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Vordens Mannenkoor huldigt
vier zilveren jubilarissen

WEEKENDDIENSTEN

Het afgelopen jaar hebben vier leden
van het Vordens Mannenkoor hun 25-
jarig lidmaatschap bij het koor volge-
maakt. Samen waren ze goed voor
honderd jaren inzet voor het koor. Het
viertal werd vorige week na afloop van
een korte repetitie tijdens de nieuw-
jaarsreceptie gehuldigd.

De vier jubilarissen zijn de heren G.W.
Plijter, J.G.W. Winkelman, A. Bijenhof en
L. Bleumink. In die 25 jaar heeft het vier-
tal heel wat verschillende muziekstuk-
ken doorgewerkt. Ook het laatste jaar
zijn weer tal van nieuwe stukken aan het
repertoire toegevoegd. Op 16 maart zal
dit te horen zijn tijdens een concert dat
plaats heeft in de sporthal. Ook muziek-
vereniging Concordia zal haar medewer-
king verlenen aan dit concert.

De heer L. Nijland, vertegenwoordiger
van het Koninklijk Nederlands Zangers
Verbond (KNZV), had russen alle nieuw-
jaarsrecepties en familie-activiteiten
door tijd vrij gemaakt om de jubilarissen
zelf te komen feliciteren en hen de jubi-
leum-insignes van het KNZV op te spel-
den en de oorkonden te overhandigen.
Uiteraard we^wi in die hulde ook de
echtgenotes berokken.
Ook de voorzitter van het mannenkoor
betuigde zijn erkentelijkheid aan zangers
en hun echtgenotes. Hij ondersteunde
zijn felicitaties met een bloemetje voor de
echtgenotes, ^fc het muzikale toostlied
onder leidin^^n dirigent Bert Nijhof
konden de jubilarissen de felicitaties van
de anderen in ontvangst nemen. De rest
van de avond werd in een voor deze ge-
legenheid passende sfeer doorgebracht.

Cantemus Domino
neemt afscheid
vanTeunWissink
Het gemengde kerkkoor 'Cantemus Do-
mino' neemt zondagochtend tijdens een
hoogmis in de RK Kerk in Kranenburg
afscheid van organist en dirigent Teun
Wissink. In totaal was Wissink ruim 57
jaar organist. In de jaren zeventig werd
hij ook de dirigent van Cantemus Domi-
no. Vanwege zijn leeftijd besloot Teun
Wissink afgelopen jaar te stoppen. 'Je
moet er een keer een punt achter zetten',
aldus.de 70-jarige organist. 'Daar komt
bij dat ik het altijd een hele verplichting
vond. ledere zondag moest je klaar staan
voor het koor. En dat ruim 57 jaar lang'.
Het koor heeft inmiddels twee opvolgers
voor Teun Wissink gevonden. Ernst
Koers bespeelt het orgel en Ge Verheem
is de nieuwe dirigent.

Contactcommissie
De contactcommissie Vorden/Warns-
veld van de landbouworganisaties
houdt op donderdag 25 januari in sa-
menwerking met de DLV voor haar le-
den een bezoek aan ee/i tweetal bedrij-
ven die automatisch koeien voeren door
middel van een opschuifbaar voerhek en
een met een blokkenschuif. Het betreft
hier respectievelijk een Weelink-voorhek
en een Fullwood-blokkenschuif.
Het eerste bedrijf dat die dag bezocht zal
worden is het bedrijf van de familie Huk-
ker aan de Horst 2 te Vorden. Vervolgens
wordt een bezoek gebracht aan het be-
drijf van de familie Pardijs aan de Nij-
kampsweg9 in Lochem.

Kerken in Vorden
houden Week van
gebed voor eenheid
Voor veel mensen heeft het jaar 2000 iets
opwindens. Christenen herinnnert het
aan de tijd die er sinds de geboorte van
Jezus Christus is verlopen. Wat is er in
die tijd gebeurd? Wat zal de nieuwe
eeuw ons en onze kerken brengen. In de
laatste duizend jaar is de kerk steeds
meer verdeeld geraakt. Eerst de scheu-
ring tussen Oost en West, later raakte ook
de westerse kerk verdeeld. De verdeeld-
heid is door Zending en Missie wereld-
wijd geëxporteerd. Kan het volgende
millennium het tegendeel laten zien?
De kerken van Vorden willen het streven
naar eenheid gezamenlijk onderstrepen
in twee bijeenkomsten. Op zaterdag-
avond 20 januari wordt er door de Raad
van Kerken een viering gehouden in de
Dorpskerk met medewerking van domi-
nee H. Speelman, Interchrist en de Litur-
gische Commissie van de Raad van Ker-
ken. Daarna is er in de kerk gelegenheid
elkaar te ontmoeten.
Op dinsdag 23 januari is er een gezongen
Vesper in de Dorpskerk. Er worden op
deze avond gezamenlijk gezongen en
psalmen gezongen. Zie ook advertentie.

Hervormde Vrouwen
De Hervormde Vrouwengroep Wich-
mond hield vorige week woensdag haar
nieuwjaarsreceptie. Er werden allerlei
spelletjes gedaan en natuurlijk ontbra-
ken de oliebollen en appelflappen niet.
Het was een heel gezellige avond.

Hervormde Gemeente
Zaterdag 20 januari, Gebedsdienst voor de eenheid
der Christenen in de Chr, Koningkerk 18.30 uur
ds. Speelman m'.m.v. Interchrist.
Zondag 21 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, dienst van Schrift en Tafel. Er is zondags-
school en jeugd kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 21 januari 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur idem.

RK Kerk Kranenburg
/Micrdag 20 januari 18.30 uur Gebedsdienst v.d.
Eenheid der Christenen in de Chr. Koning-
kerk.
Zondag 21 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 20 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring Gebedsdienst v.d. Eenheid der Christe-
nen.
Weëkend-Wacht-Pastores: 21-22 januari Pastoor
W. Grondhuis, tel. (0575) 49 42 21.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 januari 10.00 uur ds. Walpot-Ha-
goort, Fr. Broekman, Oec. dienst in RK kerk.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 27 januari 10.00 uur Oecumenische
dienst.

Huisarts 20-21 januari dr. ̂ Bs, Christinalaan
18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.0 -̂17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende vi-
site aanvragen. Bij spoedja^illen die niet tot
deze spreekuren kunnen ^Bhten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor overleg.

\ OOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE -AMBULANCE -BR ANDWEER
Telefoon 06- 11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) ~>ï 12 W

BRA.VDIVJ / R:
AMHUI 1 \ L /

Tandarts 20-21 januari J.H. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. {0573)251483.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooy-
erhoekseweg 8, tel. (0575) 59 29 11.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren da-
gelijks 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). Kraam af d el ing 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-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

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

Politie telefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
(0573) 25 49 31 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax (0573) 25 78 29.

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan hot spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op de/e tijden uw recept aan te bieden. Za-
terdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45

Buiten de genoemde tijden kunt U voor
spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Rïa Haggeman-Wit-
haar. Tel. (0575) 441351.

Dierenarts Tel 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.).
Spreekuur alleen voor spoedgevallen /.aterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Woningstichting Thuis Best' Schools l raaf
11 A. Onderhoudsklachten en technische za-
ken ma. t/m vrij, 8.00 tot 10.00 uur, alleen tc-k-
fonisch (0375) 46 14 00. Overige zaken op af-
spraak. Tel. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswi'rk en jy/in^verzorging,
24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
(0575) 51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel.
(0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evcrs-Janscn, tel. (0575) 462515.
Mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Maatschappelijk werk
Zutphcnscweg Ie, Vorden, lel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje januari: Mevr. Wolters, tel.
55 12 62 b.g.g. 55 68 75. Graag bellen voor 8.30
u.

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

Oost Nederland spreekuur iedere maandag
van 15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcenlrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meldadres tel. 06-8212240.

Slankmeldingsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dias-
dag 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.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St.
Ludgerusgebouw: donderdag 15,15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingstijden:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur, vrij-
dag 9.30-17,30 uur, zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

In fodiere n bescherm ing
Tel. (0575) 55 66 60.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 553405. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12.00 uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten be-
reik bellen 55 22 48 of 55 1701.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575)5441 41. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr: (055) 522 41 50.



Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 0575 - 55 14 55

Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 0543 - 51 90 67

Eigenaar H.H. Wanders, belastingconsulent,

Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, tel. 0575 - 46 32 74

Uw adres voor een totaalpakket administratieve dienstverlening
* verzorging financiële administratie

midden- en kleinbedrijf
* loonadministratie

* samenstellen jaarstukken en tussentijdse rapportage

* verzorging alle belastingzaken

* deskundige adviezen

* bedrijfsbegeleiding

Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij Federatie Adviserende
Beroepen

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend met toepassing van het
bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, jo. artikel 50, lid 5 van de Woningwet,
medewerking te willen verlenen aan het plan voor het
bouwen van een'bergruimte aan de Enkweg 11.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen met ingang van donderdag
18 januari 1996, gedurende twee weken, op de
gemeente-secrelarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de
mogelijkheid bedenkingen hiertegen gedurende die
periode schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 17 januari 1996.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

PROEF DE OORSPRONG
VAN GEZOND LEVEN
l.'w bakker heeft een nieuw brood; {TvfLent .

VITI heeft nog mter gr/onilv plussen dan brood nnr-

al hecfi. r/W&W+i bevat 5 maal zoveel calcium als

v< i] koren b rood (voor sterke hutten), 7U'# meer maBnesium

(het anti-iircït mincraall en W/f minder natrium dan vul-

kurenhrodd (terwijl Prvfor* int1 h lekker pittig smaakt),

en l>cvai peen cholcstenil. Proef de oorsprong van «eïond

leven: uw fWw* br.K«l lig( viw.r u klaar.

APPELKANEEL VLAAI
NU 10,-

GEVULDE CROISSANTS
HAM/KAAS - KAAS - WORST

NU 1,75

Echte Bakker
VAN ASSELT

Kerkstraat 5
7255 CB Hengelo Gld.

Kursussen
voorjaars-
kransen
maken

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 55 13 84

.
Voor inlichtingen
telefoon (0575) 46 41 65

Ons Rundvlees
een klasse apart!!

