageslacht vastgelegd. De
film wordt beide avonden vertoond

Telefooncirkel in Vorden
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden heeft in samenwerking met het
Nederlandse Rode Kruis, afdeling
Vorden, het plan opgevat om in de
gemeente Vorden bij voldoende
deelname in februari een telefooncirkel te starten. De telefooncirkel
die in veel plaatsen al draait blijkt
bij de deelnemers zeer geliefd te
zijn.
In onze huidige maatschappij raken
veel mensen geïsoleerd. Isolement
kan leiden tot problemen en kunnen
soms voorkomen worden door enige
vorm van kontakt. Een telefooncirkel
is één van de manieren waardoor kontakten gelegd kunnen worden en daarnaast is het een vorm van alarmering.
De telefooncirkel funktioneert van
maandag tot en met vrijdag en bestaat
maximaal uit acht deelnemers. Een
vrijwilliger start dagelijks op een vast
tijdstip de telefooncirkel. Vervolgens
belt deelnemer a met deelnemer b en
neemt b kontakt op met c. Aan het

eind van de telefonische ronde staat
de vrijwilliger. Als iemand niet opneemt na twee keer bellen gaat een
vrijwilliger een kijkje nemen.
Dat dagelijks telefoontje geeft een
stuk zekerheid omdat in ieder geval
éénmaal per dag kontakt is met anderen. Men hoeft in ieder geval niet
meer bang te zijn dagenlang geen enkel kontakt te hebben.
Van deze voorziening kunnen allen
vanaf 55 jaar gebruik maken. U kunt
altijd een proefperiode meedraaien,
zodat u kunt proberen of dit iets voor
u is.
Hebt u belangstelling dan kunt u kontakt opnemen met de Stichting Welzijn Ouderen Vorden, Raadhuisstraat
6, tel.nr. 05752-3405. De funktionaris, mevr. L. van Uden zal u graag nader informeren.
U kunt ook informatie inwinnen bij
uw huisarts. Folders liggen klaar bij
diverse organisaties/voorzieningen
en artsen.

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Winterexcursie landbouw
De gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden organiseren donderdag 20 januari weer hun jaarlijkse winterexcursie.
Vóór de middag wordt een bezoek gebracht aan rundveeproefbedrijf De
Vijf Roeden te Duiven. Hier wordt
o.a. voedings-, emissie- en gedragsonderzoek verricht. Voor het emissieonderzoek is een mechanisch geventileerde stal gebouwd en worden
diverse vloertypen getest. Tevens is
een melkrobot aanwezig.

Na de middag wordt de vuilverbrandingsinstallatie te Duiven bezocht.
Per jaar wordt hier 250.000 ton afval
verbrand. De overblijvende 'slakken'
worden o.a. hergebruikt in de wegenbouw. De vrijkomende warmte dient
voor stadsverwarming en voor opwekking van elektriciteit.
Leden van de landbouworganisaties
kunnen zich tot l O januari opgeven bij
hun secretaris. Telefoon 1284 (G.
Schuerink GMvL), tel. 6751 (A.
Zents ABTB) of tel. 1576 (H. Brummelman CBTB) (zie ook advertentie).

op een groot scherm. Verder is er nog
een expositie te zien van foto's die
door Fons Rouwhorst zijn gemaakt
tijdens het historisch festival.
De boerenavonden vinden plaats op
de deale van de fam. Pardijs aan de
Mosselseweg 4 in Kranenburg. De
deale met zijn prachtige hilde, koeien
en stro, zorgt ervoor dat de sfeer van
vroeger opnieuw zal herleven. Het
worden onvergetelijke en waarschijnlijk éénmalige avonden. De sfeer is
aanwezig, de gezelligheid zult U
moeten meebrengen. Een avond voor
jong en oud.
Gezien de beperkte ruimte, en de te
verwachten belangstelling voor deze
boerenav^fcjen van zowel Kranenburgers a^Fniet-Kranenburgers zijn
we helaas genoodzaakt om te werken
met kaarten in de voorverkoop (zie
advertentie).
Ze zijn te verkrijgen bij de fam. Nijenhuis, Htf^ilaan 11 en bij de fam.
Kappert, wmirloseweg 87 in Kranenburg. Of telefonisch te reserveren: tel.
05752-6538.
Voor alle duidelijkheid er worden
's avonds géén kaarten aan de dealdeure verkocht (vol is vol).

