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SursumCorda viert
65-jarig bestaan Wagenbouw carnavalsoptocht van start
Muziekvereniging Sursum Corda be-
staat 65 jaar. Naast het jaarlijkse voor-
jaarsmatinee zal op 11 november een
groot jubileumconcert worden gehou-
den in sporthal 't lebbink. 'Dat gaat
iets heel bijzonders worden', zegt
voorzitter Dick Boerstoel in een inter-
view met Weekblad Contact. Verder
start de Vordense muziekvereniging
in september met een verloting. Tot
juni 1996 zal er dan maandelijks een
trekking zijn. 'Deelnemers maken
kans op schitterende prijzen zoals
hifi-apparatuur. De supcrhoofdprijs
gaat er volgend jaar juni ui t . Dat is een
auto', verklaart Dick Boerstoel. De
opbrengst van de verloting wordt ge-
bruikt om de diverse instrumenten-
sckties van het orkest te vernieuwen.
Voor een uitgebreid interview zie
Tweede Blad.

Hondenkennel op
industrieterrein
zorgt voor overlast
Een hondenkennel op industrieterrein
Werkveld zorgt in de omgeving voor
overlast. De Industriële kring heeft
een brief naar de eigenaar van de ken-
nel gestuurd met de vraag of er iets
aan deze hinder gedaan kan worden.
Ook in het periodiek overleg met de
gemeente zal deze overlast door de
Industriële Kring aan de orde worden
gesteld.

Buurt Horsterkamp
eist aanpak van
snelheidsovertreders
De bewoners van de Horsterkamp
zijn van mening dat er te hard wordt
gereden op deze weg. Vorige week
donderdag cisten ze bij de Raad van
State in Den Haag dat de gemeente
Vorden deze snelheidsovertreders
harder gaat aanpakken. Namens een
aantal buurtbewoners sprak de heer
R. Klunder zijn bezorgdheid uit .
'Door het afsluiten van de Dorpsstraat
voor vrachtwagens is het verkeer op
de Horsterkamp de laatste twee jaar
met bijna de helft toegenomen', aldus
de heer Klunder. Volgens hem rijden
er per etmaal ongeveer l .(XX) vracht-
wagens over de Horsterkamp. 'En
aangezien veel voertuigen te hard rij-
den, hebben wij daar als omwonen-
den veel last van', verklaarde Klun-
der. De buurtbewoners pleitten voor
meer politiecontroles en matrixbor-
den die oplichten wanneer voertuigen
te hard rijden. Burgemeester Kamer-
ling liet weten dat de gemeente bereid
is om te kijken welke snelheidsmaat-
rcgclen er kunnen worden genomen.
Over enkele maanden valt er een uit-
spraak van de Raad van State te ver-
wachten.

CBTB
De leden van de CBTB komen met
hun dames op donderdagavond 26 ja-
nuari in het Dorpscentrum bijeen.
Voor de pauze vindt de jaarvergade-
ring plaats, waarbij tevens afscheid
genomen zal worden van bestuurslid
W. Onstenk. Na de pauze zal de heer
W. Aartsen dia's vertonen over Vor-
den en de naast omgeving.

Gems schenkt bank
Vunderinkhofaan
Vordense bevolking
Het zitbankje op het voormalige
Gems-terrcin wordt donderdag ^ja-
nuari officieel aan de gemeente Vor-
den geschonken. De bank aan het
Vunderinkhof is een presentje van de
Gems aan de plaatselijke bevolking.
De directie van het bedrijf zal donder-
dagmiddag twee koperen plaatjes aan
het bankje bevestigen. Naast enkele
vertegenwoordigers van de gemeen-
te, waaronder burgemeester Kamer-
ling, is ook buurtvereniging 'De
Gemzen' uitgenodigd voor deze offi-
ciële gebeurtenis.

Jarenlang moest carnavalsvereniging De Deurdreajers het zonder optocht doen. Maar daar komt dit jaar verandering in.
Op zaterdag 25 februari zal - na afloop van het bezoek aan het gemeentehuis - een stoet van negen carnavalswagens door
het dorp trekken. 'We zijn dus weer op de goede weg. Naast deze wagens hebben we twee dweilorkesten uitgenodigd en
hopen we dat er ook veel individuele Vordcnaren mee zullen doen', aldus Henk Groenendal, president van De Deurdrea-
jers. Aan de optocht zullen verschillende Vordense verenigingen meedoen. Op deze foto leggen twee leden van voetbalve-
reniging Vorden de eerste hand aan hun wagen. Carnavalsvereniging De Deurdreajers houdt op zaterdag 4 februari haar
jaarlijkse erwtensoep-actie. Op die dag zal ook het Lcutboek verspreid worden waar het carnavalsprogramma van de
vereniging in zal staan.

Brandweerman Toon Schurink
neemt na 30 jaar afyheid
Na dertig jaar nam Toon Schurink
afgelopen zaterdag afscheid van de
Vordense vrijwillige brandweer.
Dit gebeurde tijdens de nieuwjaars-
receptie die bij 't Olde Lettink werd
gehouden.

Burgemeester E.J.C. Kamerling zette
Toon Schurink zaterdagavond in het
zonnetje. De burgemeester schetste
Schurink als een plichtsgetrouwe
brandweerman, die op 21-jarige leef-
tijd zijn werkzaamheden bij de Vor-
dense brandweer begon. De burge-
meester overhandigde Schurink een
oorkonde^ met onderscheiding.
Brandweercommandant G. te Velt-
huis sprak eveneens lovende woorden
tot Toon Schurink. 'Wanneer de

brandweer 's nachts uit moest rukken
dan zorgde Toon altijd voor de cate-
ring. Jij regelde al t i jd wel broodjes en
daar zijn we jou zeer erkentelijk
voor', aldus Te Velthuis.
Burgemeester Kamerling blikte in
zijn nieuwjaarsspeech terug op het af-
gelopen jaar. 'Voor de Vordense vrij-
willige brandweer een heel bijzonder
jaar. Zo was daar het 200-jarig be-
staan, de brandwccrdag met zijn dui-
zenden bezoekers en het convenant
dat is gesloten met de brandweer in
Zutphen. De resultaten zijn al zicht-
baar. De heer P. van Zanten draait
reeds mee in het team', aldus Kamer-
ling. Tevens memoreerde de burge-
meester het afscheid van Teun Boes-
veld en de benoeming van Bennie

Hckkclman als postcommandant.
In 1994 is de brandweer acht keer uit-
gerukt voor het blussen van een con-
taincrbrand in de Zuivclhof. 'De poli-
tie zal hier extra aanda^^aan schen-
ken, want vermoedclijl^Piier sprake
geweest van brandstichting', aldus
Kamerling. Voorts werd zeventien
keer uitgerukt voor een 'normale
brand'. Zes maal was er loos alarm.
De brandweer werd elf keer opgeroe-
pen om hulp te verlenen. Er waren
twee grote klussen: de dijkdoorbraak
in Wichmond op l januari 1994 en de
omgekantelde vrachtwagen in het
centrum van het dorp.

Tot slot reikte burgemeester Kamer-
ling zaterdagavond een aantal diplo-
ma's uit; Brandwacht Eerste Klas: J.
Broekman; A. Schepers; R. te Velt-
huis en E. Bulten. Module pompbe-
diende: J. Groot Jebbink en B. Lam-
mcrs. Module kenner gevaarlijke
stoffen: M. Niessink.

Commissie voor parkeerverbod aan zuidzijde Dorpsstraat en Zutphenseweg.

'Dit is rampzalig voor alle fietsers'
Het laatste woord over de herin-
richting van het centrum van Vor-
den is nog niet gesproken. Dit bleek
dinsdagavond tijdens een commis-
sievergadering waarin de evalua-
tienota ten aanzien van de herin-
richting centraal stond. Ondanks
het feit dat een meerderheid van de
commissie achter de verkeersmaat-
regelen staat die het college nog wil
gaan nemen, liepen de emoties soms
hoog op.

Aanleiding tot deze commotie is het
voorstel van B. en W. om niet aan bei-
de zijden van de Dorpsstraat en de
Zutphenseweg een parkeerverbod in
te stellen, maar enkel aan de zuidzij-
de. Hiermee komt het college terug op
een eerder plan waarin zij wel een
parkeerverbod aan beide zijden aan-
kondigde. Namens de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden sprak de heer P.
Takken zijn bezorgdheid uit over deze
koerswijziging. 'Dit zou rampzalig
zijn voor alle fietsers. Wanneer je het
parkeren aan de noordkant toestaat,
dan wordt het voor de fietsers steeds
moeilijker om heelhuids door het cen-
trum van Vorden te komen. En met
name de wat oudere mensen zijn hier-
van de dupe', aldus P. Takken.
De heer R.M. Nobel (D66) kon zich
helemaal vinden in het verhaal van de

woordvoerder van de Stichting Wel-
zijn Ouderen. 'Alle mensen die ik tot
nu toe heb gesproken over de herin-
richting van het dorp vinden dat er aan
beide kanten een parkeerverbod moet
komen. Ik vraag me dan ook af waar-
om het college daar tegenin gaat. We-
gen de belangen van de winkeliers zo
zwaar', vroeg hij zich af. 'De klanten
lopen echt niet weg als ze twcehon-
dcrdvijftig meter moeten lopen. Ik
vind de koerswijziging van het colle-
ge dan ook weinig onderbouwd', al-
dus Nobel.
De heer A.C. van Voskuilen (CDA)
was het op dit punt - evenals de
woordvoerders van de VVD en de
PvdA - niet eens met de heer Nobel.
'Wanneer je aan beide kanten van de
weg niet meer zou mogen parkeren,
verandert de Dorpsstraat in een race-
baan. Dat is nog veel gevaarlijker
voor de fietsers', aldus Van Voskui-
len, die vervolgens de bushalte aan de
Burgemeester Gallecstraat aansneed.
'Die zit op een zo vreselijk gevaarlijk
punt. Ik vind dat we daarvoor een an-
dere plek moeten zoeken', zei de
CDA-woordvoerder. Wethouder D.J.
Mulderije liet weten dat ze deze week
contact heeft gehad met de Gelderse
Vervoersmaatschappij. 'Zij werken
op dit moment aan een nieuwe bus-
route door Vorden. Ook de Gelderse

Vervoersmaatschappij zit dus niet st i l .
En wij zullen nauwlettend een vinger
aan de pols houden', aldus de wethou-
der.
De heer J.M. Pelgrum (VVD) waar-
schuwde voor teveel doemdenken.
'De overgrote meerderheid van de
burgers heeft niet gereageerd op de
hcrinrichtingsnota. En dat zijn over
het algemeen mensen die wel tevre-
den zijn over de invulling van de
dorpsstraat. Laten we dan niet verge-
ten'. Pelgrum maakte wel enkele
kanttekeningen. 'Zo vind ik de herbe-
strating van de Raadhuisstraat ccn
miskleun van de eerste orde. We had-
den hier nieuwe stenen voor moeten
gebruiken. De straatstencn die er nu
in liggen zijn totaal versleten. En ver-
der vind ik de parkeerplaatsen voorde
Tuunte raar gekozen. Het is gewoon
levensgevaarlijk om daar je auto te
parkeren', aldus Pelgrum.
Verder sprak de heer J. Groen van de
Willem Alexandcrlaan zijn zorgen uit
over het vele sluipverkeer door Plan
Zuid. 'Onze wijk is het stiefkind van
de gemeente. De vraag is alleen welke
partij dit stiefkind zal aannemen',
vroeg de heer J. Groen zich af.