LEKKER

MAKKELIJK:

Pampa schijven
5 haien 4 betalen

UIT EIGEN

WORSTMAKERIJ:

Grillworst p.st. ƒ 5,-

Gebr. runder rollade
100 gram ƒ 1,89

Geldig van 17-1 t/m 23-1

EXTRA

VOORDELIG:

Malse riblappen
500 gram ƒ 7,45

RUNDVLEES
SPECIALITEIT:

Argentijnse steak

/ 4

Let op onze dagaanbiedingen in de winkel.
Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

V' ^*Jtv

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrïjf
Tevens glazenwas en

ffJakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel.Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 4921 18

TEBECAI Netwerken BV
kantooradres:
piet heinstraai 25
7204 jn utphen
telefoon 10575) 54 27 77

postadtes:
postbus 475
7200 al lutphen
fflxnr.51 0677

Veertien gemeenten in Oost-Gelderland, grofweg gelegen in de
driehoek Brummen-Lochem-Aalten, ontvangen het kabelsignaal voor
TV en radio vanaf l januari via één bedrijf:Tebecai Netwerken bv.

!n het gebied zijn 75.000 huishoudens aangesloten op de kabel.
Tebecai, die het kabelnetwerk exploiteert, is ontstaan uit de fusie van
CAI-Zutphen en CAI-Doetinchem. De fusie was nodig omdat in de
toekomst schaalgrootte een belangrijke factor is bij het slagvaardig
inspelen op financiële en technische ontwikkelingen.

Voor de abonnees verandert er niet veel.
Op de elektriciteits-afrekening (NUON), waarop het
abonnementsgeld vermeld staat, verandert de omschrijving van CAI
in Tebecai Netwerken bv.

Daarnaast verandert per l januari 1996 het storingsnummer voor
inwoners van de gemeenten Doetinchem en Zelhem in:
0575 - 54 27 77



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

Jochem

10 januari 1996

Eduard en Anja
ten Have-Teunissen
Mark, Nanda en
Renske

7255 MR Hengelo Gld.
Zelledijk 4

Dolblij en heel gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon

Kevin

Hij is geboren op
10 januari 1996

Dick en Karin Vliem

Zutphenseweg 50
7251 DL Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Stan

12 januari 1996

Gerjan en Manuela
Rietman

Boshuisweg 5
7233 JE Vierakker
Telefoon (0575) 44 20 58

Wij rusten van 12.30-15.00
uur

Voor de overstelpend vele en
hartverwarmende bewijzen
van medeleven die ik na het
overlijden en bij de teraarde-
bestelling van mijn dierbare
man, onze lieve vader, opa en
overgrootvader

. WILLEM BIJENHOF

mocht ontvangen, zeg ik u.
mede namens mijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te
ondervinden hoeveel medele-
vende vrienden wij hebben.

Uit aller naam:
G. Bijenhof-
Nijhuis

Vorden, januari 1996

Kunstgeblttenreparatle

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

VERHUISD

van:

Raadhuisstraat 13-15

naar:

BRINKERHOF 53
7251 WX VORDEN

J. WANSINK
G. WANSINK-WENTINK

VERHUISD
van:

Mosselseweg 6

naar:

Dr. STARINGSTRAAT
25

7251 AL VORDEN
TEL. 55 44 72

H.JABESSELINK

l
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B. DIJKMAN,
medewerker/toezichthouder op het
landgoed Hackfort,

zal op 28 januari a.s. gebruik
maken van de vervroegde
uittredingsregling.

*

i
ï

In verband hiermede vindt op vrijdag 26 januari
1996 een receptie plaats in 'De Herberg',
Dorpsstraat 10a te Vorden, waar van 15.00-17.00
uur gelegenheid bestaat om de heer Dijkman per-
soonlijk de hand te schudden.

Om niemand te vergeten en niemand te verplichten

De heer

G.H. STARINK
is ruim 32 jaar werkzaam geweest aan
de Christelijke Basisschool Varssel,
Zelledijk 22 te Hengelo Gld.,
maar om gezondheidsredenen is zijn
dienstverband met ingang van 1 januari
1996 beëindigd.

Graag willen wij de heer G.H. Starink een receptie
aanbieden op vrijdag 19 januari 1996 van 19,30 tot
20.30 uur in bovengenoemde school.
Wanneer u tijdens deze receptie het woord wenst te
voeren, vragen wïj u contact op te nemen met de
secretaris.
Namens het bestuur van de Vereniging tot Stichting
en instandhouding van scholen met de Bijbel te
Hengelo Gld.
H.G. Zweers-Harmsen, secretaris
Postbus 97, 7255 ZH Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 10 39

Zegt het voort, zegt het voort

Mijn Genade is U genoeg

Toch nog onverwacht heeft de Heer tot Zich geno-
men onze lieve, zorgzame moeder en oma

JANTJE KLEIN GELTINK-
MEMELINK

weduwe van Lammert Klein Geltink

op de leeftijd van 84 jaar

Aalten: Gerry en Herman van Asselt-
Klein Geltink

Hummelo: Rikie en Peter Remmelink-
Klein Geltink

Vorden: Jo en Bennie Harmsen-Klein Gettink
Lochem: Toos en Henk Klein Wassink-

Klein Geltink
Kleinkinderen en achterkleinkind

10 januari 1996
Nieuwstad 53
7251 AG Vorden

De teraardebestelling heeft maandag 15 januari
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden werd toch nog onverwacht uit onze-familie-
kring weggenomen

JANTJE KLEIN GELTINK-
MEMELINK

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden: Fam. Harmsen

Vorden, 10 januari 1996

. ..

loch nog onverwacht is overleden mijn schoon-
zuster en onze tante

JANTJE KLEIN GELTINK-
MEMELINK

op de leeftijd van 84 jaar.

Hengelo Gld.: J.G. Memelink-Burkink
Neven en nichten

10 januari 1996

Sterven doe je niet Ineens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes d/e je stierf,
t Is gek... maar die vergeet je.
Je denkt alleen ik ben wat moe-,
maar op een keer ben je aan
ie laatste beetje toe.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Dankbaar dat we haar zo lang in ons midden
mochten hebben, delen wij u mede dat, na een
liefdevolle verzorging thuis en op 'De Wehme', wij
afscheid moesten nemen van mijn lieve vrouw,
onze lieve zorgzame moeder en oma

JOHANNAHENDRIKA
BIELDERMAN-BOESVELD

op de leeftijd van 88 jaar.

A. Bielderman

W. Bielderman
G.M. Bielderman-Weenk
Albert en Heleen
Wim en Monique

Vorden, 13 januari 1996

Correspondentie-adres:
W. Bielderman,
Wilhelminalaan 6,
7251 EN Vorden

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
zorgzame vader en opa

PIETER MICHIEL VAN EIJKEREN
weduwnaar van Riekske Besselink

17 juli 1921

Abcoude:

Canada:

Naarden:

Winterswijk:

Zutphen:

Heerenveen:

Canada:
Canada:

t 13 januari 1996

Annette en Kees
Riekske, Hugo

Michiel en Shirley
Pieter, Michael

Joanna en Harry
Els, Harry

Francis en Herman
Gerard, Petra .

Riekske en Gerard
Ralph, Debby

Christine en Sander
Sander, Corine

Nella
Pieter en Jennefer

Carla, Kevin, Mark

De Brink 200, Zutphen
Correspondentie-adres:
Braamkamp 30, 7206 HB Zutphen

De uitvaartdienst wordt gehouden donderdag
18 januari om 10.30 uur in de St. Antonius van
Paduakerk, Ruurloseweg 101 te Kranenburg/
Vorden.
Aansluitend vindt de begrafenisplechtigheid
plaats op het parochiële kerkhof aldaar.

•
Daarna is er gelegenheid tot condoleren in zaal
'Schoenaker', Ruurloseweg 64 te Kranenburg/
Vorden.

De overweldigende belangstelling en deelneming
die u ons heeft betoond na het overlijden van mijn
allerliefste man, vader en opa

BOB NIJHUIS

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dank-
baar voor de steun en troost die ons dit heeft
gegeven.
Aangezien het ons onmogelijk is u allen persoon-
lijk te schrijven, betuigen wij op deze wijze onze
oprechte dank.

Jo Nijhuis-Barendsen
Jan en Jorien Nijhuis

Lilian
Bob en José Nijhuis

Demi

12 januari 1996

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

JONG BELEGEN KAAS
1 kilo

HALVETTA 20+ KAAS
blank of komijn 500 gram

BELLE DES CHAMPS
type snij-camembert, 100 gram

FRANSE COMTÉ
type Gruyere 100 gram

9?8

6.75

2?8

3
PISTACHE NOTEN
gebrand gezouten 250 gram

LET OP: reclame loopt nu
van woensdag t/m dinsdag.

Kaas-/noten-/wijnwinkel Teeuwen
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73
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Vorig jaar, naar aanleiding van ons 50-jarig
jubileum, hebben we u in de maanden januari,
februari en maart de aanbieding gedaan om
-net als vroeger- haantjes bij ons te komen
eten voor het nostalgische prijsje van 15 gul-
den.
Dat was een groot succes. Daarom willen we
dit in januari, februari en maart 1996 herha-
len.
Echt waar, een komplete maaltijd met een
halve haan, gebakken aardappelen/franse fri-
tes, gemengde salade, compöte en appelmoes
voor slechts f. 15,-.
De aanbieding is niet bedoeld voor groepen
en u zult begrijpen dat reserveren is gewenst.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 0575-551312.
Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur.

VOORALUW

DRUKWERK
FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK

DRUKKERIJ
WEEVERS

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMEF1IE . ZQNN'EBANK

M*»1

DREIUMME45-WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:
Postkantoor/
Boekhandel

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon (0573) 45 1263

HENGELO:
Drogisietij - Parfumerie - Schoonheidssalon

maManne
FelixTakkenkamp

Ruurloseweg S - Hengelo [Giö.)
Tol. 4Ë 20 62

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Ons te n k
Begoniastraat 3

7221 ALSteenderen
Telefoon 45 23 98

ADVERTEREN
KOST GELD...

^ NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

DE GEHELE MAAND JANUARI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen.

(m.u.v. enkele merkartikelen)

11 • * r— i i i--, p— i xx iVerder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 70% korting!
Speciaal voor de opruiming

Couponnen
tapijt, gordijnen
en vitragevallen

OE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg9-7261 AM Ruurlo-Tel.: (0573)451239-Fax: (0573)453694

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

COMFORTABELE FAUTEUILS
Bekleed met stof in
diverse dessins
passend in elk
interieur.

Opruimingsprij
vanaf

SLAAPKAMERTAPIJT
400 br. op jute rug.
Per meter van 79,- nu OP=OP.

PROJECTTAPIJT "PARAJECTRA "
4ÜO breed. QQ
Per meter van 169,- nu OP=OP O V •

VELOURSTAPIJT "PARADE
ROMERO"
In rose-zalm-blauw-grij.s of beige
400 breed per meter van 159,- nu
In grijs, blauw of beige
500 breed per mtr van 198,- nu

KEUKENLOPERS
Diverse kleuren.
Per meter nu STUNTPRIfS

50
•
50

l£
95

3 +2-ZITS BANKSTEL
Schitterende combinatie stof,
royaal van formaat.
Opruimingsprijs

GRENEN SECRÉTAIRE
Fraai model met practïscne indeling

Opruimingsprijs in geloogde uitvoering

HOEKTAFEL
80 x 80 crn
Opruimingsprijs in geloogde uitvoering

_ , Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

i HELMINK
f meubelen
MAAKT HET MOOIER Bil U THUIS

ALL SEASONS DEKBEDDEN
Katoenen tijk met polyester holvezelvulling
Eenpersoons
140x200 van 129,-voor
Tweepersoons
200 x 200 van 195,- voor
Lits jumeaux
240x200 van 235,-voor

POLYETHER MATRASSEN
SG 40 suft . |AO
80 x 190 nu slechts IVö«~

90 x 200 nu slechts 24V«"

140 x 200 nu slechts 3 Vö»~
Tussenliggende maten zijn ook leverbaar.

Eiber
J.W. Hagemanstraat 3 TeT0545 - 474190



Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

ACCOUNTANTS

BELASTINGADVISEURS

Telefoon (0573) 45 36 76
Fax (0573) 45 39 7(3

Uw partner onder andere in/akr:

samenstellen en controleren van jaarrekeningen
fiscale- en bedrijfseconomische advisering
fiscale aangiften (ook voor particulieren)
advisering inzake ondernemingsvormen
begeleiden van ondernemers
juridische zaken
personeel & organisatie

Meer info?

Bel vrijblijvend

1/2 PRIJZEN
DAMES:

- ROKKEN
- PULLOVERS
- BLOUSES
- PAKJES
- JACKS

modecentrum

HEREN:

- PULLOVERS
- OVERHEMDEN
- JACKS
- COLBERTS
- COSTUUMS

- PYAMA'S
- DUSTERS
- NACHTHEMDEN

THEO TERWEL |
AUTOSCHADESPECIALIST Ü

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEORIJF

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon; (0573) 45 H 38

Tonny J ui
Zorg van

persoonlijk
niveau

Bel vrijblijvend voor informatie over:
• Thuiszorg
m Kraamzorg
m Persoonsgebonden budget
m Thitisbchandding

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

(0575) 5164 63
Regiobureau Midden-IJsse!, Rusfoordlaan 45F, 7211 AW Eefdc
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 5310 53

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B"

AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573) 45 11 61

HANZEHOF:POPPENHOF

ZONDAG 21 JANUARI ZUTPHEN
DE MOOISTE POPPENBEURS

Eén van de mooiste beurzen, nu weer uitgebreid.
65 stands! Berenafdeling! Himstedt's,

poppendokter Hemkes, kursussen, boeken.
Open: 10.30-16.30 uur. Toegang f 6,-/65+ f 4,-.

Organisatie: Max Lukas Wotters

ONZE
HERSENEN
WORDEN
BEDANKT
Eén op de vijf Nederlander* krijgt een hersenaandoe-
ning. Dan ziet het leven er wel even anders uit, soms
van de ene op de andere dag.

De Hersenstichting Nederland bevordert jaar in, jaar
uit. l if t wetenschappelijk onderzoek. Elke gulden,
elke donatie is bitter noodzakelijk. Ons jaarthema in
1996 is: HERSENEN IN DE WAR.

Giro 860

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte HoLilstraat 10 2511 CD 's-Gravenhage

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijk) nu nnfi mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echl kunstwerk,
uw Jiplonu * krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert ik' wand als npoit ttvoren

Een mooie lijst geen ten stuk|t W
vermeerdering aan fllles wal u op een mooi plekje
tvilt ophangen.

De keuze ia enorm; van klassiek lot modem, dun
of dik groot of klein. Wij zorgen ervoor dal de
exact op maal gemaakl wordt, cvt-ntueel voorzien
fan onlspiegeld glas.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld, Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 16 40 00

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

FOLDERS

KAARTEN

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

CONTACT
Lokaliseert Wat u
echt interesseert

Lammers'damesmode in Vor-

den is aan het verbouwen!

Daarom kunt'u gedurende de

verbouwingsperiode rekenen

op ENpKJVIE KORTINGEN!

, Ukunt ons bereiken via de

.achteringang.: De borden wij:

. zen u de weg. -Dus kom snel

'.langs.en.profiteer van dit,aan-

•-bód,-want....OP = OP! :

D A M E S M O D E

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-551971
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^VERGUNNING-
VERLENING

Op 9 januari 1996 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer G.R.A. Krijt voor het slopen

van een boerderij op het perceel Lin-
deselaak l te Wichmond,

- de heer EJ. Kettelarij voor het vellen
van 2 berken op het perceel Waarier-
weg te Vorden.

- de heer H.J. Bannink voor het vellen
van 1,57 ha. grove den en fijnspar op
het perceel Schuttestraat 34 te Vorden.

- Kaptein's Oliehandel B.V. voor het
vellen van 25 berken op het perceel
Ni j verhei ds weg 2 te Vorden.

DG Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN
m

Naam Bouwadres Datum Omschrijving
ontv.

G.H.Bloemendaal Zelledijk 02-01-96 plaatsen van een voedersilo
Vorden

Gemeente Vorden de Horsterkamp 8 09-01-96 plaatsen van kantoor-units
Vorden

L. Wensink Almenseweg 25 10-01-96 vergroten van een woning
Vorden

. •

ï*lJïTBREIDENGARAGE/BERGRUIMTE DORPSSTRAAT2 TE
WICHMOND

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedeputeerde
staten bij besluit van 19 augustus 1986, nr. RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven 'alge-
mene verklaring van geen bezwaar', medewerking te verlenen aan een plan voor het:
- uitbreiden van een ga ra ge/bergruimte op het perceel kadastraal bekend gemeente

Vorden, sektie S, nr. 126 en plaatselijk bekend Dorpsstraat 2 te Wichmond.

De op het plan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met ingang
van donderdag 18 januari 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis)
ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar maken.

MTelefoon gemeente:05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
f Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 1230 uur- op woensdag
ook van 13.30 to 117.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK
CHEMISCH AFVAL

Op produkien die na
gebruik bij hel huis-
houdelijk chemisch
afval horen, staal
sinds kort dit teken. ,
Zie! u dit leken, houd
het afval dan apart en
lever het in op de
gebruikelijke manier.

Zo werkt u mee aan een beter milieu.
Waarvoor dank.

Meer welen? Bel voor een gratis folder.
Distributiecentrum VROM: 079 - 44944Q

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Van der Kooi in Lochem opent
nieuw bedrijf op 26 janq^ri

Met een feestelijke opening zal Opel-
dealer Van der Kooi op 26 januari haar
nieuwe automobielbedrijf aan de
Kwinkweerd in Lochem in bedrijf ne-
men. Op zaterdag 27 januari is er een
Open Huis gevolgd door een feestelij-
ke aktiemaand tot eind februari.

Het nieuwe officiële Opel dealerbedrijf
voldoet aan de modernste eisen. Direk-
teur Willem van der Kooi: 'Met dit nieu-
we bedrijfis een ideaal werkelijkheid ge-
worden. Wij willen dan ook onze klanten
en feitelijk alle automobilisten uit Lo-
chem en omgeving ons nieuwe onderko-
men met trots en enthousiasme presente-
ren.'
Het nieuwe pand heeft een oppervlakte
van 2.200 m2. Willem van der Kooi heeft
het pand samen met zijn vrouw ontwor-
pen. De showroom biedt plaats aan 25
auto's. De werkplaats is voorzien van de
modernste ga ra ge-a ppa ra tuur, waar-
door efficiënt en kostenbesparend kan
worden gewerkt. Moderne computers
zoals de Tech 80, Tech 15 en EPC bepalen
het beeld in de werkplaats. De vier-wiel
uitlijnapparaluur en de richtbank zijn
ook volledig nieuw, alsmede de spuitka-
binc. De schade-afdeling is overigens
uitgebreid, waardoor schades op een
hoog kwaliteitsniveau kunnen worden

hersteld tegen verantwoorde kosten. In
de nabije toekomst zal de schade-dienst-
verlening nog verder worden uitgebreid.
Een nieuw facet is de Masterfit service-
verlening. Dit houdt in dat er voor spoe-
dreparaties geen afspraak hoeft worden
gemaakt. Bij problemen met de auto kan
de klant direct langskomen. Pas 18 Opel-
dealers in Nederland zijn met deze unie-
ke Masterfit service verlening operatio-'
neel.
Natuurlijk zal Van der Kooi de inge-
bruikname van het nieuwe pand niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Na de
spectaculaire opening op 26 januari gaat
op zaterdag de feestelijke aktiemaand
van start. ledere koper van een auto tij-
dens de show krijgt twee vliegtickets
voor een tocht per helicopler boven Lo-
chem. Maar ook wanneer men geen auto
koopt, wordt toch kans gemaakt op een
gratis helicoptervlucht. Het magazijn
kan bij deze feestelijkheden niet achter-
blijven. Op alle onderdelen geldt een
korting van tien procent wanneer de re-
paratie in hel Masterfit station plaats
heeft. Bovendien wordt alle audio-appa-
ratuur verkocht met dertig procent kor-
ting en gratis inbouw.
Ook het Mobil tankstation houdt een
aantal aantrekkelijke activiteiten tijdens
de feestmaand.