Dammen
Nick Cup
Gerrit Wassink is de tweede winnaar
van de Nick Cup, de wissclbeker van
damclub Vorden voor de winnaar van
het traditionele oudejaarssneldamtoernooi. Wassink stond al na 5 ronden 3 punten voor op de concurrentie,
maar door een nederlaag in de voorlaatste rond tegen Henk Grotenhuis
ten Harkel werd het toch nog even
spannend. Door een overwinning in
de laatste rond tegen Jan Masselink
stelde Wassink evenwel de zege veilig. Mark Klein Kranenbarg werd
winnaar van de eerste klasse, Henk
Klein Kranenbarg van de tweede
klasse, Gerco Brummelman van de
derde klasse en tenslotte Erik Dorresteijn van de vierde klasse.
Eindstand: 1. Gerrit Wassink 8-14; 2.
Henk Grotenhuis ten Harkel 8-13; 3.
Henk Ruesink 8-11.

Oliebollenjeugdtoernooi
Voor de jeugd werd er een oliebollentoernooi georganiseerd. Er waren in
totaal 39 deelnemers uit verschillende
plaatsen uit de Achterhoek. De
groepswinnaars werden beloond met
oliebollen.
De eindstanden waren:
Groep 1 : 1 . Christiaan Groot Jebbink
(Wichmond); 2. Maikel Lieste (Doesburg). Groep 2: 1. Sjoerd Nijenhuis
(Winterswijk); 2. Hestcr Harmsen
(Wichmond). Groep 3: 1. Harm van
Wakeren (Winterswijk); 2. Leon van
Leeuwen (Doesburg). Groep 4: 1.
Sjoerd Richters (Doesburg); 2. Mark
v.d. Spoel (Doesburg). Groep 5: 1.
Michiel Kroesbergen (Vorden); 2.
Ralf Richters (Doesburg).

'De Graafschaprijders'
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' houdt vrijdagavond in het clubhuis een Nieuwjaarsinstuif.

GENDA Bi'j ons in d'n Achterhook
JANUARI:
S WO V Open Tafel in de Wehmc
iedere dag.
2-9 Kledingexpositie, Nieuwstad 20
5 H VG Dorp Vorden, Nicuwjaarskoffiemorgcn
5 HVGWichmond,
Nicuwjaarsavond
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Nicuwjaarswensmiddag,NCVB
10 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'
10 VrouwenclubMedler
11 KPOVierakker, Jaarvergadering
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Nieu wjaarskoffiem iddag
11 Soos Kranenburg, Gymnastiek en
Nieuwjaar
12 Welfare, Handwerken in
'de Wehme'
13 PCOB-middag
14-15 CCKBoerenavond'Bi'j
Pardies op d'n deale'
14 ANBO, Feestelijke
nieuwjaarsbijeenkomst in
'tStampertje
15 Pronkzitting'deDeurdreajers'
15 Nicuwjaarscrossloop, VRTC
17 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Doemiddag in het Dorpscentrum
18 NCVB,Mevr.Tolkamp
19 HVGDorpVorden,
Jaarvergadering
19 HVGWichmond,Jaarvergadering
20 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Cursus bij garage Groot Jebbink
20 Pejaardenkring, Dorpscentrum
24 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'
24 VrouwenclubMedler
25 PCOB/S WO V, bijeenkomsten
ovcreigen woning in
Dorpscentrum
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering
26 Welfare, Handwerken in
'de Wchme'
26 Bejaardensoos Vierakker,
Nieuwjaarsreceptie bij d 'Olde
Kriet
31 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldherg'

NieuwjaarsfeÉljn
Leden van Jong Gelre zullen vrijdagavond 7 januari naar Laren gaan om
daar deel te nemen aan het Nieuwjaarsfestijn van de KringJfcst-Achterhoek van Jong Gelre^Bit feest
wordt gehouden in zaal Langenbaergh.

AJK-avond
Maandag 10 januari wordt in het
Dorpscentrum de eerste AJK (Agrarische Jongeren Kontakt) avond gehouden. Die avond zal de heer Wagenvoort een dia-serie laten zien over de
mol en hoe deze diersoort bestreden
wordt.

Nieuwjaarsconcert
De muziekvereniging 'Concordia'
houdt zondag 9 januari het traditionele Nieuwjaarskoffieconcert in het
Dorpscentrum. Het concert zal een
luchtig karakter dragen. Onder meer
wordt muziek gespeeld uit een selektie van 'Grease' en nummers van
Bryan Adams en Paul Anka.

Spreken in het
openbaar
Instituut Rhetorica start met een cursus: spreken in het openbaar. Vrijblijvende informatieavonden worden gehouden op maandag l O januari in congrescentrum Frerikshof te Winterswijk, dinsdag 11 januari zalencentrum Wildenbeest te Doetinchem en
donderdag 13 januari in zaal De Luifel.