Het antwoord volgt misschien tijdens
de gemeenteraadsvergadering van 31
januari.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zaterdag 21 januari 19.00 uur Dienst van
Woord en Gebed. Dr. H. Westerink, Chr.
Koningkerk m.m.v. 30+ koor.
Zondag 22 januari 3e zondag van de Verschij-
ning 10.00 uur ds. H. Westerink. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 januari 10.00 uur ds. H.G. Rang,
Apeldoorn; 19.00 uur dhr. H.H. de Vries, Ooster-
beek.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 21 januari 19.00 uur Gebedsdienst
Raad van Kerken in de Chr. Koningk§rk.
Zondag 22 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 21 januari 19.00 uur Gebedsdienst
Raad van Kerken.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 januari G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Hulsarts 21-22 januari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
va/i 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

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

Tandarts 21-22januariW.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. fm vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Overige zaken op afspraak.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje januari: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 januari 10.00 uur ds. S. Gerbrandy,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 22 januari 10.00 uur Herenkoor.
Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 januari G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

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

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

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

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



Bij Edah vindt u
alles benalve hoge prijzen

RUNDERBAKLAPPEN 1000 gram van 23,90 13,90
SLAGERSGEHAKTBALLEN 8 stuks van 7,96 voor 4,98

VOOR UW ONTBIJT:

TARVO MOUT
800 gram gesneden van 1,99 voor

.
l,

VERGEER KAAS
VERS V/H MES
jong belegen kaas , A Aö
van 12,30voor 10,98
SNIJVERSE VLEESWAREN
kalfs- of roomleverworst of
hausmacher Q
van 1,49 voor 0,89

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

MANDARIJNEN „CLEMENTINA'S"
net è 2 kilo van 2,98 voor 2,50

VAN DE T.V.:

HANDSINAASAPPELS „NAVELINA'S" . __
net a 2 kilo van 3,98 voor 1,75
PERSSINAASAPPELS net a 2 kilo van 3,98 voor 2,98
CITROENEN net a 5 stuks van 3,50 voor 1,75

UIT DE DIEPVRIES:

PIZZA BOLOGNESE 300 gram van 3,79 voor 2,79
PACK LEKKERBEKJES van 2,49 voor 1,99

EDAH RODE KOOL MET APPELTJES
pot è 720 ml van 1,59 voor U,99

HONIG SOEPEN DUBBELPAK
groente/kip of julienne van 2,70 voor 1,99
LU BASTOGNE KOEKEN 400 gram van 2,39 voor 1,99
HAMBURGERBROODJES zak a 6 stuks van 2,29 voor 1,98
BLUE BAND MARGARINE pak a 500 gram van 1,95 voor 1,55

SMITH SUPER CHIPS
diverse smaken zak a 200 gram van 2,49 voor l ,89

MARS/SNICKERS/RAIDER OF BOUNTY
pak a 5 stuks van 3,49 voor 2,99

Ook wij gaan binnenkort over op scanning, waarbij tevens
de Edah-card wordt geïntroduceerd. Deze kaart geeft U
maar liefst 5% KORTING op al Uw Edah-merkartikelen.

GELDIG VAN MAANDAG 16/1 Vm ZATERDAG 21/1/95.

.
mr Con

IKOUD..
...totdat ik mijn

irisette ontdekte!
Ijskoud had ik het in bed. Of

bloedheet. Dankzij m'n Irisette
donsdekbed slaap ik eindelijk
lekker, het hele jaar door. Met
het unieke doorknoopsysteem

stel je zelf je eigen dekbed
samen. Precies zoals je altijd
gedroomd had. Niet te koud,

niet te warm...

irisette

verkrijgbaar bij:

LAMMERS M

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Prettig winkelen.
Compleet assortiment.

Scherpe prijzen.

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2000

*****0 P E N I N G S T I J D E N*****

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

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

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

Zutphenseweg - VORDEN

Dit weekend
EXTRA VOORDELIG

Haas/Rib karbonades
DONDERDAG

VOORDEELDAG
Magere

Runder Priklapjes

/

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterham worst

100 gram ƒ 0,98

Gekookte worst

250 gram ƒ 2,25

WEEKEND

Haas/Rib karbonade

1 kilo ƒ 9,95
Hongaarse Schnitzels

100 gram ƒ 1,49

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Vlindervinken

per stuk ƒ 1 ,••

WOENSDAG

GEHAKTDAG

3 pond

h.o.h. gehakt

ƒ 10,..voor

Profiteer mee
met...

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

Edah G. BOTTERMAN B.V.

NIEUW!
BUDGET-DAYS'

Dinsdag Budget-K/eundag vanaf 20 ,-

Woensdag Budget-Kn/pdag vanaf 25,-

Donderdag Budget-FermanenftJag vanaf 79,-
[incl. Knippen & Blowen]

l(pm gerust langs of 6e(voor informatie,

-wij sturen u graag o/w^p infoBfad'!

JIM HEERSINK haarmode

Zutphenseweg 21, vorden, tel. 05752-1215

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

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995

Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor

andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Voor de versterking van ons team zoeken wij
een

enthousiaste
JONGEN of MEISJE

Betrouwbaar en klantvriendelijk. Ben jij dat?

Bel dan naar: TANKSTATION

Weulen Kranenbarg
Enkweg 3-VORDEN
Tel. 05752-1811

Cassette Still Drunk
van Almost Sober

NU TE KOOP .'

f8,-
Heb /e hef concert van vrijdag gemist?

Geen nood, koop een cassette bij Loga of De Herberg.

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

OPRUIMING

LODEN JASSEN voor dames en heren v.a. .. 129.—

TRUIEN en VESTEN v.a 59.-
OVERHEMDEN v.a 35.-
DAMESBLOUSES en ROKKEN
met kortingen van l U tOt OU /O

BODYWARMERS va 49.-
Jacht- en Wapenhandel - Vorden

Zutphenseweg 9
Tel.(05752)127-2

Geweermakers
Precisie draaiwerk

steeds doeltreffend!

3PRIMULA'S4,95

Bij ons niet een bos maar

l W E E bos bloemen voor 0.95
(Keuze uit chrysanten, tulpen, alstroumeria.

rozen, forsythia etc.)

KWALITARifli
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

(Dpening
Op donderdag 26 januari a.s. openen wij onze nieuwe

kwalitaria/zaal

Dorpsstraat 8 te Vorden

Tel. 4355

Kom gerust een kijkje nemen op woensdag 25 januari

vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur.

Tot woensdag

Hannie, Patricia,

Pene, Vincent Volkert



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Jeffrey Marcel

Jeffrey weegt 3.405 gram en is
51 cm lang.

MARI en BEA
SCHIERBOOM

9 januari 1995,
„'t Overdijking",
Lansinkweg 5,7207 DG
Zutphen, tel. (05750)27124.

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

Rianne

Zij is geboren op 11 januari
1995, om 05.44 uur, weegt
3250 gram en is 50 cm lang.

Henk en
Gerry Fokkink-Haneveld

Nieuwstad 18
7251 AH Vorden

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter

Gerritdina Iris

Tonen
Hetty Tolkamp-Snoeijink

14 januari 1995
Loolaan 83
7261 HS Ruurlo

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Eline

Wim en Marjet Bargeman
Roy

16 januari 1995
Kerkhoflaan 7
7251 JW Vorden
05752-2671

Beste mensen,

Tijdens en na mijn opname in
het ziekenhuis heb ik zoveel
blijken van belangstelling ont-
vangen, dat ik niet een ieder
persoonlijk kan bedanken,
daarom hiermede heel harte-
lijk bedankt.

H.J. Bosch

Schuttestraat 9
7251 MP Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens haar ziekte en na
het overlijden van onze lieve
schoonzuster, tante en oud-
tante

Hendrika
Lammerdina Bonk-

Velhorst

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. Velhorst
Fam. Hukker

Vorden, januari 1995

Praktijk Dr. Dagevos

GESLOTEN
van 23/1 t/m 27/1

Mensen wier
achternaam begint
met A t/m K kunnen

terecht bij
Dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
tel. 1255

en L t/m Z bij
Dr. Haas,

Christinalaan 18,
tel. 1678.

ORGANISEERTEEN

KLAVERJAS-
EN

JOKER-
AVOND

op donderdag
19 januari

Plaats: kantine
Aanvang: 20.00 uur

Gerrit en
Hentje Bannink- Verstege

hopen woensdag 25 januari a.s. hun
50-jarig huwelijk te herdenken.

Zij hopen dit met kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind te
vieren.

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in
Hotel Langeler te Hengelo Gld.

7255 MP Hengelo Gld., januari 1995
Scharfdijk 7

Heden ging rustig van ons heen onze lieve
schoonzuster en tante

Aleida Johanna Verstege-
Lenselink

WEDUWE VAN A. VERSTEGE

Vorden : Fam. J.G. ten Bokkel-Wissels
G.J. ten Bokkel
Neven en nichten

10 januari 1995
„De Bleijke", Hengelo (G.)

l.v.m. VAKANTIE

GESLOTEN
van 23 januari t/m 4 februari

Maandag 6 februari zijn we weer open.

(
WARME BAKKER

)PLAA

Dorpsstraat 11 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1373

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

W MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

"" BADKAMER VERBOUWEN ? "*

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

R f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van vrijdag 20
januari 1995, gedurende zes weken, voor een ieder
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door gedeputeerde staten van Gelderland (onherroe-
pelijk) goedgekeurde bestemmingsplan:

'Buitengebied Galgengoorweg 1993' (goedkeu-
ringsbesluit GS: 7 december 1994-nr. RG94.
49275).

Dit plan legt de planologische basis voor een dieren-
pension aan de Galgengoorweg 3.

Vorden, 19 januari 1995.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Winterschilder
GEEN F 50,- MAAR F 75,-.

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurlosewog 35 i
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
vih schildersbedrijf Uitcnveerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw (
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spui t in r ich t ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels.
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren.
aanrechtdeurtjesetc.

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

• Vordense Lokale Omroep
Fm 107.4 kabel 87.5 ook re-
gionaal nieuws.

• TE KOOP: Mechelse her-
der-pups, geschikt voor sport
of bewaking. J. Mokkink, Vor-
den, tel. 05752-1070.

• TE KOOP WEGENS VER-
BOUWING: 1 bekerkast 300x
100x50. Touwtrekver. Bekveld,
Wichmondseweg 41, Hengelo
(Gld.), tel. 1555.

• TE KOOP: t.e.a.b. hobby-
hout, fijnsparstammen in di-
verse lengtes en diktes. Tel.
05752-3603.

• TE KOOP: witte eethoek +
4 witte stoelen; kleine diep-
vrieskist. Tel. 05752-4136.

• Sport uit eigen omgeving
zondag V.L.0.16.00-18.00 uur
Fm 107.4 kabel 87.5.