Uitbreiding van
spaarprogramma
Super GrotenMys
Het spaarprogramma van Super wordt
uitgebreid met een spel waarbij extra
Rocks en aantrekkelijke cadeaus te win-
nen zijn. Bij elk bezoek aa«£uper Wilbert
en Yvonne Grotenhuys^qgen klanten
vanaf 9 januari gratis een Rocks Clever-
Card. Voor iedere dag van de week staat
op deze kaart een woord van negen let-
ters afgebeeld, waaraan vier letters ont-
breken. Deze zogenaamde dagpuzzel
kan worden opgelost door de ontbreken-
de letters van het woord in te vullen.
In de week daarop gaat het spel van start.
Dan geeft het aapje 'Rocko' elke dag in
zes Ster-reclameblokken twee letters van
de dagpuzzel cadeau. Eén ontbrekende
letter kan men ook te weten komen door
het bellen van een 06-numrner waarbij
een aantal vragen wordt gesteld. Op dil
nummer kan bovendien het gezochte
woord worden doorgegeven.
Bij de dagpuzzel maken de deelnemers
kans op 5.000 Rocks, portable cd-spelers
en knuffelaapjes. Daarnaast staat op de
achterkant van de CleverCard een spe-
ciale aanbieding die na afloop van de
spelperiode geldig is. Bellen levert overi-
gens altijd één Rocks op, die automatisch
wordt bijgeschreven op het telefoon-
nummer dat bij aanvang van het spel
moet worden ingetoetst. Wanneer het
aantal van vijftig rocks is bereikt, krijgt
de beller een Rocks-waardecheque toe-
gestuurd.

Bibliotheek
De Openbare Bibliotheken in Nederland
hebben 1996 uitgeroepen tot het 'Jaar van
de Natuur'. Tot en met 27 januari is daar-
om in de bibliotheek van Vorden de ten-
toonstelling 'Boerderijen en landschap-
pen' te zien. Deze expositie is door de
Stichting Historisch Boerderij-onder-
zoek samengesteld in samenwerking
met de Vereniging Koninklijke Heide-
maatschappij. De tentoonstelling geeft
informatie over de sterke verbondenheid
van boerderijen en landschap en over de
veranderingen die hierin momenteel
plaatshebben.

DCV
Dostal 2 blijft in de race om het kam-
pioenschap in de Gelderse Hoofdklasse.
Het tweede team van NOAD uit Nijme-
gen werd vrijdag met 10-6 verslagen.
Verder is het eerste damteam van de Wil-
librordusschool erin geslaagd om zich te
plaatsen voor de Gelderse finale voor het
basisonderwijs. Zij bereikten in Doetin-
chem bij de districtsfinale de finalerondi_>.
Daarin verloren ze van de St. Jozefschool
uit Winterswijk die daarmee districls-
kampioen werd. Het tweede team van de
Willibrorduschool werd negende en de
Klimop behaalde een elfde plaats.

Optreden Dead Meat
op 19 januari
in café de Bosrand
De rockband Dead Meat geeft op vrijdag
19 januari een optreden in café 'de Bos-
rand' in Vierakker. De vijfmansformatie
bestaat uit Roelof Reitsma (zang), Bas
Besselink (gitaar), Niel Groot Jebbink (gi-
taar), Pim Verhoeven (bas) en Micky
Koopman (drum). Dead Meat is afkom-
stig uit Vierakker en viert vrijdag het 1-ja-
rig bestaan van de band. Naast een groot
aantal eigen nummers speelt het vijftal
ook covers van onder andere Nirvana,
Offspring en Guns and Roses. In het
voorprogramma speelt vrijdagavond de
Zutphense band 'Days of temper'.

Dash
Uitslagen: JC2 Voorwaarts 1-Dash l 3-0,
DP Dash 2-Wilp l 3-0, D3A Dash 6-Bru-
voc 2 0-3, D4A Dash 7-Lettele 2 3-0, H3A
Dash 3-Devoko 7 0-3, MA2 Dash l -Vios l
0-3, JB2 Dash 1-Heeten l 3-0, Dl SVS
3-Dash 3 0-3, H2A SVS 4-Dash 2 3-0,
MCI WSV 1-Dash 12-1.
Programma 18 januari: D3A Terw 4-
Dash 6, MA2 Terw 1-Dash l, D4A Socü
2-Dash 7. Vrijdag 19 januari: D rekr Dash
2-Overa. Zalerdag 20 januari: D3B Torna-
do-Dash Sorbo l, DP Terw-Dash 2, H3A
DVO 5-Dash 3, JB2 Side Out 2-Dash l,
HP Dash 1-DSC l, H2A Dash 2-Voorw 3,
Dl Dash 3-Voorw 2, D3A Dash 4-DVO 6,
D3B Dash 5-Wik 3, JC1 Dash 1-Wïk 1.



ZOEKLICHT
SAMENKOMST
de duisternis ZAL wijken
Dinsdag 16 jan. te Doetin-
chem In kapel 'Predikt het
Evangelie' aan de Burg. van
Nispenstraat 19.
Spreker:
Evangelist Nol Esmeijer uit
Hoenderio.
Muzikale medewerking:
Baptistenkoor Doetinchem
oJ.v. Klaas Akkerman.
Aanvang 20.00 uur, toegang
vrij, boekentafe! aanwezig

VOERING-
STOFFEN

diverse foumituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

ADVERTEREN KOST GELD..

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar,

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. {0575} 51 54 10

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culierenen verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr, of in-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: schrikapparaat
op batterij. Tel, 55 1662

• Beheers uw gewicht snell
En blijf lekker in uw vel.
Vraag mij hoe: tel. 55 17 44

• Zaterdag 20 januari in de
Christus Koningkerk, Het Jeb-
Jebbink 8 om 18.30 uur:
gebedsdienst vanwege de
Raad van Kerken van
Vorden/Kranenburg

• Dinsdag 23 Januari in de
Christus Koningkerk, Het Jeb-
bink 8 om 19.30 uur:
gezongen vesper

• TE KOOP: Franse Basset
pups m.stb. Zachtaardige,
rustige, aanhankelijke jacht-
en huishond. Tel. (0575)
55 65 85.

• GEZOCHT: huishoudelijke
hulp voor halve dag per week.
Brieven onder nr. 43-1
bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden

• Vanaf februari is er weer
plaats voor knip- en naailes.
J. Kroes-Oithof
Telefoon (0575) 55 10 53

• TE KOOP: consumptie-
aardappelen het hele jaar
door. J.M. Wijnbergen, Lo-

"chemseweg 4, Warnsveld. Tel.
(0575) 52 33 93.

• TE KOOP: 3-kleurige Jack
Russel-pups, ingeënt en ontw.
Te Winkel, Hulshofweg 4,
Ruurlo. Tel. (0573)49 12 99 of
49 12 03.

HOLLANDSE
MAATJESHARING
geen 5 maar 6 stuks voor

EMMERTJE
ZURE HARING
ca. 5 è 6 stuks van 4,50 voor

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Het Nederlandse Rode Kruis

HONGERDOOD DREIGT
VOOR KINDEREN IN IRAK

Nagia is vier jaar. Een maand geleden
werd zij met ernstige ondervoedings-
verschijnselen opgenomen in het
ziekenhuis. Sindsdien gaat het steeds
slechter met haar. Er zijn geen medi-
cijnen om haar te kunnen helpen. Haar
kans om te overleven is minimaal.
Sinds het eind van de Golfoorlog gaat
hel slecht met de bevolking van Irak.

[DiofMjfrosinwAKdWB Sancties en een torenhoge inflatie
hebben ervoor gezorgd dat miljoenen door honger bedreigd
worden. Het Rode Kruis helpt door aan 350.000 van de
zwaksten voedsel te distribueren en door 22 ziekenhuizen van
de meest noodzakelijke medicijnen te voordien.

We kunnen niet zonder, geen minuu +

BEN VERMEULEN
Erkend instateteur voor

elektra - gas - Smitair - water
LidVNl

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 441
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

WEEKEND-AANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in wel 30 soorten

en al vanaf Ö,ÓU

DIT WEEKEND:

HAWAÏ VLAAI
gevuld met kruisbessen,

ananas en kaneetsiagroom
Gewoon Geweldig Lekker

en goed voor 12 royale punten

nu voor 17,50

WIENER
APPELPUNTEN

s HALEN 4 betalen

MÜSLI KRUIDKOEK
met zuivere honing, noten en rozijnen

4,45nu voor rnaar

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Zo heeft u 'n
reepje voor.

div. soorten varkens- en
spekreepjes, 500 gr.

5»
gekookte achterham,
100 BT 1

98
muidersloijes, ï 00 gr. ham b p po n

leverworst (aan stukje).
250 gr. l

98 maaltijd salade,
10QBT.

95

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16-72 51 DKVorden
Tel.(0575)551321 KEURSLAGER

2 bos bloemen
naar keuze
f8,95

o,
o

Wegens reorganisatie houden wij een oprui-
ming o.a.

Black en Decker machines
Sierbeslag
Badkameraccessoires

Tuinartïkelen
Mïnïcraft
Verf Kortingen
Deuren 2° - 3° - 5O°/o

BARENDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden

Telefoon (0575) 55 12 61



FAILLISSEMENTS
VERKOOP

ten laste van landelijk bekend filiaalbedrijf ingeschr. onder

KAMER VAN KOOPHANDEL Nr. 70507

zal rechtstreeks en openbaar aan publiek

SLECHTS 1 DAG
worden verkocht; een massale voorraad topklasse

SLAAPKAMERTEXTIEL
welke in opdracht van curator, middels inbeslagname door
^% Jt fc l •ƒ teneinde schuldenlast in te lossen
fc^^TklM l\. met grote spoed ten gelde dient te worden gemaakt;

KUSSENS
Totaal 610 sluKs voorradig in meer dan tO versch soorten, w.o. gezond heids-kussens, luxe hotelkussens,

comforel, öonsveren,- kapok-, fyslo-therapeullsche kussens, latex kussens, nekrol kussens, enz.