Bargkapel
Zondagmorgen 9 januari zal het
Nieuwjaarsconcert van de Bargkapel
uit Barchem worden gehouden in het
Hotel in de Groene Jager te Barchem.
Bargkapel o.l.v. Willem-Jan Jolink en
met zang van Mirjam van Aken. Als
confcrcncicr Hanske oet Losser. En
als klap op de vuurpijl de 11-jarige
Nadja Ligtenbarg uit Neede. Zij zal
voor de eerste keer optreden met de
Bargkapel. Nadja heeft meegedaan
aan het nationale songfestival van de
VARA voor kinderen. Zij wist daar
opmerkelijke resultaten te bereiken.
Ze kreeg daardoor de nodige bekendheid en dat heeft er ondermeer toe geleid dat ze nu met de Bargkapel optreedt. Het volgende optreden van de
Bargkapel zal zijn 20 februari in de
Keizerskroon te Ruurlo.

'Toon, wod 's wakker, de tillefoon geet, wie wet wat t'r is.' Riek gaf Toon
nog 'n exstra porre in de rugge, too kwam Toon wel oaverende.
'Waffen gek belt t'r now op ni'jaorsmargcn umme half negen op', grommen Toon maor leep toch de gang in waor de tillefoon ston. 't Was zien
breur Olbcrt uut Wichem. Of e kommen wol en helpen de kelder uutpakken. Wichem zol vcmocdeluk vandage onder water komm'n te staon, de
pelietsie had 't net um eroep'n.
Olbert had 't zelf in de rugge en kon nog gin köpken thee van de grond
beur'n laot staon die drie mudde earpels die in de kelder leien. 'Ik komme
metene en helpe ow wel.'
'Wat is t'r toch veur narugheid?', vroog Riek. 'Och, in Wichem denkt ze
dat alles blank kump te staon, 't schient dat de Venncgötte oaverlöp.' 'En
wat mo'j dan now?'
' 'k Zol Olbert kommen helpen met de kelder löaghaal'n'. Onderwiel Toon
zich reisveerdig maak'n smeer'n Riek um brood en zett'n koffie, dan
wodd'n e metene goed nuchter. Want op Oldejaorsaovund, dan we'j 't
wel, dan krie 'j allichte meer dan goed veur ow is.
Um die reajen stapp'n Toon un hötjen later dan ok op de fietse en leet e de
auto maor op stal, de alkohol mog nog 's naowarken.
Zien breur Olbert leep um 't huus hen te marjauwen too Toon 't hofpad op
fietsen, hee kon de earpelgrepe nargens vinden. 'He'j de earpels.dan los in
de kelder edöpt en neet in zekke?'.
'Po jao, dat doe'w altied, dan blieft ze langer mooi.' Now, dat was mooi
wark veur Toon, drie mudde met de hande opgaarn want met de schuppc
of batse stok i'j ze kapot. Toon had de rugge dan ok goed nat too hee ze nao
un storm in de zekke hadde. En too wissen ze in Wichem ok onderhand dat
't water neet wieter zol kommen.
Camping 'De Kleine Steege' had t'r goed van langs ekregen, 'n hoop caravans stonn'n met 'n boam in 't water met alle narugheid naoderhand. Gelukkug heb t'r wieter, beholdens Jan van 'n Oldenkamp, waor de kelder
volleep, neet volle luu schaa ondervonnen as un betjen ongemak um de
poste. Toon dronk nog un ni'jaorsborrel bi 'j zien breur en ging too weer op
huusan.
'En too was 't?', vroog Riek natuurlijk.
'Och, 't volt allemaole nogal met, 't gat in 'n diek van de Vennegötte zit
weer dichte, at 't maor neet weer zo hard reagent is 't grootste leed wel
elejen. Maor zelf zo'k nog haos verongelukken.' 'Hoe dan, bu'j in 't water
evell'n?'
'Nee, op die ni'je rotonde daor in de Rondweg. Daor hef 't afslaonde autoverkeer op die Rondweg nog veurrang (anders dus dan op de rotonde
Horsterkamp-Reurlseweg) en dat zol micn zowat kull'n, d'r schealn 'n
haor an of ze hadd'n mien van de sokken ejag. Nao mien oordeel is die
rotonde daor beslis gin vebettering veur de fietsers. Maor dat heb t'r meschienal wel meer emarkt, bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.
De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vbrdensebosweg

Fam. Koren, Elslw/15, tel. 2466
De Doeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 2520
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309
B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Juliarialaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
ïnsulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
H et Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetló, tel. 3397
HetJebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