• TE HUUR: kindercarna-
valspakken, ook uitstekend
voor verkleed-, verjaardags-
feestjes. Tel. 05752-3145. Re-
serveren bij Anja Bogchelman.

• GEVRAAGD: zelfstandige
hulp in de huishouding voor
2 uur per week. Tel. 05752-
1535.

• Heeft u oud ijzer etc. en wilt
u er vanaf? Bel tel. 05752-
2916. Bel F. Peppelinghausen.

• TE HUUR: ruime paarde-
stalling met weidegang en ge-
bruik van verlichte buitenbak
(20x50 mtr.). Goede uitrijmo-
gelijkheden. Koning, Schutte-
straat 18, Vorden (Linde). Tel.
05752-6419.

• V.L.O. radio Fm 107.4 ka-
bel 87.5, Postbus 115, 7250
AC Vorden, ook voor al uw
verenigingsnieuws.

<?- --

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jong Belegen of
Belegen Kaas Q Qg

Gouwenaar Jong Belegen
33% minder zout 500 gram O." J

Chamois d'Or
100 gram é

Winternotenmix
250 gram

Champignon Paté
1 00 gram

Cötes du Roussillon
fruitige rode wijn literf les _

3.49

1.98

6.95

RACLET APPARAAT gratis gebruiken
bij aankoop van Raclette Kaas Elly Teeuwen.

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

Rectificatie

In de advertentie van
Kreatips is onjuist

vermeld „Findelei".
Dit moet

FIMOKLEI zijn.

Dorpsstraat 5. Tel. 4059.

JANUARI-AANBIEDING:

...ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN...

ouderwets lekker
met kaneel en suiker

DIT WEEKEND

voor j w v/

MÜSLI KRUIDKOEK
met royale vulling

4,50nu voor

NIEUW!

SURINAAMSE
SAUCIJZEBROODJES

met pikante vulling

DIT WEEKEND

van 2,-voor maar 1,50 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

UITVOERING
door de Toneelgroep Vierakker-Wichmond

op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari a.s.
in het Ludgerusgebouw

Aanvang 19.30 uur

Opgevoerd wordt een blijspel in 3 bedrijven:

„'t Is maar tijdelijk"
van J. Hemmink-Kamp

Kaarten in voorverkoop 20 januari vanaf 19.30
uur in de achterzaal van het Ludgerusgebouw.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Vraag vrijblijvend offerte voor:

werknemers: AANVULLEND PENSIOEN

zelfstandigen: DIRECTIE PENSIOEN

Tevens inlichtingen voor uw begrafenis-
verzekering.

Bern.: voor MONUTA/EBO

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

.OPPERS V0f)

\* „Winterse"! T
AANBIEDINGEN van uw verstoppers.

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 19,20 en 21 jan.

500 gram

Tip voor de boterham:

Aufschnitt
100 gram Ujöv/

Keurkoopje voor donderdag
19januari:

Varkenslappen
500 gram

SPECIAL

Gehakt
Tournedos
(gehaktbal met

ontbijtspek)

100 gram

VLEESWAREN-
SPECIAL:

1,75

Runder-
pastrami

100gram O, f O

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

SPRUITEN
per kilo l y%7w

BRAZILIAANSE
MANGO

nu per stuk

JONAGOLD
HANDAPPELS

1,952 kilo

MAANDAG
23 JAN.:

PANKLARE
Groene Kool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
24 JAN.:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram fcOU

WOENSDAG
25 JAN.:

PANKLARE
Koolraap

500 gram 1 fcO

(k

ecKte.

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

HEERLIJKE

SLAGROOMSNITT
NU 10,25

KRAKELINGEN
NU

WADDEN-
ROZIJNEN-
BOLLETJES

NU 6 HALEN

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



Zestig jaar geleden
Iets meer dan zestig jaar geleden werd
er in Vorden gezwommen in een paar
gedeelten van de beek. Dat was voor-
al bij langdurig warm weer geen ge-
zonde toestand. En het was dus 'een
algemeen en veelzijdig belang' dat de
gemeente Vorden over een echt
zwembad kon beschikken. Een bad-
gelegenheid die bovendien kon wor-
den aangelegd door werklozen waar-
van - zoals burgemeester Ariëns in het
speciale badnummer van de Graaf-
schap-Bode van 5 juni 1935 fijntjes
opmerkte - 'de meerderheid arbeidza-
me huisvaders zijn'. Waarbij hij de
vraag open liet of de minderheid dus
niet arbeidzaam was. Of geen huisva-
der.

Zestig jaar zwembad 'In de Dennen'.
Dat wordt op zaterdag l O juni extra
feestelijk gevierd, ook omdat we van-
af vorig jaar bijna geen zwembad
meer hadden gehad. 'In de Dennen'
moest dicht, want het beantwoordde
niet meer aan de eisen van deze tijd,
waarin de gezondheid van de bezoe-
kers centraal staat. Er moest een in-
grijpende reconstructie van vooral de
watercirculatie en -verversing plaats-
vinden. Sluit het bad!, zeiden velen.

Het bestuur (en ook de gemeenteraad
die de lening van bijna een miljoen
gulden zou moeten garanderen) dach-
ten er anders over. En als een ge-
schenk uit de zonnige hemel was daar,
direct na het gereedkomen van de res-
tauratie, de mooiste zomer van deze
eeuw. Stel je voor dat we toen geen
openluchtbad meer zouden hebben
gehad!
'In de Dennen' kan gelukkig nog
vele, vele jaren mee. En dat wordt ge-
vierd op zaterdag 10 juni. Met een
echt 'Zwemfeest a la 1936'. Met gra-
tis toegang voor iedereen en een grote
kinderkermis, een ballonnenwed-
strijd, oud-hollandse spelen, een ou-
derwetse dorpsomroeper, demonstra-
ties van kunstzwemmen, waterpolo
en snorkelen. Eind maart verschijnt er
een feestkrant en er wordt een aktie
gehouden om het bestuur namens alle
inwoners van onze gemeente een
fecstgcschenk aan te bieden. Noteer
die datum vast in uw agenda: zaterdag
l O juni. En mocht het regenen: er staat
in elk geval een grote feesttent!

Vrijwilligers die willen meedoen aan
de voorbereiding van dit feest zijn
nog altijd welkom. U kunt zich opge-
ven bij telefonnnummer 2431 en ont-
vangt dan nadere inlichtingen over
wat u kunt doen.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Dizze keer wi'k nog 's effen weerumme kiekn nao ut stuksken van veu-
rugge wekke. Waorumme? Dat za'k ow veteln. Donderdagmeddag
wodn ik op-ebeld deur de redactie van 'Contact': 'Of dat van die katte in
de rottevalle waor gebeurd was.' Mien antwoord kon heel kot wean:
Nee! 'Maor waorumme wo 'j dat wetten?'.
'Oh, daor hef un mevrouw op-ebeld die eur katte al un tiedjen kwiet was
en die wol wetten of eur katte meschien bi'j Toon van de Spitsmoes in de
valle had ezetn. Nogmaols nee dus.
Veur alle duudelukheid, alles in ut verhaal was vezonnen behalven de
gladdugheid en ut concert van Concordia, de rest was maor zo bi 'j meka-
re eprakkezeerd zoas de meeste stukskes oaver 'Bi'j ons in d'n Achter-
hook' en zoat de meeste schrievers dat doet!
Goed, un enkele keer gebeurt t'r wel 's wat wao'j van denkt: daor zit un
mooi verhaal in, maor wieters at mien buurman un katte of hond zol van-
gen zo'k dat nooit in de krante zetn. En veur de mevrouw die eur katte
kwiet is hop ik dat ze dat lieve dier gauw weer krig.
Want hunde en katten bunt in volle huushollings now volle wichtugger
as vrogger. Too beheurn die diers meer bi'j ut achterhuus, bi'j de boerde-
ri'je. Ze vratten met de meddagpot met, de katte kreeg op tied un schöt-
teltjen melk en redden zich wieter aadug met de moeze. (Tot groot ve-
driet van de luu die van moeze hold.) De hond dei'j zich nog wel 's te-
goed an un dooje kippc die deur de boer op de vaalle was esmetn. Soms
roln e d'r zich ok nog deur, dan stonk e un uur in de wind. Doodgaon
dei'j un hond of katte neet, die gingen kapot. En as ut zo wied was wodn
ze in de grond estopt en kwam d'r wel weer un ander.
De natuur ging ok hier zien gang dus jonge katten kwammen d'r mees-
pats ok zat. Daor bleef t'r wel 's ene van loopn as gezelschap veur 'n
olden of d'r wodn d'r ene weg-egeven. En de rest ging in un olde zak nao
Kolkman, a'j snapt wa'k bedoele. En met de jonge hunde net zo. 'n
Leupsen hond in huus bezorgen ow vake un hoop las um de poste. De
rekkels vratten soms un gat in de echterdeure.
Tegeswoordug heurt ze allemaole bi'j ut veurhuus. Ze kriegt vretten uut
de speciaalzaak of de supermarkt. En at de diers un scheet vekeerd heb
zitn gaot ze d'r drek met nao un dierenarts. Zo kump den ok nog 's an un
goeie boterham.
En d'r wod wat af-etoet met die diers. Daor mo'j trouwens nog neet te-
völle van zeggen ok. Van harfs nog bi'j mien tante, daor was de hond van
de jonge luu neet volle geale peern meer weerd. De dierenarts had um al
zo'n betjen op-egeven en ze waarn al nao Heelweg nao 't hondenkerkhof
ewes umme un plaatse uut te zuukn. En un armoe dat ze d'r met hadn.
Mien tante, die van de boerderi'je kump, zeg op un gegeven moment:
'Zo'j daor now wel zo'n kaskenade oaver maakn, 't is jao maor un hond.'
Now, too ha'j de jongeluu motn heurn. Of moeder dan helemaol gin ge-
vuul meer in eur lief hadde, helemaol gin begrip veur diers, en zo wieter.
Een en ander zal wel kommen deur 't generatie-veschil, dat is t'r now
eenmaol, ok bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

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

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

U pakt ze mee voor weggeefprijzen!

DAMES-, HEREN- en KINDER-
SCHOENEN

v.a. 50,-

ch Ook dat is

Albert Heijn

Met onze „Top l O"
aanbiedingen:

AH Pizza
3 smaken van 2,99

Yorkham
100 gram van 3,19

Crispy Chips
4 soorten 400 gram van 3,78

Geponeerde Schnitzel
100 gram van 1,89

Ariël Futuur-Color
V/i kilo van 15,99 l
AH Keukenrol
2 stuks van 2,39

Friskus Gourmet
voor de kat van l ,69

AH Huiswijn
5 soorten, liter van 5,75

Bake-off Kersen-Roomkorfje
per stuk van l ,50

Salustiana's Perssinaasappels
T/7 kilo van 5,99

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
waar U gratis kunt „pinnen".

VROUWENRAAD
VORDEN

PRESENTEERT:

• EZOEK AAN HET PROVINCIEHUIS
TE ARNHEM

k WOENSDAG 1 FEBRUARI A.S.
f 10.00 UUR ONTVANGST

De heer Chr. Voerman, afgevaardigde van de
Provincie, zal voor ons een inleiding houden.
Verder staat er van alles op het programma:
videofilm kijken, gebouw bezichtigen,
vergadering bijwonen etc.
Einde ca. 12.00 uur.
Er kunnen nog enkele dames mee.