Getaxeerde winkel verkoop prijzen van 25,- tot 159-

GAAN WEG VANAF

* HOESLAKENS
490 sluks In oa 100% katoen. In badstof stretch, In jersey, in moilon enz. Voorradig In alle gangbare

m;, i ras maten en diverse kleuren. Getaxeerde wtnhetverkaopprijzen van 25.- tot 79.-

GAAN WEG VANAF 12,50
* DEKBEDOVERTREKKEN

uilsiultend nieuwste koliekties in de moolsle kleuren en dessins «.o. vele bekende top-merken. Totaal 610
stuks in de maten l -pers 2-pers., llts-jumeaux en extra lengtes. Ook diverse uitvoeringen In leuke

kinderdessins. Alles Incl 1 ot 2 slopen. Gelaxeerde win kei-ver koopprijzen van 49,- lol 129.-

GAAN WEG VANAF

* DEKBEDDEN
enorme voorraad, totaal 1120 sluks van uitsluitend Europees topfabrikaal Anti-allergische hollow

dberultvoering, dubbele en deelbare 4-seizoenen zomer/winteruitvoering, 90% ganzedonsuitvoering. enz.

Malen: 1-pers. 140x200. 2-pers. 200x200. lils jumeaux 240x200 en extra lengtes 140/220 en 240/220,

Gelaxeerde winkel verkoop p rl j zen: 99,- 159,- 298,- 498,- 795.- 895,-

GAAN WEG VANAF

* EXTRA LUXE DEKBEDOVERTREKKEN
uit exclusieve speciaalzaakcollectie, slecnts 324 sluks In salijn, met kant o) met ructies. Voorradkj in alle

malen, in de meest decoratieve dessins, Getaxeerde winkeiprljzen van 99,- lot 198-

GAAN WEG VANAF

* KUSSENS van de tv-reklame
volledig houdlngcorilgerend door speciale vormgeving. Volledig anh-allergisch, voorkomt vele hoofd-, riek-

en rugklachten. Poatordertestelprljs 69,95 plus verzendkosten.

LET OP: GAAN WEG VANAF

* 4-SEIZOENEN DEKBEDDEN
het bekende dubbele en deelbare zomer/winterdekbed. Anti-allcrglsch, lijk 100% katoen, lotaal 349 stuks in

de malen 1 -pers,. 2-pers, Hts lurneaux en extra lang. Hoogwaardig produkl in luxe afwerking. Getaxeerde

wtnkelprijzen van 199.- tot 598.-

GAAN WEG VANAF

SENSATIONEEL: TEXELS ROEM'

ZUIVER SCHEERWOL DEKBEDDEN, KUSSENS en ONDERDEKEN (VACHTEN)
r«l wereldbekende topmerk van de WADDEN. Dekbedden In enkele en In dubbele 4-selzoenen uitvoering. 240

stuks alle maten. Kussens 153 stuks, tweezijdig te beslapen. Lamsvaehlen 104 stuks, anti-vocnl. antl-teuma In

5 versch. maten ook voor waterbed. Alles topfabrlkaat in behaaglijke en natuurzulvere scneerwol.

Adviesverkoop prijzen bij vaststelling van 159.- tot 798,-, Art uit deze collectie *7Q

GAAN WEG VANAF f W ."

Lel op! unieke aanbieding uit goederenbeslag speciaalzaak

'CLINIC' POCKET-BINNENVERINQ MATRAS
speciaal ontwikkelt stot en bacterlevrij. anti-allergisch POCKETVEREN MATHAS met 235 afzonderlijk ingepakte

veren per rn .̂ Volledig tioudingscorrtgerend voor de absolute top In modern slaapcomlort. Geschikt voor alle

handmatig en elektrisch verstelbare latten- en spiraalbodems. Slechts beperkt aantal voorradig

Winkel pril* e n oplopend tot 1795.-.

LET OP: GAAN WEG VOOR EEN FRAKT1E VAN DE VASTGESTELDE WINKELPRUZEN1!

2940 stuks AANVERWANTE ARTIKELEN w.o. dons en halfrdons dekbedden, huisrioudtextiel en diverse

ongenoteerde en onbescnreven verpakle goederen, welke weggaan legen de...

ALLERLAAGSTE BODEMPRIJZEN

BEZICHTIGING & VERKOOP UITSLUITEND
DONDERDAG 18 JANUARI van 10.00 tot 16.00 uur

in DE PAUW - RIJKSSTRAATWEG 11 - WARNSVELD
verkoop onder auspiciën van Beddenshop Nederland

i.o.v. mevr. E. v.d. Stam-Schmitz. Centr. Infonummer: (023) 573 07 69

* geen verkoop aan handelaren *

Groot Jebbink behaalt maximale
score in servicecampage Shell

Garage Groot Jebbink aan de Rondweg heeft in het laatste kwartaal van 1995 de maximale
score van 90 punten behaald in de SuperService Campagne van Shell Nederland. Afgelopen
vrijdag kwam een delegatie van Shell Nederland naar Vorden toe om Jan Groot Jebbink en
zijn personeel te feliciteren. De SuperService Campagne is twee jaar geleden ingevoerd na-
dat was gebleken dat de benzinestations van Shell erg slecht scoorden op het gebied van servi-
ce en hygiëne. Door de invoering van deze campagne heeft Shell Nederland dit imago behoor-
lijk weten op te vijzelen. Alle Shell stations in ons land worden in het kader van deSuperSer-
vice Campange elk kwartaal een aantal malen bezocht door medewerkers van Shell Neder-
land. Deze mensen toesten de bedrijven maartnaken zich echter van te voren nooit bekend.
Garage Groot Jebbink scoorde de afgelopen twee jaar altijd, bijzonder hoog, maar wist nog
nooit het maximale aantal punten te haviken.

PKV
Op de tentoonstelling die 4fc£ weekend

^^^Vwerd gehouden in DiepWneim werd
ook meegedaan door .leden van de
Pluimvee- en Konijnenvereniging Vor-
den. De uitslagen waren als volgt: Grote
hoenders: Twents hoen H.J. Rietman
2xZG. Idem met legho^Akriel IxG.
Wyandotte kriel T. Zevenn^ken 4xZG.
Sierduiven: Silezische kropper W. Soete-
man 3xF 2xZG 3xG. Raspelsdieren:
Vlaamse reus H.J, Rietman IxF IxZG
IxG. Idem met Nieuwzeelander 3xZG.
Idem H. Verstege 2xF 3xZG 2xG. Idem
met wener IxZG. Nieuwzeeland er rood
J. Bakering 3xZG 2xG. Hollander H.J.
Rietman IxG. Idem met klein zilver IxF
IxZg. Nederlandse hangoordwerg J.
Dekkers 2xZG 4xG. Idem J. Grobben
IxZG. Idem Comb Van Heerde IxZG.
Ook werd ingezonden op de Noords-
how te Zuidlaren met de volgende resul-
taten; Grote hoenders: Fries hoen AJ.
Dijkstra 2xG. Wyandotte J. Rouwenhorst
2xF 2xZg. Idem H. Berenpas IxZG IxG.
Doornikse kriel H. van Olst 2xZG 2xG.
Wyandotte kriel T. Zevenhoeken 3xZG.
Sierduiven: G. Sanders 4xF 5xZG. Idem

Fabio van Olst IxF IxZG. Orpinglon
Comb Dior 5xZG 2xG. Raspelsdieren:
Nieuwzeeland er rood H. Gosselink 2xF
2xZG. Idem G. Lenselink 3xZG. Hollan-
der Comb The Black Stars' IxF 2xZG
IxG. Idem T. Zevenhoeken 2xF. Huls-
tlander AJ. Dijkstra 3xZG IxG. Rus T.
Zevenhoeken IxF IxG.
Ook werden tijdens de bovengenoemde
shows de examens gehouden voor konij-
nenkeurmeesters. De keurmeesters J.G.
Derksen, A. Dijkstra en G. Lensenink van
de Pluimvee- en Konijnenvereniging
Vorden slaagden voor hun examen.

Jong Gelre
Het bestuur van de afdeling Vorden van
Jong Gelre hoopt dat er de komende we-
ken met name in Duitsland flink wat
sneeuw zal vallen. Voor zondag 28 janua-
ri staat er namelijk in Sauerland een dag-
je langlaufen gepland. Het vertrek is bij
het Dorpscentrum in Vorden. Onderweg
staat een heerlijke stampo tienmaal tijd te
wachten. Mocht de sneeuw het laten af-
weten dan wordt het langlaufen verscho-
ven naar zondag 4 februari.'

Grote poppenbeurs op zondag 21
januari in Hanzehof in Zutphen
Max Lukas Wolters houdt op zondag
21 januari een grote poppenbeurs in de
Hanzehof in Zutphen. Er zijn op deze
dag ruim zestig stands te bezichtigen
waaronder een berenafdeling. De
beurs in de Hanzehof heeft in de loop
der jaren een bijzonder goede naam
opgebouwd en trekt liefhebbers uit de
wijde opgeving.

Poppen maken is allang geen rage meer.
De hobby is 'volwassen' geworden.
Doordat er steeds meer verschillende
soorten basismateriaal worden gebruikt,
zijn de ontwikkelingen op dit gebied de
laatste jaren bijzonder snel gegaan. Naast
het maken van poppen zijn er ook men-
sen die zich helemaal richten op het ont-
werpen van poppenkleding en het pro-

duceren van miniahiurmeubels. Ook zij
zullen zich tijdens de poppenbeurs pre-
senteren. Dat geldt ook voor poppen- en
berendokter Henk Hemkes van poppen-
kliniek Hunkydory uit Den Haag. Hij
verzorgt niet alleen stukgespeelde pop-
pen en beren maar is tevens gediplo-
meerd restaurateur.