Cursus Mantelzorg
verzorging van zieken in de
thuissituatie

Op maandagavond 13 maart en 20 maart a.s.
van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpscentrum.

Cursusleider: de heer M. Martinus, leraar
verpleegkunde.

Kosten cursus: f 15,-, gaarne bij inschrijving te
voldoen.

Voor beide activiteiten inlichtingen en opgave:
G. Velhorst-Soek, Het Wiemelink 11, Vorden,

tel. (05752) 1688

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Verhuist

Start 9 februari a.s. een gezellige danscursus voor
18+ en 40+ zowel beginners als gevorderden

Inlichtingen en inschrijvingen op woensdag
18, 25 januari & l , 8 februari 19.00 - 21.00 uur in

Dorpscentrum VORDEN - Raadhuisstraat 6
Tel. 05752 - 2722

of dagelijks
telefonisch tussen 17.00 -19.00 uur te Arnhem

Tel. 085 - 422479

i/mm l VCIVMI A/- em i
iiwim i«i

Barchemseweg 4, 7261 DC RUURLO Tel: 05735 - 3737

Magere

Varkensrollade

10.-
Max. 3 kg. p/klant

Geldig van 17 t/m 21 januari

Dansen is de leukste
lichaamsbeweging...
Wat zult u dus passief thuis blijven zitten als het Dorpscentrum
in Vorden een gezellige

DANSAVOND
voor u organiseert?

Op zaterdag 28 januari a.s. Aanvang 20.00 uur levende
muziek door de SUNSHINE BAND.

Voorverkoop van kaarten a f 7.50 pp.
Toegangsprijs op de avond zelf f 10.- pp.

HET DORPSCENTRUM GEEFT U DE RUIMTE i

/TicHTine
DORP/CEflTRUm

Raadhuisstraat 6 - Tel. 05752-2722

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

Chem-Dry
Serv/'ce<

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

• Volkomen veilig en
onschadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken,
zodat uw tapijt zacht, fris
en net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook
meubelstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie! Tel. (05750) 4 33 77

Chem-Dry Quick Service®

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders
is verwend.

Burg. Galléestraat 22
Vorden -Tel. 1877

OPEN HUIS
maandag 23 januari

17.00- 19.30 uur
Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om een kijkje

te nemen in ons reeds geopende restaurant.

Pizza
Shoarma

Café

Restaurant
ZUTPHENSEWEG l -VORDEN-TEL. (05752) 4222
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Vorden

Voorzitter D ick B o er stoel (26) van Sursum Corda:

Steeds vaker worden de vuilnisbak-
ken aan de rijksweg tussen Vorden en
Zutphcn gebruikt als afvalbak voor
huisvuil. Deze huisvuil hoort daar
echter niet thuis. Vorige week donder-
dag was het weer raak. Ter hoogte van
de afslag bij Provinciale Waterstaat
was er vloerbedekking en ander huis-
vuil gestort. De politie is van plan om
langs deze weg voortaan vaker te con-
troleren. Wie betrapt wordt op het il-
legaal dumpen van huisvuil kan reke-
nen op een boete van ongeveer 150
gulden.
Ter hoogte van De Boggclaar had
donderdagochtend een kop-staart
aanrijding plaats. Aanleiding was een
personenwagen die vanuit Vorden
richting Zutphen reed. Ter hoogte van
de Boggelaar sloeg de bestuurder
linksaf. Een Duitse vrachtwagen die
achter de personenwagen reed wist op
tijd te stoppen. Dit gold niet voor een
personenwagen die iets verderop
reed. De chauffeur, een 28-jarige in-
woner van Borncbrock, knalde boven
op een andere personenauto. Beide
wagens moesten afgesleept worden.
Verder botsten er vrijdagochtend ter
hoogte van de kruising Baakseweg-
Lankhorstcrstraat twee auto's op el-
kaar. Een 32-jarige vrouw uit Henge-
lo reed op de Lankhorstcrstraat en
sloeg l inksaf de Baaksweg op. Bij het
opdraaien van de voorrangsweg zag
ze een 37-jarigc automobilist uit Olst
over het hoofd. Beide wagens werden
afgesleept. Verder werd die dag pro-
cesverbaal opgemaakt tegen een 47-
jarigc inwoner van Wichmond die
snoeihout aan het verbranden was.
Onder het hout bevonden zich auto-
banden en dakbedekkingsmatcriaal.
Tot slot constateerde de politie zon-
dagavond twee afgebroken borden
aan de Wildcnborchseweg met daar-
op de aanduiding gevaarlijke bocht
naar rechts. Waarschijnlijk zijn deze
borden het slachtoffer geworden van
baldadige schoolgaande jeugd.

Politie houdt deze
maand onderzoek
naar criminaliteit
In de periode van 23 januari tot en met
februari kunnen inwoners van het po-
liticdistrict Ussclstrcck telefonisch
worden benaderd door medewerkers
van de buro's Intomart en B & A
groep in verband met een landelijk
onderzoek naar cr iminal i te i t en on-
veiligheid. Het politicdistrict IJssel-
strcck omvat de gemeenten Brum-
mcn, Gorssscl, Lochem, Steendcren,
Voorst, Vorden, Warnsvcld en Zut-
phcn.
Op 2 januari is in opdracht van de Mi-
nisteries van Binnenlandse Zaken en
Justit ie dit tweede onderzoek naar cri-
minali tei t en onveiligheid in ons land
gestart. Het is de bedoeling om in een
periode van 12 weken in alle politie-
regio's zo'n 72.000 Nederlanders van
15 jaar en ouder over deze onderwer-
pen te ondervragen. Doel van het on-
derzoek is het in kaart brengen van
welk deel van de bevolking het afge-
lopen jaar slachtoffer is geworden van
criminaliteit, zoals woninginbraak en
fietsendiefstal. Daarnaast wordt de
behoefte aan veiligheid geïnventari-
seerd.

Dash
Volleybalvereniging Dash houdt
maandagavond 23 januari in het ge-
bouw van de postduivenvcrcniging
aan de Hengcloseweg haar jaarverga-
dering. Om in de komende jaren een
tekort op te vangen zal de vereniging
naast een algemene bezuiniging aan-
vullende maatregelen moeten nemen.
Zo zal onder meer besproken worden
in hoeverre meer gcldwervingsakties
op poten worden gezet. De contribu-
ties in 1995 zullen niet worden ver-
hoogd.

Kwalitaria 4De
Buurman' gaat
26 januari open
Kwalitaria De Buurman van Patricia
ten Bargc aan de Dorpsstraat 8 zal op
donderdag 26 januari worden ge-
opend. Iedereen die een kijkje wil ne-
men is 's avonds van harte welkom.
Zie verder ook advertentie.

'Harmoniemuziek hoeft helemaal niet saai te zijn'
Toen hij drie jaar geleden werd ge-
vraagd om voorzitter te worden
van muziekvereniging Sursum
Corda, dacht Dick Boerstoel aan-
vankelijk dat het om een grap ging.
'Ik was nog maar 23 jaar. Op zo'n
leeftijd word je meestal niet ge-
vraagd als voorzitter. Maar het
bleek dus geen grap te zijn. Mijn
voorganger was bloedserieus. Eerst
moest ik even wennen aan het idee,
maar uiteindelijk heb ik toch de
gok maar gewaagd', aldus Dick
Boerstoel (26). Dit jaar viert Sur-
sum Corda haar 65-jarig bestaan.
Een gesprek over de liefde voor
blaasmuziek, het truttige image
van harmonieorkesten, subsidies-
perikelen en een welverdiend ap-
plaus.

- Toen je tien jaar oud was, werd je
lid van Sursum Corda. Was dat een
vrije keus?
'Natuurlijk. Dacht je soms dat ik des-
tijds gedwongen werd door mijn ou-
ders? Nee, daar was geen sprake van.
Het is natuurlijk wel zo dat ik enigs-
zins beïnvloed ben door mijn omge-
ving. Mijn vader speelt al meer dan
vijftig jaar klarinet. En ook mijn ou-
dere broer, Joop, is helemaal gek van
muziek. Die stond op heel jonge leef-
tijd al te dirigeren op alle muziek die
hij hoorde. Joop koos evenals mijn
vader voor de klarinet. En hij is ook
niet voor niets dirigent- en klarinetdo-
cent geworden. Toen Joop in het be-
gin moest optreden met Sursum Cor-
da ging ik regelmatig mee. En op die
manier is mijn belangstelling voor
harmoniemuziek ontstaan.'

- Maar de meeste jongens van die
leeftijd kiezen toch voor voetbal?
'Ja, maar ik dus niet. En ik moet je
ook eerlijk bekennen dat ik geen
sportman ben.'

- Had de harmoniemuziek destijds
dan geen truttig imago?
'Natuurlijk. En dat heeft het voor veel
mensen nog steeds. Maar daar ben ik
het dus totaal niet mee eens. Sursum
Corda is namelijk veel meer dan in
een apepakje rondlopen tijdens Ko-
ninginnedag en hoempamuziek ma-
ken. Sommige mensen oordelen zo
snel. Dat is het grootste probleem.
Harmoniemuziek is ontzettend breed
en hoeft helemaal niet saai te zijn. Ik
weet niet of je laatst het nieuwjaars-
concert op televisie hebt gezien. Dat
had als thema 'Van Strauss tot house'.
Muziek voor alle leeftijden dus. En
dan blijkt dat harmoniemuziek aller-
minst truttig is. Het zijn dus niet al-
leen maar marsen en zware concert-
stukken die gespeeld worden. Met
een orkest is alles mogelijk. Dat zag je
ook vorige week zondag in het Dorps-

Dick Boerstoel: 'Het applaus is het brood van een muzikant.'

centrum toen Concordia haar jaarlijk-
se koffieconcert gaf. Zij hadden geko-
zen voor voor film- en amusement-
muziek. En dat is een schitterend the-
ma. Er is zoveel op dat gebied ge-
schreven.'

- Hoe groot is Sursum Corda op het
ogenblik?
'We hebben ongeveer honderd leden.
En dan heb ik dus alles meegeteld: or-
kest, drumband en de majorettegroe-
pen. We mogen als jubilerende mu-
ziekvereniging niet klagen. Er komen

namelijk nog steeds leden bij. Het
aantal majorettes is alleen de laatste
jaren wel afgenomen.'

- Hoe worden de nieuwe leden opge-
leid?
'Sursum Corda heeft ongeveer veer-
tig leerlingen. De helft daarvan gaat
naar de muziekschool in Zutphen. De
andere helft krijgt les van docenten
die wij daarvoor zelf inschakelen. Die
zijn over het algemeen wat duurder
dan de muziekschool. Het liefst zou-
den we alle leerlingen naar de mu-

ziekschool sturen. Maar dat kan he-
laas niet. Het aantal plaatsen is be-
perkt.'

- Ik heb begrepen dat de gemeente
verder wil gaan bezuinigen op het
aantal muziekschoolplaatsen'.'
'Dat was oorspronkelijk ook het ge-
val. We zouden van twintig plaatsen
teruggaan naar vijftien. Dat zou een
enorme aderlating voor onze vereni-
ging zijn geweest. Maar vorige week
heb ik van wethouder Aarten te horen
gekregen dat we in tegenstelling tot

Ni'jjaorsvisite
Oud Vorden
Vorige week dinsdag hield de oudheid-
kundige vereniging 'Vorden' haar ni'j-
jaorsvisite. De voorzitter kon een ge-
heel bezet Pantoffeltje alle goeds in
1995 wensen. Hij memoreerde de plan-
nen voor een uitgave met verhalen uit
de jaren 1940/'45 en de bevrijding. Ie-
dereen die meent iets meegemaakt te
hebben dat de moeite waard is om
schriftelijk vastgelegd te worden, kan
zich in verbinding stellen met de heer
G. Koop, Ruurloseweg 51, telefoon
2292. Ook bijdragen van niet-leden
zijn van harte welkom. Dat laatste be-
treft ook de organisatie van een foto-
en voorwerpententoonstelling die
men voor en na de bevrijdingsdag (l
april) hoopt te houden. Een ieder die
meent materiaal voor zo'n tentoon-
stelling te hebben, kan dat opgeven
aan mevrouw J. Vreman-Dekker, Zut-
phenseweg 10, telefoon 1253. Het bo-
vengenoemde wordt georganiseerd in
nauwe samenwerking met de Oranje-
vereniging en het Comité 4 en 5 mei.
De leden konden niet alleen genieten
van de door eigen leden gemaakte trac-
taties maar ook van het optreden van
Jan Ottink en Diane Marsman die ver-
schillende liedjes in dialect brachten.
Jammer dat de verstaanbaarheid wat
problemen opleverde.
De volgende avond van de oudheid-

kundige vereniging'Vorden'is op 13 fe-
bruari, dan met een dia/lezing over
oud en nieuw Vorden door J. v.d.
Broek en P. Takken.

Kerknieuws

Gebedsdienst
Van 18 tot en met 25 januari wordt we-
reldwijd de jaarlijkse week van gebed
voor de eenheid van de christenen ge-
houden. Vorig jaar stond het thema
'het huis van God' centraal. Een beeld
dat de christenen tekent als één grote
familie, geroepen om één te zijn van
hart en geest in al de veelkleurigheid
die het mensdom laat zien. Het thema
van dit jaar sluit daar op aan en is ont-
leent aan een Grieks woord uit het
Nieuwe Testament: koinonia, wat zo-
veel betekent als gemeenschap.
In het kadervan deze gebedsweek is er
op zaterdagavond 21 januari een
dienst uitgaande van de Raad van Ker-
ken Vorden/Kranenburg. Deze dienst
wordt gehouden in de Christus Ko-
ningkerk aan Het Jebbink. Voorganger
zal zijn ds. H. Westerink en muzikale
medewerking verleent het 30+-koor
onder leiding van Felix Smeets met als
organist A. Wissink. Verder zullen de
leden van de liturgische commissie
van de Raad van Kerken aan de dienst
meewerken. Na afloop is er gelegen-
heid om koffie/thee te drinken.

Toneelvereniging
VierakkerWichmond
geeft uitvoeringen
De toneelvereniging Vierakker/Wich-
mond houdt haar jaarlijkse toneeluit-
voering op vrijdag 27 en zaterdag 28 ja-
nuari in het Ludgerusgebouw. Opge-
voerd zal worden het blijspel in drie be-
drijven 't Is maar tijdelijk'van J. Hem-
mink-Kamp. Het stuk zal gesproken
worden in dialect. Zie advertentie el-
ders in dit blad.

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben hun
traditionele Nicuwjaarskoffiemiddag
gehouden. Tijdens deze bijeenkomst
vertelde de heer Romijn uit Linde de
dames over zijn werk. Romijn is als
arts verbonden aan de verpleeghuizen
'Het Slingerbosch' en de 'Leeuwerik-
weide', alsmede verzorgingshuis De
Wehme. Op woensdag 25 januari
houden de Plattelandsvrouwen in de
Heberg de jaarvergadering. Naast de
gebruikelijke verslagen komt ook het
verslag van de volksdansgrocp De
Mollc aan de orde. Bij de bestuursver-
kiezing zijn mevrouw H. Koning-Par-
dijs en mevrouw J. Pelgrum-Pclgrum
niet herkiesbaar. Het bestuur stelt als
kandidaten voor de opengevallen va-
kature de dames J. Korenblik-Decani-

je en H. Radstake- Bloemcndaal kan-
didaat. Mevrouw M.L. de Jonge is af-
tredend maar stelt zich wel herkies-
baar. Tijdens de vergadering zal de
heer Van de Broek dia's over Vorden
vertonen. In de pauze zullen de door
de handwerkclub gemaakte handwer-
ken worden verloot.

eerdere berichten twee extra plaatsen
bij de muziekschool krijgen. En daar
zijn we natuurlijk heel blij mee. Want
de opleiding is het hart van de vereni-
ging. Als dat niet goed is, dan zakt het
niveau van het orkest. En dat kan niet
de bedoeling zijn.'

- Wethouder Aartsen is echter wel
van mening datje op een bepaald mo-
ment tevreden moet zijn als orkest. De
gemeente wil maar tot een bepaald ni-
veau blijven subsidiëren.
'Dat is ook een goed standpunt. Want
die muzikale ondergrond is het aller-
belangrijkste. Maar het is natuurlijk
wel jammer dat je vanwege financiële
redenen maar kunt opleiden tot een
bepaald niveau. Het gevaar is dat je
op die manier nooit verder komt als
orkest. Zo zijn we het afgelopen jaar
met het harmonie-orkest voor con-
coursen gepromoveerd van de Eerste
Divisie naar de afdeling Uitmuntend-
heid. Het is logisch dat je dan andere
stukken gaat spelen. En daar moet je
de leden dus voor opleiden. Het ge-
vaar is dat bepaalde leden op zo'n mo-
ment moeten afhaken. Want die oplei-
dingsplaatsen worden dan niet gesub-
sidieerd. Ze moeten het dan zelf beta-
len. Op jaarbasis kan zoiets oplopen
tot zo'n duizend gulden. En voor
sommige mensen is dat een hoop
geld. Reken maar uit hoeveel dat kost
als je twee zonen of dochters hebt die
bij de muziek zitten.'

- Op die manier creëer je ook een eli-
tekorps.
'Daar ben ik ook zo bang voor. Dat
enthousiaste leden gaan afhaken om-
dat ze het financieel niet meer kunnen
opbrengen. Of dat je als orkest in een
bepaald niveau blijft hangen, vanwe-
ge de te hoge opleidingskosten. Want
dat is de toekomst. Daar ontkom je
waarschijnlijk niet aan.'

- De vraag is of je ook zulke hoge ei-
sen moet stellen aan het orkest. Wordt
er niet teveel gevraagd van orkestle-
den ? Het moet toch wel leuk blijven.
'Die vraag wordt mij wel vaker ge-
steld. Heel veel mensen denken dat -
als het niveau hoger wordt - de lol eraf
gaat. Maar dat is absoluut niet het ge-
val. Ook in een hogere afdeling kun je
ontzettend veel lol beleven aan het
spelen in een orkest. Dat heeft niets
met het niveau van de muziek te ma-
ken. Het gaat er gewoon om datje ple-
zier rfebt in wat je doet.'

- En wat is het leukste aan het spelen
bij Sursum Corda ?
'Met z'n allen optreden en een enorm
applaus krijgen na afloop van het con-
cert. Want daar gaat het toch allemaal
om. Het applaus is het brood van een
muzikant.'

Vrouwenclub Medler
Maandag 9 januari kwamen de dames
bij elkaar. De voorzitter heette ieder-
een van harte welkom en wenste allen
een gelukkig en goed 1995 toe. De
avond werd gevuld met spelletjes en
tussendoor een drankje en hapjes.

Filmavond van Oranjecomité
Vierakker-Wichmond geslaagd
Voor een overvolle zaal werd de
filmavond, die georganiseerd was
door het Oranjecomité Vierakker-
Wichmond gehouden.

Voor de pauze werd de film vertoond
van de optocht die deze zomer in
Wichmond werd gehouden, waaraan
19 grote wagens hebben meegedaan.
Men kon op deze film de gehele op-
tocht nog eens weer meemaken. Te-
vens werden de juryrapporten uitge-
deeld, waar men de plus- en minpun-
ten, zoals de jury dit had beoordeeld,
na kon lezen.
De jury was dan ook aanwezig om de
te stellen vragen te beantwoorden.
Hier werd weinig gebruik van ge-
maakt. Na de pauze werd de film ge-
draaid over het 1200-jarig bestaan

van Wichmond. In deze film werden
verschillende onderwerpen nog eens
weer aan de aanwezigen getoond,
zoals de mooie natuur in en om Wich-
mond-Vicrakker, het openluchtspel
van Ludger, de oecumenische dienst
die werd gehouden achter het Wit-
mundi-gebouw te Wichmond, de ge-
zamenlijke broodmaaltijd aan de lan-
ge tafels in de Dorpsstraat en het uit-
reiken van het eerste boek (aan de
oudste inwoonster van de Dorps-
straat) over de geschiedenis van
Wichmond over 1200 jaar. Zelfs het
dreigende hoge water was niet verge-
ten.
De voorzitter van het Oranjecomité,
dhr. H. Rietman, dankte alle aanwezi-
gen, de makers van de wagens, juryle-
den en de makers van de films.



De 'nieuwe' bécé-kollekties
vertikale en horizontale
jaloezieën!
Loop gerust even h i j ons b i n n e n om de nieuwe bécé

kollektieboeken in te k i j k e n . Sfeervolle kleuren en

dessins nodigen uit tot een kreafief spel met licht,

kleur en sfeer. Bécé garandeert u topkwal i t e i t en

pasklare levering

b innen één week. flü bÓCÓ raamdecoratie

C i raag tot y.iens h i j :

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

Tonny Jurtiërfs
AUTOSCHADE l

"HESSTELBEDRIJF \

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Open Oiuis

ZATERDAG 21 JANUARI a.s.
tussen 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur.

DIVERSE CURSUSMOGELIJKHEDEN
TEXTIELVERF & HOBBYMATERIALEN van

HOBBYFUN

Anja Brummelman-Walgemoet
Polweg 10A, 7251 RZ Vorden (Delden)

Tel. (05752) 1649.

Elke dinsdag:
info, bestellingen en verkoop van 9.30-15.00 uur.

£.
mode voor

^ »^het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

ONZE GEHELE WINTERCOLLECTIE
gaat nu voor de

HAUVE PRIJS
de deur uit.

Profiteer van deze

want gekker kan het niet
KOM BESLIST EVEN KIJKEN, WANT HET LOONT ZEKER DE MOEITE

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van:
9 jan. t/m zondag 15 jan

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

26 m3

32 m3

39 m3

45 m3

52 m3

58 m3

65 m3

71 m3

78 m3

84 m3

91 m3

97 m3

107 m3

116 m3

126 m3

136 m3

146 m3

162 m3

178 m3

194 m3

maandag
1995.