Deelnemers aan de poppenbeurs uit
deze regio zijn Ems Gorter uit Warns-
veld, Willy Vos uit Voorst, Didy Jacobsen
uit Apeldoorn, Gerdie Kremer uit Steen-
deren, Riek Steenstra uit Gorssel, Irene
Storey uit Diepenveen, Anital Neumann
uit Leuvenheim, Ingrid Jansen-Van Emb-
den uit Twello, José Jansen uit Apel-
doorn en Ems Gorter uit Warnsveld. Zie
verder advertentie elders i n dit blad.



HEERSINK haarmode NewLook
Elke maand nodigt HEERSINK
haarmode één van zijn klanten uit
voor een gratis lotaie verandering.

De wens van TïIIy
Zij wil het haar voor een feestelijke
gebeurtenis iets meer Jaten krullen-

Echter, de structuur van het haar

laat geen permanent toe.

Het advies van Hester
Hester adviseert het haar ieib in

lagen te knippen, maar de lengte
lang te laten. Er wordt niet voor

een permanent geko/en, maar voor

een Animatie. Dit is een nieuwe
manier van omvormen, de houd-
baarheid is ca. 8 weken.

Het haar wordt met de hand

gedroogd. Om het geheel wat fees-
telijker te rnaken gebruikt Hester

de Carmenset.

De mooie glans wordt verkregen

door een zachte kleurspoelmg.

Erna
foto's: HEERSINK haarmode kapster: Hester Loaman

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

•B-T0575) 55 12 15

wassen, knippen & blowen 39,95
Animatie _ 69,95
totaal 109,90

Combiprijs 99,-
Extra hierbij! Kleur van 29,95 voor 19,95!

DIT ZEGT NIETS
OVER EEN ARBEIDSPLAATS

AAN DE SLAG?
GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE.

AVO BEMIDDELT: 033-75 33 44

Bewust eten met
meergranenbrood
Bakker Van Asselt introduceert Prokorn,
het lekkerste meergranenbrood met
meer gezonde plussen. 'Wie Prokorn
eet', vertelt bakker Van Asselt enthou-
siast, 'proeft de oorsprong van gezond
leven, want het bevat een grote rijkdom
aan granen en zaden vol met mineralen.'
Voor mensen die waarde hechten aan
een lekker en gezond voedingspatroon is
Prokorn dus een ideaal brood. 'Daar ben
ik van overtuigd. Je kunt daar ook niet
om heen als je alle ingrediënten op een
rijtje zet. Prokorn is harstikke gezond en
bewijst dat lekker en gezond eten samen
kunnen gaan.' Zie ook advertentie.

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen in Vorden hou-
den op woensdag 24 januari hun jaarver-
gadering. Verder worden er de komende
maanden weer diverse cursussen geor-
ganiseerd. Zo gaat er deze maand een

magnetroncursus van start en worden er
op 6 februari wenskaarten gemaakt. Ver-
der staan er cursusbijeenkomsten op het
programma voor 4 maart, 11 maart en 2
april.
Ook worden er de komende maanden
diverse andere activiteiten gehouden. Zo
is er op vrijdag 9 februari in samenwer-
king met de ZMO en Jong Gelre een cul-
turele avond, op het programma staat
een optreden van 'de Raddreijers' uit
Winterswijk. Woensdag 28 februari zal
de afdeling Vorden van Vluchtelingen-
werk Nederland een avond komen ver-
zorgen bij de Plattelandsvrouwen en op
woensdag 20 maart is de schrijfster Din-
ny Hiddinktegast.
Op woei^fcg 3 april vieren de Platte-
landsvrouwen hun 45-jarig bestaan met
medewerking van Twinckel'. Woensdag
8 mei komt de klederdrachtgroep van
mevrouw T. Drieze uit Lochem bij de da-
mes op bezoek. Alle avonden worden
gehouaelMde zaal van 'de Herberg.

Recept van de
Keurslager
Paprikavlees

Bereidingstijd: 45 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 500 gram doorregen varkenslappen, peper,
zout, 50 grarn reuzel of margarine, 350 gram grofgesneden uien, 3 middelgrote
groene paprika's, 6 eetlepels tomatenpuree, 2 theelepels maizena, l eetlepel
paprikapoeder, 1-lVz theelepel cayennepeper, l deciliter rode landwijn of '/a
deciliter azijn met '/2 deciliter water, l deciliter slagroom met 5 eetlepels water,
sojasaus of ketjap manis

Benodigd keukengerei: vleesplank, mes, vlees of braadpan, kommetje

Bereidingswijze:
1. Snijd hel vlees in niet te kleine stukken. Strooi naar smaak peper en zout ero-

ver.
2. Laat de reuzel goed warm worden en bak daarin het vlees vlug mooi van

kleur.
3. Voeg de uien toe. Laat die onder af en toe omscheppen langzaam goudgeel

bakken.
4. Was intussen de paprika's. Snijd de paprika's overlangs twee keer door en

verwijder de stelen. Neem de zaadlijsten met zaad weg en sijd het vruch-
tvlees overdwars in niet te smalle repen. Doe ze bij het vlees en schep daar de
tomatenpuree door.

5. Maak een papje van de maizena, het paprika poeder, de cayennepeper en een
deel van de wijn. Verdun dit met de rest van de wijn en roer het door de
inhoud van de pan. Sluit deze en laat het vlees 10-15 minuten stoven op een
laaggedraaide warmtebron.

6. Proef of het vlees gaar is. Schep de room erdoor met naar smaak peper, zout,
paprikapoeder, cayennepoeder en soja endien het direct op.

Wijntip:
Een stevige volle rode wijn is aanbevolen bij dit pittig gekruide gerecht.

Tip van de kok:
Gebruik rode of gele paprika's.
Paprikapoeder is zoet, half scherp en sterk verkrijgbaar. Neem voor dit gerecht
dat zijn naam ook dankt aan de smaak van de.paprika de halfscherpe soort die
ook wel als 'rosenscharf' wordt aangeduid, half om half gemengd met de zoete
soort'edel susz'.

slagerij Vlogman

TOP
1. BANKSTELLEN & STOELEN
2. KA^EN & TAFELS
3. INRÜILSERVICE
4. LOSSE KUSSENS
5. LAGE PRIJZEN

Kom ook eens kijken!
De verkoophal is
iedere dag geopend,
behalve zondags.
Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE - TEL 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Raambfljetten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij:

Zutphenseweg -VORDEN

fcr-
TE HARD RIJDEN
KOST JE VEEL
ROVG/VVN

BINNEN DE KOM

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND

donderdag
18 januari

aanvang 20.00 uur

Plaats:
clubgebouw

'De Ark'



UW GELDZAKEN GOED OP EEN RIJTJE VOORDAT U VERTREKT

Een prettige
vakantie!
Tot diep Jn de herfst konden we genieten van een lange, warme
zomer, terwijl de winter alweer vlak voor ons ligt Maar wintertijd
is ook: vakantietijd. liefhebbers van skiplezier hebben de winter-
gidsen al in huls, terwijl de zonaanbidder in het najaar speurt naar
een zonzekere bestemming.
Wordt het een idyllisch dorpje in een van de beroemde skigebie-
den, of wordt het een mondain wintersportoortl waar het u aan
geen enkele luxe ontbreekt? Een eiland waar de zon doorlopend
straalt en de tijd stil lijkt te staan? Of wordt het een fantastische
vakantie in eigen land?

Een korte of een langere vakantie, ver
weg of dicht bij huis: in a!Ie gevallen
geldt dat het een plezierige vakantie
moet worden. Daarom is het zo belang-
rijk uw geldzaken vooraf goed te rege-
len. Zodat u daar - eenmaal op de
bestemming - geen omkijken meer
naar hebt.

Veel contant geld in de (hand)bagage
is natuurlijk uit den boze, gezien het
gevaar van verlies of diefstal. Daarom is
het beslist de moeite waard bij de
lederwaren- en sportzaak eens te
kijken naar het assortiment speciale
reistasjes, die in elk geval minder uit-
nodigend zijn dan bijvoorbeeld een
handtas met rits.
Het is trouwens verstandig om niet
méér buitenlandse valuta mee te

VAKANTIEGELDGIDS
WINTER 1995-1996

Kan ik in Oostenrijk betalen
met mijn gtromaatpas? Welke
Traveters Cheques heb ik nodig
voor Zwitserland? Wat is het
maximum bedrag dat ik in
Spanje met een girobetaalkaart
kan inwisselen? Welke reisver-
zekering heb ik nodig? Wie op
reis gaat doet er goed aan de
gratis Vakantiegeldgids mee te
nemen. Een praktische folder
die antwoord geeft op alle vra-
gen die betrekking hebben op
betalen en geld opnemen in bet
buitenland. Bijvoorbeeld ook
boe u moet handelen als onver-
hoopt uw geldmiddelen zijn
verloren of gestolen. Dit prak-
tische giasje is gratis verkrijg-
baar. U kunt bet aanvragen
via telefoonnummer 06-0400.
Per 4 december is de gids gratis
verkrijgbaar op de groterepost-
kantoren.

nemen dan u de eerste dagen nodig
heeft- Het opnemen van buitenlandse
valuta kan bij de meeste postkantoren
in Nederland. Courante valuta zijn er in
voorraad, andere valuta kunt u daar
besteilen.

GELD UIT DE MUUR
Het gemak van geld uit de muur is
gelukkig niet beperkt tot de eigen
landsgrenzen. Met de giromaatpas is
het net zo eenvoudig geld opnemen in
het buitenland, als in Nederland. Zeven
dagen per weck, dag en nacht. Een
geldautomaat die is voorzien van een
EurocardVMasterCard- en/of Cirrus-
logo, is in principe geschikt voor elke

giromaatpas die ook in Nederland
gebruikt wordt voor de geldautomaat,
In het buitenland kunt u met de giro-
maatpas drie keer per dag geld opne-
men met een maximum van f 1000,-
perdag.