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

241 m3

300 m3

360 m3

421 m3

483 m3

540 m3

602 m3

663 m3

723 m3

782 m3

844 m3

903 m3

992 m3

1084 m3

1174 m3

1265 m3

1355 m3

1504 m3

1656 m3

1804 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340-2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

GEBOORTE
•

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN

voor diverse

gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Drogislcnj • Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - lel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstenk '
Begoniastraat 3

7211ALStcenderen
Telefoon 2398

DE GEHELE MAAND JANUARI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen,

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 50% korting!
Speciaal voorde opruiming

Couponnen
tapijt, gordijnen
en vitrogevollen

3E WONER [J
v/h Ankersmit

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

vouvo
VOLVO 360 SERIE:
360 GL 2.0i, smoke silver, trekhaak. 09-1988

VOLVO 400 SERIE:
440 DL inj., smoke zilver 07-1991
440 DL 1.7,50.000 km 10-1990
440 DL 1.8i, donkerblauw met., 22.500 km 07-1993
440 DL 1.8i, 79.500 km, trekhaak 01-1992
440 GL 2.0i, d.blauw met., 38.000 km, incl. trekhaak 12-1992
440GL1.8I, rood, stuurbekr., 88.000 km 01-1991
480GL1.81, rood, incl. LPG, 165.000 km 07-1992
4401.81, rood, LPG, 100.800 km 06-1992
440GLE1.8iAut.,wijnr. met. model'94,12.000 km 12-1993
440 GL 1.8i, zwart met., trekhaak, airco, radio/CD, 10.000 km 06-1993
440GLE, groen met., sports-line, model'94,23.000 km 10-1993
440 DL Escape, zwart, trekhaak, 25.000 km 10-1992

VOLVO 240 SERIE:
240 DL 2.0, blauw, trekhaak, open dak, 136.000 km 09-1988

VOLVO 900 SERIE:
940 GL automaat, 4-drs., 80.000 km, cruise control,s/k-dak 03-1992

DEMO'S:
850 TS automaat, 4-drs., 10.000 km, wijnrood met 09-1994
850GLE2.5i, antr. met., 4-drs., 11.500 km 03-1994
440 Turbo Diesel, Comf., line, wit, 4.000 km 06-1994

ESTATE UITVOERINGEN:
2402.3iGLE, wit, led.bekl., stalen sch./kanteldak 03-1993
240 GLE2.3i, d.blauw, s/k-dak, trekh 06-1992
940 2.3i Turbo, ABS, airco, alarm, radio/CD 02-1992

OVERIGE MERKEN:
Ford Escort CLX 1.8i 16V, 5-drs., rood, 30.000 km,
open dak, trekhaak 01-1993
Suzuki AltoGL, 15.000 km 03-1992
ToyotaCarinall 1.6i, 4-drs., 65.000 km 06-1990
Citroen ZX Aura 1.6i, 5-drs., zilver, 54.000 km 01-1992
Subaru 1.6 DL, 4-drs., 73.900 km 01-1991
Opel Omega 2.0J, 4-drs., trekhaak, 59.000 km 05-1991
Fiat Croma Business, 5-drs. Turbo diesel... 11 -1991

9.950,-

20.950,-
18.950,-
29.950,-
22.950,-
32.950,-
19.950,-
21.950,-
19.950,-
34.950,-
33.950,-
35.950,-
29.950,-

8.950,-

34.950,-

79.950,-
59.950,-
42.950,-

44.950,-
38.500,-
49.950,-

29.950,
12.000,
16.950,
22.950,
9.950,

21.950,
17.825,

Automobielbedrijf

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13a - Ruurlo - Telefoon 05735-2743

Zorg van •
'. |i|ïf persoonlijk •

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

• Zorg voor het gezin

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

Bel vrijblijvend voor gratis brochure:

05750-16463
NTN Thuiszorg Regiobureau Midden-IJssel

Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

Stichting
Vordense Lokale Omroep

zoekt nog enkele vrijwilligers die belangstelling
hebben voor een van de volgende
werkzaamheden bij de lokale radio

- telefoondiensten
- techniek
- presentatie
- redactie

Reacties V.L.O. Postbus 115, 7250 AC Vorden
V.LO. Fm 107.4 kabel 87.5

THEO TERWEL I
H AUTOSCHADESPECIALIST H

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



VERWARMING DEFECT?
OLDENHAVE LAAT U
NIET IN DE KOU ZITTEN!
Als plotseling de verwarming uitvalt, moet deze

zo snel mogelijk gerepareerd worden. Snel en

vakkundig. Installatiebedrijf Oldenhave laat u

niet in de kou zitten. Dankzij onze unieke dag en

nacht service kunt u ten alle tijde bellen als uw

woning in een ijskast dreigt te veranderen.

Maar natuurlijk installeren we ook com-

plete verwarmingsinstallaties tijdens
nieuwbouw, verbouw of renovatie van

woningen. Snel, veilig en vakkundig!

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

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMOND. TEL 05754-1755

EIBERGEN1ZUTPHEN1ULFT

uitver-koopjes
In ons speciale koopjeshoek:

BLAZERS va 25,-
COSTUUMS 99,90
WOLLEN JASSEN 100,-
FLANEL
PANTALONS 50,-

ROKKEN va
BLOUSES va
MANTELS va
TRUIEN va
WOLLEN
COATS va

19,-
19,-

100,-
25,-

100,-
B.H/S UITEENLOPENDE MODELLEN VA 5,-

fïiodëcentrunrï

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

50 jaar Bakker in V orden!
Dat willen \ve met u vieren...
en dat doen we door u de ongelooflijke
aanbieding te doen om -net als vroeger-
haantjes bij ons te komen eten voor het
nostalgische prijsje van 15 gulden.
Echt waar, een komplete maaltijd met een
halve haan, gebakken aardappelen/franse
frites, gemengde salade, compöte en
appelmoes voor slechts f. 15,-.
De periode waarin we deze aktie voeren loopt
in de maanden januari, februari en maart en
is niet bedoelt voor groepen.
U zult begrijpen dat reserveren is gewenst.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 05752-1312
Jk

Ruime eigen parké^ffelegenheid pal
voor de deur.

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
2 jan. 1995 t/m zondag 8 jan. 1995.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een en een
streefver- totaal
bruikvoor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 30-10-'94

van:

215 m3

268 m3

321 m3

376 m3

431 m3

482 m3

537 m3

592 m3

645 m3

698 m3

753 m3

806 m3

885 m3

968 m3

1048 m3

1129 m3

1209 m3

1342 m3

1478 m3

1610 m3

van:

37 m3

46 m3

56 m3

65 m3

74 m3

83 m3

B3m
102 m3

111 m3

121 m3

130 m3

139 m3

153 m3

167 m3

181 m3

195 m3

209 m3

232 m3

255 m3

278 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 0 5 4 3 0 - 1 2 2 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750-4 24 24

m&

DRUKKERIJ
WEEVERS
Ook in 1995 liet adres
voor doeltreffend drukwerk!

COMFORTABEL BANKSTEL
Uitgevoerd in blank of donker
eiken, kuipkussens bekleed
met echt rundieder

3+2-zits nu voor

Bijpassende fauteuil

DEURMATTEN 50 X 80 ZWARE
KWALITEIT NU UITZOEKEN

CEWATTEERDE DEKENS OP=OP
UITZOEKEN EENPERSOONS NU

TWEEPERSOONS NU

DEKBED MET HOLVEZELVULLING
laOX 200 VAN 79,-NU VOOR

1150,-

SLAAPKAMER |j [ • \ l
Massief eiken in blank,
donker of honingkleur.
Ledikant 160x200 cm met
2 schitterende nachtkastjes compleet voor
(in diverse maten leverbaar)

ELECTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
Traploos verstelbaar d.m.v.
2 electromotoren
in diverse maten

125,00

69,00

MATRASSEN VOORDEEL
Polyether SC 40 Soft: 80x190 nu voor

90x200 nu voor
I40x200nu voor

198,
249,
398,

meubelen

VEREN HOOFDKUSSEN
Met 1500 gram vulling,
perstuk 19,95 nu 2 stuks voor

ZIE OOK ONZE ETALAGES
Vorden
Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
Eïbergen
J. w. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

JANUARI

ZAT; 28 JANUARI

CURSUSSEN JAN. '95

COMPUTER / ADMINISTRATIEF

EERSTE VRIJBLIJVENDE INFORMATIELESSEN
WEKELIJKSE CURSUSSEN:

LICHTENVOORDE PILLEN „'T ZWAANTJE"

Quattropro ma 30-1 20.30
Symphony ma 30-1 20.30
Lotus 123 ma 30-1 20.30
Computerboekhouden EXACT wo 1-2 18.30
Computercursus beginners ma 30-1 19.00
Computercursus gevorderden do 2-2 19.00
Computertypen di31-1 19.00
MSDos beginners wo 1-2 19.00
Tekstverw. WPS. 1/6.O beginners di31-1 20.30
Tekstverw.WP 5.1/6.O gevorderden di31-1 19.00
Windows beginners do 2-2 20.30
Huiswerk-en studiebegeleiding ma-vr 15.30

SPOEDCURSUSSEN
(2 ZATERDAGEN TE LICHTENVOORDE)

Overstap WPS.1-6.O 28-1 (1 zat.)
Novell netware gebruikers 4-2 + 11-2
Novell netware systeembeheer 18-2 + 25-2
Tekstverw. WP 5.1 /6.O beginners 4-3 +11-3
Tekstverw. WP5.1 /6.O gevorderden 18-3 + 25-3
PC-systeembeheer-troubleshooting 1-4+ 8-4

INLICHTINGEN:
(05443)75140/77839

Instituut
WALLERBOS

EvertHeusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

VOOR DEELNAME 1^ VRIJBLIJVENDE INFOLES
GRAAG TEL OPGAVE.

m • •

'f

ALLE TAPUTEN

WORDEN GRATIS
GEMETEN EN GELEGD

MET UITZONDERING
VAN TRAPPEN

EN COUPONNENJ

ZWAAR NYLON TAPIJT

glamour voor de trap, woonkamer
slaapkamer. 400 breed

op jute rug, van 129,- nu OP=OP

WOONKAMERTAPUT
"Atlantfc" 400 breed, op jute rug
van 110,-nu —-

WOONKAMER SHACTAPUT
"tausanne" 400 breed

op jute rug van 159,- nu OP=OP

WOONKAMER SHACTAPUT
"Provence" 400 breed op jute rug
van 119,- nu ^

ZWAAR WOONKAMERTAPUT
'Horizon" cóttonlook op jute rug

breed, van 279,- nu OP=OP

ZWAAR WOONKAMERTAPIJT
Parade"Moquette" 80% wof

»breed op stabilon rug

r^~^f̂ Öl1 mwSCMeet.<nei i i\*t t^-.«,^_..._ .
_uw maat Is er vast bij?
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ERGUNNINGEN
In de week van 9 tot en met 13 januari
1995 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
— de heer J.J. Woltering, voor het

bouwen van een woning en en
garage op het perceel Christina-
laan 3c te Vorden;

— de Rabobank Vorden, voor het ver-
bouwen van een bankgebouw op
het perceel Zutphenseweg 26 te
Vorden,

— de heer G.T.M Seesing, voor het
bouwen van een bijkeuken en een
dakkapel op het perceel Wilme-
rinkweg l, met advies van bouw-
en woningtoezicht,

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid om binnen zes
weken na bekendmaking van de ver-
gunning aan betrokkenen daartegen
een bezwaarschrift in te dienen bij het
college van burgemeester en wethou-
ders van Vorden.
Het bezwaarschrift moet zijn onderte-
kend en tenminste bevatten:
— de naam en het adres van indiener;
— de dagtekening;
— de omschrijving van het besluit

waartegen het bezwaarschrift is
gericht;

— de gronden van het bezwaar.