Pinnen is de gemakkelijkste manier om
aan buitenlandse valuta te komen, Een
belangrijk voordeel is dat u het geld
pas haalt op het moment dat u het
nodig heeft en dat het u schikt.
Het aantal geldautomaten in het bui-
tenland groeit gestaag. In populaire
wintersportlanden als Oostenrijk,
Zwitserland en Frankrijk is het aantal
geldautomaten optimaal. Evenals in
andere drukbezochte vakantielanden
als Duitsland, België, Portugal, de
Verenigde Staten en de Nederlandse
Antillen. Toch kan het voorkomen dat
er geen geldautomaat in de directe
omgeving van het vakantieverblijf is, of
dat de geldautomaat buiten bedrijf is,
Het is daarom verstandig om voor uw
geld niet helemaal afhankelijk te zijn
van de automaten.

VEILIG EN GEMAKKELIJK
American Express Travelers Cheques
zijn een uitstekend alternatief. Ze zijn

BETAALMIDD IN HET BUITENLAND

MIDDEL

Giromaatpas

Girobetaalkaarten

Travelers Cheques

PostbankCardy
PostbankCard Gold

GELD OPKEMEK

Wereldwijd bij alle
gelda^ljaaten.

In meer dan 40 landen
bij de meeste post-
kantoren,

Wereldwijd bij vrijwel
alle banken en veel
postkantoren.

Wereldwijd bij alle
geldautomaten en
banken.

BETALEN

O.a. in Oostenrijk
(tankstations), België,
Spanje en Portugal
(winkels, restaurants etc.).

Niet mogelijk.

Wereldwijd bij veel
winkels, hotels en
restaurants.

Wereldwijd bij winkels,
restaurants, hotels, auto-
huur, tankstations etc.

wereldwijd te verzilveren bij de mees-
te banken en op een groot aantal post-
kantoren. Hotels en restaurants nemen
de Travelers Cheques meestal ook aan.
Belangrijkste voordeel van dit betaal-
middel is het feit dat ze voor 100%
verzekerd zijn tegen verlies en diefstal.
En mocht u ze kwijtraken, dan heeft
u in principe binnen 24 uur nieuwe
cheques op uw vakantieadres.

Travelers Cheques worden verkocht in
Nederlar^B guldens of in vreemde
valuta, zoüs Duitse marken, Franse
francs of Amerikaanse dollars. In de
Vakantiegcldgids is een handig over-
zicht opgenomen wat de meest
geschikte valuta is voor uw vakantie-
bestemm^k De Travelers Cheques
zijn vtrkrflPaar op de grotere postkan-
toren. Girorekeninghoudcrs kunnen
thuis de cheques bestellen, door te
bellen naar 058-295 80 14.

Behalve Travelers Cheques zijn giro-
betaalkaarten een prima betaalmiddel
om achter de hand te hebben. U kunt
maximaal drie girobetaalkaarten per
keer verzilveren. In de tabel in de
Vakantiegeldgids leest u wat het maxi-
mum is en in welke valuta u de
cheques uit moet schrijven. Minder
dan het maximum is natuurlijk ook
mogelijk. Girobetaalkaarten zijn in het
buitenland alleen te gebruiken voor
geldopnames op postkantoren.
U wordt altijd gevraagd u dubbel te
identificeren; dit om fraude tegen te
gaan. Bijvoorbeeld: uw giromaatpas en
uw paspoort of ander grensdocument.

HET GEMAK VAN DE CREDITCARD
De creditcard is niet meer weg te
denken uit onze maatschappij. Het

Goed verzekerd
met de Blue Travel Polis
Mensen gaan steeds vaker op vakantie. Dan is het eigenlijk lastig
om elke keer een reisverzekering af te sluiten. Want ook een week-
endje weg is veilig weg als u goed verzekerd op pad gaat. Een door-
lopende reisverzekering is dan een prettige reisgenoot Want daar-
mee wordt vakantieleed verzacht.

Een zonnebril gestolen, de bagage
kwijt of tijdens het (wintersporten
ongelukkig terecht gekomen: met een
reisverzekering heeft u voor dit soort
problemen de oplossing.
Met een reisverzekering van de
Postbank kunt u in ernstige situaties
24 uur per dag een beroep doen op
de Alarmcentrale TravelCare.

De Blue Travel Polis is de extra voorde-
lige doorlopende reisverzekering van
de Postbank. De basisverzekering is uit
te breiden met bijvoorbeeld winter-
sportdekking en een extra voordelige
aanvullende annuleringsdekktng.
Inclusief wintersportdekking is de Blue
Travel Polis er al voor f 60,- per per-
soon per jaar.

Staan de koffers al gepakt? Geen
paniek: op de grotere postkantoren is
de Blue Travel polis direct af te sluiten.
Het kan zelfs telefonisch, op nummer
058 - 244 93 33. Dat is pas reisgemak!

BETAALMIDDELEN
KWIJT? DE VAKANTIE-

HULPLIJN HELPT
Het kan de beste overkomen:
ondanks een grote oplettend-
heid bent u uw betaalmidde-
len kwijt. Verloren of gestolen.
In beide gevallen is bet zaak
onmiddellijk aangifte te doen
bij de plaatselijke politie.
Klanten van de Postbank kun-
nen het verlies 24 uur per dag
melden bij de Vakantiehulp-
lijn 058 - 212 60 00. De schade
blijft dan tot een minimum
beperkt.
In een noodgeval kunt u via
de Vakantiehulplijn snel geld
laten overboeken naar een
postkantoor of bank dichtbij
uw vakantiebestemming.

gemak is groot, en creditcards worden
wereldwijd geaccepteerd. Met de
creditcard van de Postbank, de
PostbankCard, is het mogelijk wereld-
wijd te betalen op ruim 12,5 miljoen
adressen. Winkels, restaurants, hotels,
tankstations en zelfs tolwegen, geven
met het Eurocard'/MasterCardlogo aan
dat ook uw PostbankCard welkom is.
Vanzelfsprekend is de creditcard zeer
geschikt voor de grote(re) bedragen.
Voor kleine(re) bedragen geniet con-
tant geld de voorkeur.
Met de PostbankCard is het ook moge-
lijk contant geld op te nemen. Daaraan
zijn echter wel kosten verbonden.
Een PostbankCard is zó aangevraagd.
Voor f 40,- per jaar heeft u er gemak
van. U kunt de folder Creditcards op
het postkantoor halen of telefonisch
aanvragen via 06O400,

BETALEN MET UW GIROMAATPAS
Betalen met de giromaatpas bij win-
kels, supermarkten en benzinestations
is in Nederland al heel gewoon. Dat
kan nu ook in het buitenland op steeds
meer plaatsen, zowel binnen als buiten
Europa. Contant geld en girobetaal-
kaarten zijn dan niet nodig. Indien uw
giromaatpas voorzien is van een
Maestro-logo, kunt u ook in het buiten-
land betalen bij de betaalautomaten
van zo'n 50.000 winkels, restaurants,
hotels en dergelijke. Bij de meeste
automaten moet u uw PIN-code intoet-
sen. Soms moet u ook uw handteke-
ning plaatsen op de tran^actiebon. U
krijgt een kopie van deze transactiebon
mee. Het maximum bedrag dat u via de
betaalautomaten kunt betalen in het
buitenland, is f 1.000,- per dag. Net als
in Nederland is betalen met de giro-
maatpas in het buitenland gratis.



Koninklijke Onderscheiding tijdens afscheid van Te Velthuis:

Ten brandweerkazerne bouw je niet voor tien jaar'
Gerrit te Velthuis nam vorige week
vrijdag afscheid als commandant van
de vrijwilige brandweer van Vorden
en droeg het commandantschap over
aan Peter van Zanten. Tijdens deze of-
ficiële ceremonie op het gemeentehuis
had burgemeester E.J.C. Kamerling
een verrassing in petto voor de schei-
dende commandant en speldde hem
de gouden eremedaille verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau op. Een
dag later blikt Weekblad Contact sa-
men met Gerrit te Velthuis terug op
zijn loopbaan bij het brandweer. Ook
Peter van Zanten, de nieuwe comman-
dant van het korps, is bij dit gesprek
aanwezig.

- ü bent 52 jaar oud. Waarom stopt u als
brandweercommandant?
Te Velthuis: 'De reden van mijn vertrek is
het feit dat mijn werk en het comman-
dantschap niet langer meer met elkaar te
combineren waren. Vergeleken bij zes-
tien jaar geleden - toen ik het het com-
mando van de heer Van de Broek over-
nam - is mijn werk bij de brandweer al-
leen maar toegenomen. Zo is het aantal
uitrukkingen en oefenavonden verdub-
beld en heeft de hoeveelheid papieren
die ik opgestuurd krijg zich vervijfvou-
digd. Je zult er versteld van staan hoe-
veel papieren, rapporten en nota's ik
jaarlijks via de post krijg. En ook de ge-
meente Vorden vraagt mij vergeleken
met vroeger veel vaker om ad vies. AI dat
soort zaken kosten je tijd. Veel tijd. Je zou
er wekelijks makkelijk veertig uur mee
bezig kunnen zijn. DaJ; geeft wel aan dat
het commandantschap op een gegeven
moment niet meer te combineren viel
met mijn baan als direkteur van Gronfa
Procestechniek in Zutphen. Dus dan
moet je kiezen. En aangezien ik mijn bo-
terham bij Gronfa verdien, was die keuze
niet moelijk om te maken.'

- U bent vijfentwintig jaar lid geweest van
de brandweer in Vorden. Hoe bent u bij het
korps gekomen ?
Te Velthuis: 'In mijn jeugd was ik altijd
helemaal gek van branden. Elke keer als
er brand uitbrak, was ik er als de kippen
bij. De brandweer had toen nog zo'n
oude Daf ven als je hard reed kon je die
wagen met de fiets bijhouden. Je reed
dan als het ware mee in de zuiging van
de wagen en kwam je altijd als een van
de eersten bij de brand aan. Zo herinner
ik me nog heel goed de brand bij café
Schoenaker in Kranenburg. Dat was in
1959. Terwijl het café en het woonhuis
van de familie Schoenaker in lichte laaie
stond hielp ik de brandweer met het vei-
lig stellen van de spullen uit de grote
zaal. Ik was toen vijftien jaar. Moet je na-
gaan. Voor een jongetje van die leeftijd is
dat natuurlijk fantastisch. En zo ben ik

Oud en nieuw. Links Gerrit te Velthuis die afgelopen vrijdag het commando van de brand-
weer overdroeg aan Peter van Zanten.

dus geleidelijk het korps binnen gerold.
Want als je altijd bij de branden aanwezig
bent, kun je net zo goed lid worden.'

- Drie jaar geleden heeft u via een ontslag-
brief al aangegeven dat u wilde stoppen.
Waarom bent u n iet eerder opgestapt?
'Ik wist van te voren dat ik het gemeente-
bestuur ruim de tijd moest geven omdat
er binnen het korps geen opvolger was.
In het begin hebben we nog wel gepro-
beerd orn Jfcnen de bra nd weer va n Vor-
den een riwHwe commandant te vinden
maar dat is uiteindelijk niet gelukt- Van-
daar ook da t we op een gegeven moment
over de grenzen van Vorden heen zijn
gaan kijken. In een gesprek met Peter
van Zant^fc die sinds vier jaar brand-
weercommandant in Zutphen is - liet hij
mij weten er wel iets voor te voelen om
ook in Vorden als commandant aan de
slag gegaan. Vervolgens heeft burge-
meester Brouwer van Zutphen contact
opgenomen met het gemeentebestuur
van Vorden en is alles in een stroomver-
soelling geraakt. Een half jaar later - in
juni 1994 - hebben beide gemeenten al
een 3-jarig convenant ondertekend.'

- Met convenant is anderhalf jaar geleden
ingegaan. Wat heeft u de eerste periode ge-
daan binnen het Vordensekorps?
Van Zanten: 'In het begin hield ik me
hoofdzakelijk bezig met de loonadmini-
stratie, maar langzamerhand heb ik
steeds meer taken van Gerrit overgeno-
men. Je moet je in het begin ook rustig in-

werken en de sfeer kunnen proefen. Dat
is heel belangrijk. En ik moet zeggen dat
het een heel fijn korps is. Het bevalt mij
hier goed. Ik zou er geen bezwaar tegen
hebben als beide gemeenten over ander-
half jaar - als het contract afloopt - het
convenant continueren.'

- Wie is Peter van Zanten?
Van Zanten: 'Ik ben 36 jaar oud en kom
oorsponkelijk uit Twente. Na de HTS ben
ik naar de Rijksbraj^veeracademie ge-
gaan in Arnhem. vBolgens heb ik zo'n
tien jaar in Limburg gewerkt bij ande-
reenvolgens de Regionale Brandweer
Midden-Limburg en de gemeentelijke
brandweer in Roermond. Vier jaar gele-
den ben ik weer l^fcgekeerd naar het
oosten van het land^nben ik brandweer-
commandant van Zutphen.'

- Laten we het eens hebben over de nieuw te

bouwen brandweerkazerne. Moet deze aan
het Wiemelinkkomen testaan?
Van Zanten: 'Daar wil ik eigenlijk hele-
maal niet op ingaan. Waar het om gaat bij
het kiezen van een geschikte locatie is het
feit dat de brandweer snel ter plekke kan
zijn. Als de pieper gaat moet de brand-
weerwagen drie minuten later in feite de
kazerne uitrijden. En drie minuten is een
hele korte tijd. Daarom moet die brand-
weergarage ook op een plek komen te
staan waar de meeste brandweermensen
wonen. En dat is aan de noordkant van
Vorden. Als je dan ook nog weet dat er
tegenover de Mispelkampdijk de ko-
mende jaren flink gebouwd wordt dan is
het logisch dat de kazerne ook aan die
kant van Vorden komt te staan. En dus
niet aan de zuidzijde van het dorp.'

- Over enkele weken krijgt de brandweer
haar nieuwe binsvoertuig. Is daar plaats
voor in de huidige garage?
Van Zanten: 'Nee, niet als deze helemaal
afgebouwd is. Daarom laten we ook het
bovenste gedeelte van de wagen er voor-
lopig van af, zodat hij wel in de garage
past. Verder is het natuurlijk zo dat er
voor onze nieuwe manschappenwagen
geen plek is in de huidige kazerne. Het
merendeel van de tijd staat hij gepar-
keerd bij garage Groot Jebbink. Maar
voorlopig redden we ons. Wat natuurlijk
niet wil zeggen dat de nieuwbouw geen
haast heeft. Je moet alleen uitkijken dat je
geen overhaaste beslissingen neemt.
Want je bouwt een brandweerkazerne
niet voor tien jaar. Nee, die moet veel lan-
ger mee.'

- Toch hebben jullie ï>erschillende malen
aangegeven dat de nieuwe brandweerkazer-
ne voor de winter van 1996 klaar moet zijn.
Redt de gemeente dat?
Van Zanten: 'De gemeente kan natuurlijk
ook geen ijzer met handen breken. Als er
straks definitief voor een locatie wordt
gekozen betekent dit dat er eerst een be-
stemmingsplan moet worden gewijzigd.
En als er dan veel bezwaren zijn dan be-
tekent dit tijd verlies.
Dat is logisch. Maar we moeten dat niet
meteen als rampzalig betitelen.'

Nieuwjaarsreceptie brandweer
Wim Beijenof en Gerrit te Velthuis werden zaterdagavond tijdens de nieuwjaar-
sreceptie van de Vordense brandweer in het zonnetje gezet. In de zaal van Hotel
Bakker werd het tweetal door burgemeester E.J.C. Kamerling gehuldigd vanwe-
ge hun zilveren jubileum bij het korps. De Vordense brandweer kwam het afge-
lopen jaar 51 keer in actie. In totaal waren er 18 branden en rukte het korps twin-
tig keer uit voor hulpverlening. Er was dertien maal sprake van loos alarm.
Ook werd er afgelopen zaterdag even stilgestaan bij het grote aantal diploma's
en certificaten dat afgelopen jaar behaald werd.

AGENDA
JANUARI:

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

16 VRV Vergadering in Dorpscentrum
16 Soosmiddag Kranenburg Gasterij

Schoenaker
16 NCVB 'Vrouwen zien toekomst'
16 Plattelandsvrouwen, Excursie naar

Dieren
17 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
ISPCOBOpenDoors
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 HVGWichmond Jaarvergadering
22 Vrouwenclub Medler
24 Jaarvergadering Plattelandsvrouwen
24 ANBO Klootschieten't Olde Lettink
24 HVGWichmond Jaarvergadering
24 Welfare handwerken Wehme

30 Soos Kranenburg Jaarvergadering,
Gasterij Schoenaker

31 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink

FEBRUARI

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

l Bejaardenkring Dorpscentrum
5 Vrouwenclub 'Medler'
7 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
7 Welfare Handwerken, Wehme
7 HVG Wichmond, Lezing PTT

7 VRV Dorpscentrum Slachtofferhulp
13 Soos Kranenburg, dhr. Romijn in het

Dorpscentrum
14 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 Ver. Oud Vorden 'Oude Films'
15 HVG Wildenborch mevr. G. Wegman,

Paas ve rsieri ngen

17-18 Karnaval Kranenburg, gasterij
Schoenaker

17-18-19-20 Karnaval van de
Deurdreajers bij de Herberg

20 NCVB Jaarvergadering, Gery Groot
Zwaaftink

21 ANBOKlootschietenbij'tOlde
Lettink

21 Welfare handwerken Wehme
21 HVG Wichmond Eendagsbestuur
27 Soos Kranenburg in Gasterij

Schoenaker, Karnaval
28 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

Expositie

W Vorden
Programma 20 januari: Epse Al-Vorden
Al, Neede B2-Vorden B2.21 januari: Vios
Beltrum l-Vorden l.

Jan Luesink uit Doetinchem houdt var
11 januari tot 8 februari een foto expositie
in zorgcentrum De Bleijke in Hengelo,
Sinds zijn jeugd is Luesink al geïnteres-
seerd in het fenomeen fotografie. Naast
het zelf fotograferen, waarbij reisfotogra-
fie en natuurfotografie op de voorgrond
staan, neemt hij ook kennis van het werk
van de beroepsfotograven, middels boe-
kenen tentoonstellingen.

Reiki-cursus
Op 19, 20, 21 januari wordt in Hengelo
een Reiki-cursus gehouden. Mare Ober
en Ank vn Ravenswaaij geven deze cu-
rus. Speciale voorkennis is niet nodig. De
curus bestat uit vier dagdelen. Desge-
wenst kan men overnachten. Reiki helpt
om de energieblans in het lichaam te her-
stellen of te versterken.
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FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

Combi Willemien, Dorpsstraat 20, Vorden.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N O R I N O K A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en

korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengalweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 451411

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

Ook is
Albert Heijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:
O Magere speklappen

m/zw 500 g van 2,98 KILO

O Rundertartaar
100 g van 2,75 voor _

© Bongo hagelslag
EUROSHQPPER 300 g _

O Perla Mild Koffie
4x 250 g van 13,79 voor

0 Wit- en bruin brood
KNIP 800 g van 2,35 voor _

O Maaslander Mild kaas
kilo van 13,90 voor

10,00
1,89

_7,90
O AH Pïzzabroodjes -i ,

DIV. SMAKEN 2 st van 2,69 voor _ • 5

O Bildstar aardappels
5 kg van 4,98 voor

O Nutricia Chocomel
liter van 2,39 voor

Roomboter en rozijnen
Cake 400 g voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Albert Heijn Hengelo (G):

Molenhoek, de winkethoek van Hengelo.

Met gratis reisjes voor gespaarde

Air miles

KAR NAVALSVERENIGING

De Deurdreajers
presenteert

playbackshow
zondag 18 februari om 14.OO uur In

residentie 'De Herberg'

Opgave:

Sabine Kosse
Tel. 55 41 39

BADKAMER VERBOUWEN? *

Niet alleen slaan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

rnee over het design.

Met een super modem

computer programma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tot het laatste moment

met alle elementen

kunnen schuiven tol

hel geheel helemaal

aan uw wensen vol-

doet.
Voor modem design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleeslraat 58 7251 EC Vorder,
Tel.(0575)552637

mode voor
het héle gezin

-^ ̂  - ~- w ^H

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Ome gehele wintercollectie

is afgeprijsd met
20 tof 50% korting-

een

EXTRA

i ?wnn®
PIKT Loop even binnen, want het loont nu zeker de moeite.
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