SLUITING
GEDEELTE VAN DE

STEEGE
In verband met herstraatwcrkzaamhe-
den is het gedeelte van de Steege tus-
sen het Jebbink en het Gulik afgeslo-
ten van 17 tot efi met 24 januari aan-
staande, of zoveel korter of langer als
nodig is voor de uitvoering van de
werkzaamheden.

j*Z,EVENHONDERD-
TWINTIG

KERSTBOMEN
VERSNIPPERD

De aktie om kerstbomen te versnippe-
ren is een groot succes geworden. De
schooljeugd heeft in totaal 720 kerst-
bomen gebracht om te laten versnip-
peren. Per boom is f 0,50 betaald.

^•KENNISGEVING
TERINZAGELEGGING

AANVRAAG
VERGUNNING

CULTUREEL
COLLECTIEF

KRANENBURG
Van vrijdag 20 januari tot en met vrij-
dag 17 februari 1995 liggen in de
boerderij bij het gemeentehuis op de
afdeling bestuur tijdens openstel-
lingsuren ter inzage:
— de aanvraag van de Stichting het

Cultureel Collectief Kranenburg
om ontheffingen voor het houden
van een paasvuur op zondag 16
april 1995 (onder andere voor het
paasvuur, verstrekking zwak-alco-
holische dranken en optreden
bands) op het terrein aan de Berg-
kappeweg/Eikenlaan in Vorden
van 20.30 tot 01.00 uur.

— de ontwerp-beschikkingen op deze
aanvraag.

Belanghebbenden kunnen tot en met
10 februari 1995 hun zienswijze
schriftelijk of mondeling naar voren
brengen. Tegen betaling worden
afschriften van de aanvraag en de ont-
werpbeschikkingen verstrekt.

/ƒNGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 9 januari 1995 heeft de heer H.A.
Prinsen een aanvraag ingediend voor
het bouwen van een recreatiewoning
aan de Wilmerinkweg te Vorden.
De aanvraag ligt ter inzage bij de sek-
tor Grondgebied (koetshuis).

>AAKSEWEGNIET
AFGESLOTEN

In een van de vorige uitgaven van
Gemeentebulletin heeft gestaan dat
de Baakseweg gedeeltelijk afgesloten
zou zijn omdat er enkele bomen
geveld moeten worden. Dit zou in de
derde week van januari gebeuren.
Door omstandigheden gaan deze
werkzaamheden niet door. Wanneer
het verkeer wel gestremd zal zijn zul-
len wij zo spoedig mogelijk meedelen
in deze rubriek.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
M 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 uuren
volgens afspraak.

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

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

Vrouwenraad
De Vrouwenraad gaat op woensdag l
februari een bezoek brengen aan het
Provinciehuis in Arnhem. De dames
zullen worden ontvangen door Vordc-
naar Chr. Voerman, afgevaardigde
van de provincie. Hij zal tevens een
rondleiding door het gebouw houden.
Verder worden de dames in de gele-
genheid gesteld om een deel van een
Statenvergadering bij te wonen. Ook
zal een video bekeken worden met al-
lerhand wetenswaardigheden over het
gebouw, werkwijze van de Staten etc.
Na afloop zal nog elders een bezoek
gebracht worden. Op de maandag-
avond 13 en 20 maart geeft de Vrou-
wenraad een cursus 'mantelzorg'.
Deze cursus die in het Dorpscentrum
zal worden gehouden wordt gegeven
door de heer M. Martinus, leraar Ver-
pleegkunde. De kosten bedragen 15
gulden. Opgave en inlichtingen bij
mevrouw G. Velhorst, Het Wiemelink
11, Vorden (tel. 05752-1688) (zie ad-
vertentie).

Zangconcertavond
De christelijke zangvereniging 'Looft
den Heer' uit Hengelo houdt op zater-
dag 4 februari een zangconcertavond.
Naast het eigen koor zullen tevens het
Aaltens Christelijk Mannenkoor, het
Vordens Mannenkoor en de zangvere-
niging Octava uit Doetinchem optre-
den. De avond heeft plaats in sporthal
De Kamp in Hengelo.

Veel belangstelling
voor avond over
boeken Jozef Ruler
De heer A. Turfboer was bijzonder
verheugd over de belangstelling voor
de voorlichtingsavond over de boe-
ken van Jozef Ruler, welke vorige
week in het Dorpscentrum werd ge-
houden. Jozef Ruler, Achterhoeker,
mediamiek, genezer, schrijver, schil-
der en spreker werd in 1898 in
's-Heerenberg geboren. Hij overleed
in 1952. Ab Turfboer en zijn echtge-
note hebben zijn boeken meer dan 50
jaar bestudeerd. Op de voorlichtings-
avond werden zij bijgestaan door
Theo en Annie Bosman uit Beek. De
Turfboeren hebben Ruler gekend in
de periode omstreeks 1950 toen hij op
zondag lezingen in trance hield in het
gebouw Diligentia. De ruim 60 be-
zoekers kregen vorige week na de
pauze gelegenheid tot vragen stellen.

Snertconcert Jubal
op 22 januari in het
Ludgerusgebouw
Zondag 22 januari houdt de muziek-
vereniging Jubal een snertconcert in
het Ludgerusgebouw. Het woord
snertconcert slaat in dit geval niet op
de kwaliteit van het concert maar op de
te serveren maaltijdsoep. Een gezel-
lige winterse aangelegenheid waarbij
muziek en samenzijn elkaar in een
dorpse sfeer zullen vinden.

Klaverjassen en
jokeren om
titel van Vorden
Op zaterdag 28 januari wordt er in De
Herberg een klaverjas- en jokerwed-
strijd gehouden met als inzet het kam-
pioenschap van Vorden. Men kan zich
voor dit toernooi opgeven bij D. de
Beus (tel. 05752-2068) of bij De Her-
berg (05752-2243). Zie advertentie.

KPO Vierakker
Zondagmiddag 15 januari viel het
doek voor de KPO Vierakker. Ook
frater Broekman was hierbij uitgeno-
digd aangezien hij altijd de gebeds-
diensten en adventsviering voor de
vereniging verzorgde. Na koffie met
gebak nam eerst voorzitter het woord.
Ze las de allereerste notulen voor van
de oprichting in 1950. Eerst was het
Boerinnenbond, later werd dit veran-
derd in KPO. Daar er geen bestuurle-
den te krijgen waren, was de KPO
Vierakker genoodzaakt de vereniging
op te heffen. 'Wij hebben onze taak
volbracht, de tijd is nu gekomen voor
andere dingen', aldus de voorzitter.
De laatste notulen en de jaarverslagen
van penningmeesteresse en secreta-
resse werden nog voorgelezen. Onder
het genot van een hapje en een drank-
je werd er gezellig gepraat. Ook de
foto-albums van het 25 en 40-jarig ju-
bileum werden doorgekeken, evenals
de oude notulenboeken en ledenlijs-
ten. Frater Broekman bedankte ieder-
een voor de prettige samenwerking.
Hij kon de problemen waar het be-
stuur van de laatste l ,5 jaar mee had
gezeten, zich heel goed voorstellen.
Aan het eind van deze middag werden
de leden nog onthaald met een koffie-
tafcl. De voorzitter bedankte iedereen
voor het vertrouwen en wenste allen
Gods zegen.

EN10A
JANUARI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
18 Jaarvergaderingm.m.v.duo

Thomasvaer en Pieternel
18 Jaarvergadering H VGWichmond
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
19 HVG Wildenborch,

Jaarvergadering
21 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
22 Jubal uitvoering
23 VrouwenclubMedler, van Loon

metdia's
23 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
25 Bejaardensoos Vierakker
25 Welfare handwerken, Wehme
25 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Jaarvergadering
27+28 Uitvoering Toneel Vierakkcr-

Wichmond
27+28 Culturele avond op't Nijarve'

tussen de beeste, CCK
28 Paasvuur Kranenburg, ontvangst

snoeihout
30 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
31 KBO soos Kranenburg,

jaarvergadering in 't Wapen van 't
Medler

31 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Ochtendexcursie

FEBRUARI:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

1 H VGWichmond, Voedselallergie
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Dialezing in de Wehme door dhr.

Schmitz voor donateur v.d.
Stichting en 55+

6 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg

Agrarische vrouwen
De Jonge Agrarische Vrouwen bren-
gen maandagavond 23 januari een be-
zoek aan het Gelders Rundvee Syndi-
kaat in Zelhem. Aan bod komen on-
derwerpen als melkcotrole, kalvcren-
registratie, KI en andere zaken die bij
dit instituut geregistreerd worden.
Verder verzorgt het accountantskan-
toor CBTB een cursus over het boek-
houdrapport. Deze wordt op 27 fe-
bruari, 13 maart en 20 maart gegeven
in het Dorpscentrum. Voor meer info:
05752-1528.

Vorden uitgebekerd
Vorden moest zondagmiddag aantre-
den tegen het twee klassen lager spe-
lende DAVO uit Deventer. DAVO be-
schikte echter over de zeer snelle en
handige aanvallers Johnie Fretes (ex-
Go Ahead) en Stefan Bisphan (contac-
ten met Ajax en Haarlem). Vorden be-
gon voortvarend en ondanks vijf inval-
lers werd er goed en snel gecombi-
neerd. In de tiende minuut was het Ro-
nald Visser die een voorzet van Hu-
berto Eykelkamp doeltreffend af-
rondde 0-1. Even later was het Johnie
Fretes die de gelijkmaker scoorde 1-1.
Een mooie combinatie tussen Ronnie
de Beus en Mark Sueters werd op
fraaie wijze in de 30e minuut door
laatstgenoemde afgerond 1-2. Vlak
voor het rustsignaal schoot Jan Willem
Schepers nummer twee voor DAVO
achter Marinho Besselink 2-2.
In de 68e minuut bracht Ronald Visser
met een fraaie kopbal Vorden weer op
voorsprong 2-3. De pret duurde maar
even. Vanaf de aftrap was het Johnie
Fretes die iedereen te snel afwas en
scoorde 3-3. In de slotfase kon Vorden
het hoge tempo van DAVO niet bijbe-
nen en scoorde Stefan Bisphan twee-
maal en Stefan Fretes éénmaal. Eind-
stand 6-3.
Zondag speelt Vorden voor de compe-
titie tegen en in Heeten.

Uitslagen
Vorden B l-AD 69 BI 7-1, DAVO
1-Vorden l 6-3, Vorden 5-Socii 4 8-0,
Diepenheim 6-Vorden 7 10-2.

Programma
Vorden A l-Winterswij k Al, Grolse
Boys-Vorden Cl, Heeten l-Vorden l,
Winterswijk 2-Vorden 2, Vorden
4-Rietmolen 2, Vorden 5-AZC 5, Lo-
chuizen 3-Vorden 6, Vorden 7-Diepen-
heim 6.

DeBoonkI
zaal voetbal kanooen
Het zaalvoetbalkampioenschap van
Vorden, dat gedurende twee dagen
door 'Velocitas' in de sporthal werd
georganiseerd, is gewonnen &x>r het
team van de Boonk I. Het te^wan de
Stationsbuurt legde beslag^>p de
tweede plaats. Aan het kampioen-
schap werd in totaal door 18 teams
deelgenomen. De verliezerspoule
werd gewonnen door 'De Gigantjes'.

sv Ratti
Uitslag 15 januari: Vorden 5-Socii 4
7-0,Socii E-Zutphen E 0-4.

Programma jeugd zaterdag 21 januari
G WVW A l-Ratti Al.

sv Socii
Programma 21 januari: Socii B-Gors-
selB.

Programma22 januari: V&K 1-Socii l,
Baakse Boys 2-Socii 2, Socii 3-H&K 4,
Socii 4-Ratti l, Oeken 3-Socii 5, Socii
6-EGW 2.

Schooldammen
Bij het schooldamkampioenschap
van distrikt Oost is de school Het
Hoge er niet in geslaagd zich bij de
eersten te plaatsen. In de voorronde
eindigden zij als 3e. Hierdoor kwa-
men zij terecht in de verliezersgroep.
In deze groep eindigden zij vervol-
gens als eerste, zodag zij uiteindelijk
als 9e in het totaalklassement eindig-
den. Zij zijn hierdoor niet geplaatst
voor het Gelders kampioenschap.
Riek te R iele was de topscorer van het
Hoge met l O punten uit 6 wedstrijden.

Wielrennen

RTV
In het natte Tubbergen behaalde Mar-
tin Weyers een achtste plaats bij de cy-
clo sportieven en werd Bennie Peters
twaalfde bij de veteranen.
In Groesbeek werd Rudie Peters
vierde bij de veteranen op het zeer heu-
velachtige parcours. Hier was voor
Martin Weyers een zestiende plaats
weggelegd.
Zondag wordt het clubkampioen-
schap verreden op landgoed Kamphui-
zen op een door Johan Pardijs uitgezet
parcours. Er wordt ook deelgenomen
door de Zutphense ETP en de Deven-
ter Zwaluwen.

De uitslagen van bridgeclub BZR
Vorden van woensdag 11 januari zijn
als volgt; Groep A: l . dms Van Burk/
Hendriksen 58.2 %, 2. mv/hr Polstra
57.1 %, #. hrn Greidanus/KIooster-
man 56.1 %. Groep B: l . dms Bouw-
man/Horstink 62.9 %, 2. hrn Groot
Bramel/Woltcrs, 3. dms Arnold/Van
Gastel 55.7 %.

Wielrennen

Nieuwjaarscrossloop
Rijwiel- en toerclub 'De Achtkas-
telenrijders' hield zaterdagmorgen
haar traditionele Nieuwjaarscross-
loop. De organisatie had meer deelne-
mers verwacht dan de 85 die deze
morgen aan de start verschenen. Dit
optimisme was gebaseerd op het feit
dat er in de regio vrijwel geen wed-
strijden gepland waren.
Start en finish van de crossloop was
bij de kantine van de voetbalvereni-
ging 'Vorden'. Er waren drie afstan-
den te weten: 5 kilometer, 10,5 kilo-
meter en een halve marathon van 21
kilometer. In de omgeving van Mos-
sel, Kamphuizen, Wildenborch, Gal-
gengoor was een parcours uitgezet
van 5 kilometer die resp. een keer;
tweemaal of vier maal moest worden
afgelegd. Geen gemakkelijk parcours
want door de regenval van de afgelo-
pen dagen waren de paden behoorlijk
drassig.
De uitslagen waren als volgt: Heren 5
kilometer: 1. T. Klein Bleumink,
Warnsveld, 18 minuten en 58 secon-
den; 2. R. v.d. Hoof f, Lichtcnvoorde,
19.24; 3. G. Harmsen, Harfscn, 19.35.
Dames 5 kilometer: 1. D. Moricke,
Laren 25 minuten en 55 seconden; N.
van Loo, Warnsveld 26.43. Heren 105
kilometer: 1. B. van Osch, Zutphen
41.24; 2. O. Brokken, Deventer
41.59; 3. J. Steintjes, Varsseveld
42.32. Dames: 1. A. Gasseling,
Keyenborg 56.35. Halve marathon
(21 kilometer): 1. D. Knoef, Haaks-
bergen l uur 15 minuten en 38 secon-
den; 2. C. Tiemes, Apeldoorn
1.17.53; 3. G. Limbeek, Dieren
1.18.28.

Paardesport

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de indoordressuurwedstrijden
voor ponies die op 14 en 15 januari in
Barchem werden gehouden behaal-
den de ponie-amazones de volgende
resultaten in de B-dressuur: Marina
Gotink met Utah: Ie prijs met 126
punten; Anja Stokkink met Julia: 3e
prijs met 124 punten; Rodie Heuve-
link met Rayka: 2e prijs met 114 pun-
ten.
Bij de indoordressuurwedstrijden
voor paarden die op 14 en 15 januari
in Lochem werden gehouden waren
de ruiters en amazones zeer succes-
vol. Bernold Halfman behaalde met
Exposure de l c prijs in de B-dressuur
met 129 punten en Roxanne ter Huer-
ne met Ilmer de 5e prijs met 122 pun-
ten. In de L l-dressuur behaalde He-
leen Klein Breteler met Hitch Hikcr
de 3e prijs met 128 punten en Elsbeth
Bannink met Ilika de 8e prijs met 123
punten. In de M2-dressuur behaalde
Joricn Heuvelink met Elfriede de Ie
prijs met 122 punten en Suzan Groot
Jebbink met Éfanie de 4e prijs met
118 punten.
Deze wedstrijd was tevens de laatste
in een reeks van 5 selectiewedstrijden
voor de indoorkampioenschappen
dressuur. In de eindklassering werd
Simone Baauw met Ile de Soleil
Kringkampioene in de klasse LI en
Lilian Cuppers met Horinoco Flow
Kringkampioene in de klasse M l.

Heren wonnen
De tweede helft van de squash-compe-
titie is afgelopen vrijdag begonnen. He-
ren l speelde uit tegen Leusden. Voor
de winterstop had Vorden thuis met
3-1 gewonnen. Leusden heeft zich in-
middels versterkt met een nieuwe spe-
ler op de eerste positie waardoor het
team veel sterker aan de tweede helft
van de competitie begon. Toch won
Vorden deze uitwedstrijd met 4-0.
Paul Turken versloeg hun nieuwe
nummer l in drie sets met 9-1,9-2 en
9-4. Vorden doet nog steeds mee aan
de promotie.
Op zondag was er een groot locaal toe-
rnooi in het Squash Centrum in Vor-
den. Vijfentwintig deelnemers ver-
deeld over vijf poules deden mee. Met
name de jeugdpoule was met elf deel-
nemers sterk bezet. Het jeugdteam
van Vorden is inmiddels sterk genoeg
om vanaf april aan toernooien mee te
gaan doen.

V o l l e y b a l

Dash/Sorbo
Zaterdag 14 januari speelden de da-
mes van Dash/Sorbo tegen SVS te
Schalkhaar. In de eerste set bleek dat
SVS het Dash niet makkelijk zou ma-
ken. Dooreen heel sterk blok van SVS
kwam Dash al snel achter te staan.
Hierdoor kwam Dash niet in het eigen
spel en verloren de set met 7-15. De
tweede en derde set verliepen eigen-
lijk op dezelfde manier. Hoe Dash ook
haar best deed, het wilde niet lukken.
SVS Kreeg echter vleugeltjes. Setstan-
den 9-15 en 6-15.

Dash Heren l
Op zaterdag 14 januari werd de com-
petitiewedstrijd in de promotieklasse
gespeeld tussen Dash, gesponsord
door Karel's sportcentrum, en Voor-
waarts in Vorden. Dash verloor de
eerste set met 15-5. Het begin van
deze set was redelijk spannend, want
de teams waren ongeveer gelijk aan
elkaar. Bij een 6-2 voorsprong ging
Voorwaarts beter spelen. De tweede
set ging voor Dash ook verloren met
de cijfers 15-6. In de derde set leek het
dat Dash zich hervonden had, want zij
namen een voorsprong. Bij 9-3, in het
voordeel van Dash, hervond Voor-
waarts zich weer en trok de stand ge-
lijk naar 10-10. Dash verloor de set
met 15-10. De volgende wedstrijd
van heren l is op 28 januari in Ecfdc
tegen Vios 2.

Uitslagen
Donderdag 12 januari: Hl Wilp
l -Dash 2 3-0, D4ATerwolde 4-Dash 5
3-0.
Zaterdag 14 januari: D2A ABS
l-Dash30-3,H3ASVSD5-Dash 1-2,
JC ABS 1-Dash l 3-0, DP Dash
2-Voorwaarts l 3-l,D3ADash4-Voor-
waarts 5 3-0, HP Dash l-Voorwaarts l
0-3, MA Dash 1-Boemerang 2 3-0.

Programma
Donderdag 19 januari: D3BTerwolde
5-Dash 6.
Vrijdag 20 januari: Hrecr Wesepe
1-Dash l, Hrecr Dash 2-Harfsen 1.
Zaterdag 21 januari:D3edivBAlterno-
Dash/Sorbo, D2A DSC 2-Dash 3,
D4A DVO 6-Dash 5, H l WIK 1-Dash
2,JB2 WIK 1-Dash l,JC WIK 1-Dash
l,DPDash2-Wilhelmina l, D3 A Dash
4-Socii l, D4C Dash 7-Heeten 5, M A
Dash 1-WSV2.

JeugdteamRob's
Sports koploper in
judocompetitie
Afgelopen zaterdag moest het jeugd
judoteam van sportinstituut Rob's
Sports naar Dieren voor de eerste
competitieronde. Het team bestaande
uit Tim Elbrink, Jacco Jansen, Nicls
Siemerink, Lourens van Eldik, Emiel
van Lingen, Raymond Jolink, Mark
Wossink, Olivier van Helden en Ron
Huitink moest het opnemen tegen
Dieren, Zevenaar en Groessen. De
eerste wedstrijd werd met 6-1 gewon-
nen van Groessen. Daarna moest men
tegen Zevenaar dat eveneens met 6-1
werd verslagen. De derde wedstrijd
werd met 3-3 gelijk gespeeld, Mark
Wossink draaide gelijk. Lourens van
Eldik moest opgeven vanwege een
spicrscheuring. Het team van trainer/
coach Robert Piek staat na de eerste
ronde bovenaan. Op 28 januari moet
men naar Groessen voor de tweede
competitieronde.

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

06-022 34 32

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad


