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Vereniging Bomenbeleid wil
in gesprek met gemeente Vorden
Op initiatief van mevrouw M. Stoffels en de heer H. van Laake werd vorige week in Hotel
Bloemendaal een bijeenkomst belegd met als doel om te komen tot een Vereniging Bomenbe-
leid Vorden. Tot een oprichting van een vereniging is men echter nog niet gekomen. Dit zal
in een later stadium plaats vinden. 'Er is tijdens deze bijeenkomst zeer positief op onze plan-
nen gereageerd. De club bestaat uit zo'n twintig personen m de komende weken gaan we de
suggesties inventariseren. Daarna zullen we een gesprek gaan aanvragen met de gemeente
Vorden', aldus Van Laake. 'Zo hebben we wat ideeën om over te gaan tot herplanten van
bomen die in het verleden om welke reden dan ook zijn geveld. Wat is het beleid wat dege-
tneente ten aanzien van bomen gaat voeren? Wij vinden het van groot belang dat we een
bijdrage kunnen leveren', aldus Van Laake.

WEEKENDDIENSTEN

Emsbroek nieuwe voorzitter
van Industriële Kring Vorden
Tijdens de jaarvergadering van de In-
dustriële Kring Vorden is afgelopen
vrijdag de bestuurshamer door mr. drs.
B.HJ. de Regt overgedragen aan ir.
J.W. Emsbroek. De heer De Regt is se-
dert de oprichting van de vereniging in
1987 voorzitter van de vereniging ge-
weest. In zijn slotwoord onderstreepte
de heer De Regt nogmaals het belang
van de vereniging als gesprekspartner
met andere verenigingen en het ge-
meentebestuur en dankte zijn mede-
bestuursleden voor de prettige samen-
werking.

De heer Emsbroek dankte de heer De
Regt voor zijn acht jaren van voorzitter-
schap, waarin hij nimmer op een verga-
dering ontbrak en met zijn enthousiasme
en kennis een grote bijdrage heeft gele-
verd aan het realiseren van de doelstel-
lingen van de vereniging. Onder zijn lei-
ding zijn er vele interessante lezingen
voor de leden gehouden over actuele on-
derwerpen als fiscaal recht, milieu, be-
drijfsorganisatie en kwaliteitsverbete-
ring. Verder hebben de vele bedrijfsbe-
zoeken, zowel binnen de IKV als daar-
buiten, bijgedragen aan een goede on-
derlinge verstandhouding.
De heer Emsbroek memoreerde dat de
aktiviteiten op het industrieterrein 'het
Werkveld' sedert 1987 sterk toegenomen
zijn en stelde vast dat hierbij de Indu-
striële Kring ook een stimulerende rol
heeft gespeeld. In zijn openingstoe-
spraak zette ir. J.W. Emsbroek de lijnen

uit voor het te voeren beleid, gericht op
het formuleren van heldere doelstellin-
gen en een nauwere samenwerking met
de Vordense Ondernemers Vereniging
en het gemeentebes tuur. 'In het besef dat
we een Industriële Kring zijn in een ge-
meente met veel natuurschoon, te weinig
woningen voor onze bed rij fsmede wer-
kers en met beperkingen aan de moge-
lijkheden voor vestiging van nieuwe be-
drijven in Vorden, dient de Kring een
goed evenwichtig beleid te voeren, zodat
er voor de bedrijven optimale mogelijk-
heden gecreëerd worden om te floreren,
rekening houdend met de belangen van
anderen en de mogelijkheden tot uitbrei-
ding in de toekomst. Hierbij is het van
groot belang te weten welke doelen an-
dere groeperingen nastreven, zoals het
gemeentebestuur en de VordenseOnder-
nemers Vereniging. Door helder vast te
stellen in hoeverre de doelen gelijklui-
dend zijn en een open gesprek aan te
gaan over de verschilpunten kan er wor-
den voorkomen, dat er door korte ter-
mijn politiek veel geld wordt uitgegeven
aan zaken die over een tiental jaren op-
nieuw problemen veroorzaken. Van we-
zenlijk belang hierbij zijn het al dan niet
voortbestaan van de spoorlijn, de aanleg
van een noordelijke ontsluiting van het
industrieterrein, een snelle aanpak van
het onderhoud en de aanleg van defini-
tieve bestratingen op het bestaande in-
dustrieterrein en een flinke uitbreiding
van het industrieterrein', aldus de heer
Emsbroek. •

Hervormde Gemeente
Zondag 2# januari 10.00 uur ds. H. Westerink. Er is
Zondagsschool en Jeugdkerk. Na afloop koffiedrin-
ken in de Voorde.

Ceref. Kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo.
Zondag 28 januari 19.00 uur ds. G.A. Westerveld,
Apeldoorn.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 27 januari 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Der tig-Plus-koor.
Wteictnd-Wacht-Pastorts: 2S-29 januari Pastoor E.
Lammers Hengelo-G., tel. (0575) 46 12 75.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. H.B, de Neeting,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 januari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 28 januari 10.00 uur Eucharistieviering, da-
meskoor.

Huisarts 27-28 januari dr. Sterrenga, Schoolstraat 9,
tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-IOJ1P uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbel^Mzonder afspraak)
komen óf een dringende vis i te Omvragen, Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE <*RA\DWEER
Telefoon 06-11

- - -

•
BK/,'

Tandarts 27-23 januari P.], Waart, Barchem, tel.
(0573) 44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Splttaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Af spraak bureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 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).
Kraanufdeling 10.30-11.30, 15.30-10.45 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.

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

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

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg
25,7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, 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 het spreekuur van de huisartsen is
er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij
verzoeken U dringend om op deze tijden uw recept
aan fe bieden. Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt

U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Ru Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 1 1 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken rna. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar v i j telefoonnummer 06-8806
(20 d/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor tnuinstrpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winlrr<wijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-]ansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mok kin k-Kas teel. tel. 55 69 08.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 2\ 29,
spreekuur maandag tfm vrijdag 8.30-9.30 u u r .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB 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 uur.

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

Oost Nederland spreekuur iedere maanddg vjn
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240."

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vlerakker-Wlchmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw; donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zaterdag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur , vrijdag 9,30-
17.30 uur, zaterdag 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, 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.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat ó, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur,
's middags volgens afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligersnulp en vrijwilligers-
werk. Tel, (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701.

Terminale thuiszorg T*Joaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo "Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg, Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
930-11.30 uur. Oude Bomhof 55-56, Zutphen, tel
(0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Landbouwfederatie
De Vordense Landbouwfederatie houdt
woensdag een winterexcursie, 's Mor-

gens wordt een bezoek gebracht aan de
bierbrouwerij Grolsch in Enschede, 's
Middags staat een bezoek aan Borculo
Whey Products op het programma.



KORTINGSBON
f 10,- korting op het

inschrijfgeld t/m 4-2-'96

Gezond afslanken betekent
normaal eten en snoepen!!!

Slank-klub
Een vertrouwde naam in heel
Nederland

f 7 95
/• per week

Inschrijfgeld: f22,- +
f 7,95 1e weging

- Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
- Goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:

Borculo, 't Hof, dinsdag 18.30 uur, Erna Menop. tel. (0573) 44 18 05
Hengelo, Ons Huls, donderdag 19.00 uur. Els Oijs, lel. (0314) 36 06 05
Ruurlo, café-rest. De Keizerskroon, donderdag 18.45 uur. Heleen Rainbergen,
lel. (0544) 37 67 94
Vonten, Dorpscentrum, dinsdag 18.45 uur. Bea Wassink,
tel.(0573)453073

Onze kracht: persoonlijke aandacht

OPENINGSTIJDEN:
di. l/m do. van 9-00-17.30 uur; vrij, van 9.00-20-30 uur;
zal van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uofdcn bu
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Ke'khoflaan 11 - Vorden - lel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regel s; elke regel m eer 11,-.
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
(2,50 administratiekosten In reke-
ninggebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bi) eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worde n.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: kruisinghond-
jes. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

• Het 'Rompertje' voor: 2e
hands klnderkleding én 2e
hands speelgoed, Ook voor
verjaardagsfeestjes.
Dorpsstraat 5, Vorden, tele-
foon (0575) 55 40 59

• TE KOOP: professioneel
koffiezetapparaat ' Fitte; r-
fresh' z.g.a.n., vers gezette
koffie met druk op de knop, 4
jr. oud, pr. f 450,- Tel. (0575)
46 46 00.

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. ?Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28. 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma l/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zalerdag geopend van 9.00-13.00 uur.

HONDEROEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

O P R U I l N G
TRUIEN vanaf

LODEN JASSEN vanaf

SCHOENEN vanaf

OVERHEMDEN vanaf

JACHTJASSEN vanaf 1 19,—

DAMESROKKEN oa Steinbock v.a H»9,—

Niet afgeprijsde jachtjassen 20% kortiim
Zutphenseweg 9, 7251 DC Vorden
Tel. (0575) 55 12 72 - Fax (0575) 55 12 7Ï

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

^^^^ •̂̂ •̂̂ •̂ •̂•̂ •̂̂ •̂̂ B•̂ ••••WM

COMFORTABELE FAUTEUILS

Met hoge rug
Opruimingsprijs vanaf

Met lage rur
Opruimingsprijs vanaf

725.
650.

ANTIVLEK KEUKENTAPIJT
200 br. l O 95
Per meter van 69,95 nu OP=OP A3F»

SLAAPKAMERTAPIJT "FASHION"
violet, 400 br. op jute rug. CO
Per meter van 89,- nu OP=OP J W%m

PROJECTTAPIJT "PARAJECTRA "
400 breed.
Per meter van 169,- nu OP=OP

HOOGPOOLTAPIJT
"CHARMANT"
in geel, groen, beige, bordeaux
of violet
Per mtr van 119,- nu 89.-

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

KLASSIEK BANKSTEL
Bekleed met prachtige velours
(ook leverbaar als 3-zits met 2 fauteuils)
Opruimingsprijs 2+3 zits

EIKEN SALONTAFEL
met zeer apart ingelegde glasplaat,

voorzienyan facetgeslepen randen
Opruimingsprijs

DRESSOIR
massie.reJKen, leverbaar in div. houtkleuren
Opruimingspnjs

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER Bil U THUIS

DONSEN PUNTSTEP DEKBED
Mei katoenen ti jk en 90% donsvulling
Eenpcrsoons
140x200 van 259,-voor
Tweepersoons
200x200 van 375,- voor
Lits jumeaux
240 x 200 van 429,- voor

198.
298.
349.

POLYETHER MATRASSEN .
SG 40 sof t. IA O
80 x 190 nu slechts IVö«

249.
398.

Tussenliggende maten zijn ook leverbaar.

90 x 200 nu slechts

140x200 nu slechts

|.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545 - 474190



Wij zij'n erg gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Tim
Hij is geboren op
17 januari 1996

Peter en Apsie
van Dijk-Bogchelman
llse

De Doeschot 20
7251 VJ Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader, groot- en
overgrootvader

*

ALBERT JAN LETT1NK

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.
In het bijzonder willen wij dan-
ken de medewerkers van de
thuishulp en De Wehme voor
al hun goede zorgen.

J.A. Lettink-Florijn
J.G. Scholten-Lettink
H.J.A. Scholten
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, januari 1996

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
blijken van medeleven na het
overlijden van onze moeder
en oma

ENGELINALOTTHEA
LENSELINK-HUIZINGA

De kinderen

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

Zutphenseweg - VORDEN

Gabrid
SCHOK-
DEMPERS

• BETERE WEGLIGGING
• KORTERE REMWEG
• MINDER SLIJTAGE VAN

STUURDELEN, LAGERS,
REMSCHIJVEN, ETC.

ASCONA
KADETT D/E

ACHTERZIJDE, PER STUK
VAN 126.-VOOR

79
Geldig 25 januari tot

1 februari

AUTOBOM*

Groot
Jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden

Tel. (0575) 55 22 22

GOED VOOR U,

BETER VOOR UW AUTO.
t BESTE VOOR UW PORTEMONNEE

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rielbergerstraal 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 5410

80 jaar

Maandag 29 januari hoop ik'

Hendrik Hoetink
80 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 17.00 uur in café-restaurant De
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Januari 1996

Weidemanweg 4
7251 RN Vorden

Algemene kennisgeving

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
'Leeuwerikweide1 te Zutphen, is van ons heenge-
gaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoe-
der

JOHANNA WILHELMINA
ZUURVELD-VAN DEN NOORT

WEDUWE VAN G ZUURVEID

op de leeftijd van 92 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Zutphen, 22 januari 1996

Korrespondentie-adres:
J.W. Zuurvefd,
De Haar 3, 7251 CE Vorden

Moeder is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden,

Een korte dienst zaf worden gehouden vrijdag 26
januari om 11.15 uur in bovengenoemd uitvaart-
centrum, ^b
Aansluitend zal om 12.00Tror de teraardebestel-
Üng plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in het Dorpscentrum tlk>rden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 11.00 uur
gelegenheid tot afscheid nemen

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

GOOSEN ARENDSEN
SINDS 1990 WEDUWNAAR VAN
JOHANNA WILLEWINA WAARLO

op de leeftijd van 72 jaar.

Kinderen en
kleinkinderen

18 januari 1996

Berend van Hackfortweg 7
7251 XB Vorden

De crematie heeft dinsdag 23 januari te Dieren
plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze
lieve broer, zwager en oom

GOOS ARENDSEN
WEDUWNAAR VAN J ARENDSEN-WAAflLO

op de leeftijd van 72 jaar.

Brummen:

Brummen:

Brummen:

Vorden:

Goor:

R. Arendsen-Barink

R. Arendsen-Weevers

R. Arendsen-Ros

H.J. Arendsen
J.A. Arendsen-Jansen

G. Mengerink-Arendsen
W. Mengerink

Neven en nichten

Vorden, 18 januari 1996

Smaakt als
zelfgemaakt.

4saiicifzenen
4 slavinkirn

erwtensoep per kilo

r* 95

398

katenspck, IQOgr. 1
schoudt-rham, lOO^r. 169

iiiLinsn:r\()c.'k, !U)j;i. 159

39

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21 KEURSLAGER

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG ^ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN -k

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

gapper Bij\

u tfiuis!
! Wij komen om het haar bij

ü thuis te doen.
(Thuiskapper)

óf
l Wij halen u op en doen uw ,

haar bij ons in de salon.,
(Ophaalkapper)

tfbelt... W//'komen

i HEERSI1NK haarmode i
j Zutphenseweg 21 vorden I
' «(0575)551215

FOLDERS

KAARTEN

Drukkerij
WEEVERS

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

In ons verdriet om het heengaan van mijn dierbare
man en onze zorgzame vader

COR FUKKINK

mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

Gerrie Fukkink-Regterschot
Heidi en Erik

Vorden, januari 1996

Vorige maand viel bij
ons in de dagelijkse
lotto.een prijs van

f 40.000,-
de week daarna

f 1.000,-
vorige week in de lotto

f 1.000,-
en nog vele kleinere

prijzen

Uw adres voor:
LOTTO - TOTO
LUCKEY TEN

KRASLOTEN ENZ.

; K. LU VERS
.SPOKT-TOTAAL
kYOOB ILKI TAK VAM »FO»T

Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden

Telefoon (0575) 55 13 18

Uw spel n etwi n kei i er



ORDEN

UTelefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
MTelefax gemeente: (0575) 55 74 44.
UI l et gemeentehuis is open van maandag
toten met vrijdag van
8.00 tot 12,30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
mOpeningstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.f.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Muidenje-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10,00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

B IIIU-

:*\£RGROTEN WONING
ALMENSEWEG25TE

VORDEN
Burgemeester en Wethouders zijn van
plan om met toepassing van het bepaal-
de in artikel 50 lid 5 van de Woningwet
en met gebruikmaking van de door ge-
deputeerde staten afgegeven 'algemene
verklaring van geen bezwaar', mede-
werking te verlenen aan een plan voor
het:
- vergroten van een woning op het per-

ceelkadastraal bekend gemeente Vor-
den, sektie M, nr. 727 en plaatselijk be-
kend Almenseweg 25 te Vorden.

De op het plan betrekking hebbende
bouw- en situatietekeningen liggen met
ingang van donderdag 25 januari 1996,
gedurende twee weken, voor een ieder
op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning c.a. (koetshuis), ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar worden
gemaakt.

'ERGUNNINGENm
Op 16 januari hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
de heer H.J. Krijt voor het plaatsen van
drie silo's op het perceel 't Heegken 5 te
Vorden.
de heer J. Hofs voor het bouwen van een
vogelverblijf op het perceel Zutphense-
weg 76 te Vorden.
de neer A. Wentink voor het uitbreiden
van een woning op het perceel het Stroo
11 te Vorden.
Aan de heer G.M. Wopereis voor het ge-
deeltelijk slopen van een varkcnsschuur
en een graanschuur en het geheel slopen
van twee kippenhokken op het perceel
Mosselseweg 6 te Vorden.
De 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.

/AF VALWIJZER1996
De nieuwe afvalwijzer voor 1996 is deze
maand verspreid. De afvalwijzer is be-
doeld voor huishoudelijk gebruik; be-
drijven hebben er daarom geen ontvan-
gen.
Op de voorpagina van de afvalwijzer
staat een kaleJBr met de data waarop
de grijze of de^x>ene container wordt
geleegd. Ook staat er informatie in over
de verschillende mogelijkheden voor het
scheiden van afval.
Als u geen afvalwijzer heeft ontvangen
dan kunt tt coi^ct opnemen met de re-
gionale Afeal^Jformatietijn:
tel. 0570-637755
tussen 9.00 en 12.00 en 13.00 -15.00 uur.
Dit telefoonnummer is ook voor:
- het aanmelden van grof huisafval en

nog bruikbare goederen;
- informatie over mini-containers en

over gescheiden afvalinzameling.

JE HARD RIJDEN
KOSJJEVEEL
ROVG/VVN

BINNEN DE KOM

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, buro milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen van 26 januari tot en met 23 februari 1996 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur {artikel 8.41, lid 1) van:
1. de heer F.B.M. Hilge, Broekweg 3,7234 SW Wichmond, voor het uitbreiden van een

meikrund veehouderij op het perceel Broekweg 3 te Wichmond;
en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
2. Bijenhof's Fijnhout b.v., Industrieweg 2, 7251 JT Vorden, voor het uitbreiden van

een kantine op het perceel Industrieweg 2 te Vorden;
3. de heer G.H. Bloemendaal, Zelledijk 3,7251 NB Vorden, voor het plaatsen van een

voedersilo op het perceel Zelledijk 3 te Vorden.

De wijzigingen genoemd inde meldingen onder punt 2 en 3 hebben geen nadelige
gevolgen voor het milieu.

/W* TERTIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE GROENE
MINI-CONTAINER

- doe in de tijd van (nacht) vorst geen blad en tuinafval in de container; dit afval
vriest makkelijk vast;

- leg een stuk krantenpapier in de container of - nog beter - gebruik de speciale
papieren zakken; deze houden het vastvriezen langer tegen;

- laat uw natte gft-af val extra goed uitlekken;
- plaats de container uit de wind, of zo mogelijk 's-avonds in een schuurtje;
- stamp het gft-afval niet aan;
- gebruik nooit zout om het vastvriezen te voorkomen, zout verstoort het com-

posteringsproces.
- Het beladingssysteem schudt de containers vaker dan in normale situaties.

Toch kan het voorkomen dat het vastgevroren afval achterblijft. Gelukkig
hebben de meeste mensen hier begrip voor.

•

I" OPENINGSTIJDEN GEMEENTE WERF VOOR HET
AANBIEDEN VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAE

In de loop van 1995 is de openstellignstijd van de gemeentewerf voor hel aanbieden
vanklein gevaalijk afval met één uur verruimd. Deze openingstijden zijn thans van
16.00 tot 18.00 uur, op elke eerste maandag van de maand.
In afwachting van een evaluatie van deze openingstijden handhaven burgemeester
en wethouders voorlopig deze tijden.
U kunt uw klein gevaarlijk afval derhalve blijven aanbieden op de eerste maandag
van de maand russen 16.00 en 18.00 uur.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGENGEMEENTE VORDEN
Naam Bouwadres Datum

on tv.
Bijenhof's Fijnhout b.v. Industrieweg 2 18-12-95

Vorden
B. W. Helmink Dorpsstraat 2 22-12-95

Wichmond
J.A.B. Nijland ^vlulderskamp l 12-01-96

Omschrijving

vergroten van een kanti-
ne
vergroten van een gara-
ge/bergruimte
vergroten van een gara-
ge/berging

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis.

ESTEMMINGSPLAN VORDEN - NOORD

\>

lyfief^ *j8SK*Yr^ ̂lm o 4&a$& ̂ >v- : **\\\\v v-^cl^P ^r \ ; O-v-̂'\' , • '. ' . , ^ M0&C. V ' \ • V > __ \ * ^r -<X \

In juli 1995 besloot de gemeenteraad definitief om de uitbreiding van de dorpskern
van Vorden te ontwikkelen ten noorden van de Mispelkampdijk, gelegen tussen de
Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-Winters wij k.
Inmiddels is een voorontwerp van de stedebouwkundige opzet gereed voor in-
spraak. Het plan voorziet in de woningbouwmogelijkheden van Vorden voor de ko-
mende 10 jaar en zal ongeveer 100 woningen omvatten, verdeeld in verschillende ca-
tegorieën. Afhankelijk van de duur van de bestemmingsplanprocedure, kan de daad-
werkelijke invulling naar verwachting op z'n vroegst starten in het begin van 1997.
Op maandag 29 januari aanstaande vindt in het Dorpscentrum een presentatie van
het plan plaats, waarvoor belangstellenden van harte zijn uitgenodigd. De avond be-
gint om 20.00 uur.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt vervolgens, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, met ingang van l februari aanstaande gedu-
rende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). U kunt dan over het plan van ge-
dachten wisselen met ambtenaren van deze afdeling. Gedurende de termijn van ter-
inzage-legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan het college
van burgemeester en wethouders kenbaar maken.



Wïjnhandel - Slijterij

Gedistilleerd
Sonnema Berenburg

deze week ƒ 21,00

Wijnen
Bergerac van Cordier

ƒ 8,75 voor de echte liefhebber

Clos d'en Ton
Canernet Sauvignon

ƒ8,75
Voor beide wijnen geldt:

Deze week 6 flessen voor J 459

GENIETEN BEGINT BIJ
WIJNHUIS VORDEN
Burgemeester Galleestraat 12

Telefoon (0575) 55 13 91

EXTRA BELEGEN KAAS
500 gram

GOUWENAAR
25% minder zout 500 gram

HUIS BRIE 60*
100 gram

6.95

6.95

l.49

SAINT AGUR uit de Auvergne «49
romige pikante blauwaderkaas 100 gram

475NOTENMELANGE
naturel of gebrand gezouten 200 gram

Kaas-/noten-/wijnwinkel

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht {art. 13.4 Wmb en art. 3.19
Awb}
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,
liggen vanaf 26 januari 1996 gedurende 4 weken ter

inzage de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: A. Hak Nederland B.V.
adres: Postbus 151
postkode/gemeente: 4190 CD Geldermalsen
adres van de inrichting: Nijverheidsweg 4-6 te Vorden
orn: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een constructiewerkplaats, kantoor
'en opslagplaats voor aannemersmate riaal en
-materieel

2. naam aanvrager: Coöperatie ABC
adres: Postbus 91
postkode/gemeente: 7240 AB Lochem
adres van de inrichting: Stationsweg 16 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een bedrijf voor de opslag en
verkoop van agrarische produkten, veevoeder,
meststoffen- en detailhandel

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 23 februari 1996.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons'college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden in-
gebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van de
ter inzagelegging.

Jatum: 23 januari 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro mi-
Wieu, tel. (0575) 55 74 84 (doorkiesnummer), fax. (0575)
•57444

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden, ligt vanaf 26 januari 1996 gedurende 4
weken ter inzage het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: Gemeentebestuur van Vorden
straat en huisnummer: de Horsterkamp 8
postkode/gemeente: 7251 AZ Vorden
adres van de inrichting: het Jebbink 13 en 13a
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een sporthal en peuterspeelzaal

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkie omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-
besluit.
BEROEP tegen het besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager:
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkin-

gen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór
8 maart 1996.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend be-
lang een verzoek doen om schorsing van de beschikking
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit
verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden
gericht aan de vcorzitter van de afdeling bestuursrecht
Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de
terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht a!s op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 23 januari 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro mi-
lieu, tel. (0575) 55 74 84 (doorkiesnummer), fax (0575)
55 74 44

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Uitslag
kerstkruiswoordpuzzel
De oplossing luidde:
'Fijnedagen, vrolijk kerstfeest, vrede op aarde; dat zijn de wen-
sen. We hopen dat ze waarheid worden, want het geldt voor alle
mensen!'
f 25,-: D. Fokkink, Zutphensweg 103, Vorden
:f 20,-: H.LiMémelink, Hengeloseweg 15, Vorden
f 15,-: H: Berenschot, Kerkekamp 47, Hengelo
f lö,-:J.L. poelder, Hoetinkhof 19, Vorden
:f lör'J-Hj^WissinkyNyssinckkarnpstraat^, Keyenborg
Iflö,-: M. Bëümer/SchuUestraaiv Vorden
;flö,-:M. RegeÜnk, Deldenseweg2a, Vorden
f ÏÖ,-: Edwin:Rouwenhorst,lnsuÜndelaan 54, Vorden
;f:lö>-:M. Groot-Garntsen, Prunuslaan 30, Warnsveld
jf 10,-: J, van Tricht, Scheur kamp 12, Warnsveld
•;f IQ,-: J.W. Hiddink, Oude Borculoseweg l, Barchem
; f 10,-: Mevrouw A: Hemmihk, Garvelinkkanipweg 29,

f lÖr-'P-Cornelissen, Hessenwell, Ruurlo

Uitslag
kinderkerstkleurplaat
Ie prijs f 15,~: Jollen Holtslag, Nieuwstad 37, Vorden :
2e prijs f l O,-- Maarten Bensi nk, Lage Scheiddijk 5, Ruurlo
3e prijs f7,50: Laura Imhoff, Dorskamp 13, Warnsveld

De overige winnaars allemaal f 5,-:

Annemieke Klusters, Wichmondseweg 13, Baak; Alwin
Zweerink, Bakermarkseweg 15, Baak; Maaike Eekrha> De
Everwennink 6, Ruurlo; Wieke Stegink, Dbllehoedsdijk 5a,
Barchem; Lianne Derksen, Ëroekweg 5, Hengelo; Anneloes
van U hm, Hemï Dunantlaan 3, Ruurlo; Jasper Konijnen-
berg, Bellenkarnp 14, Warnsveld, Torn Holtslag, Prias Bern-
hard laan 35, Zutphen; Julie van Helsdingen, Holtmaatweg
2a, Zutphen, Marjolein, van:Veldhuizen, Begoniastraat 3,
Sleencïcren, Ghiel van Helden, Mulderskamp 3, Vorden.

Alle prijzen a f ; te halen vóór zaterdag 3 februari:
Nieuwstad 30 te Vorden.



Reünie Koekoeksschool
Leerlingen van de Koekkoeksschool maakten vroeger elk jaar een schoolreisje naar Schiphol
Ter herinnering werd elk jaar een foto gemaakt met een vliegtuig op de achtergrond.

De voormalige openbare Koekoeks-
school, oftewel school C,gevestigd aan
de Groenloseweg in Ruurlo, bestaat
sinds 1982 niet meer. Toch denken nog
velen, vooral ouderen, terug aan die
school waar gezelligheid en gemoede-
lijkheid altijd troef was. Daarom heb-
ben Gerda Kremer-Vruggink, Freek
Toevank en Dinie Schepers besloten
om een reünie te organiseren. Die zal
op 9 november 's avonds bij 'Kerke-
meijer' worden gehouden voor alle
oud-leerlingen en oud-leerkrachten.

AI geruime tijd zijn de organisatoren
druk met het verzamelen van adressen
van leerlingen en leerkrachten van de pe-
riode 1924 tot 1982. Omdat het bijzonder
moeilijk is om achter de namen van die
mensen te komen, die op school waren
van 1924 tot 1950, willen de organisato-
ren een oproep plaatsen. Graag wil men
namen en adressen en vooral materiaal
voor de tentoonstelling ontvangen. Ge-
dacht wordt aan foto's, rapporten, vers-
jes en liedjes, eventueel ook banken,
kortom allerlei zaken die in genoemde
periode met de school te maken hadden.
Alles kan worden ingeleverd bij Gerda
Kremer, Barchemseweg 21, telefoon
(0573) 45 33 28 of 45 25 32. Er zijn ook
oud-leerlingen en oud-leerkrachten ver-
trokken naar het buitenland. Misschien
zijn er inwoners die hun namen en adres-
sen kennen. Indien dat het geval is, wilt u
dan de gegevens doorgeven aan Gerda
Kremer? De organisatoren hebben tot nu
toe al zeshonderdvijfentwintig namen
van oud-leerlingen die nog in leven zijn.
Alle medewerking wordt zeer op prijs
gesteld om de reünie tot een groot succes
te maken.

Geschiedenisi
In 1923 hebben de boe-ren aktie gevoerd
om te komen tot een school in hun bui-
tengebied. De kinderen uit het Ruurlose
Broek waren namelijk voor het lager on-
derwijs aangewezen op de Dorpsschool
of de school aan de Batsdijk. Vele kinde-
ren moesten vaak in weer en wind vier
kilometer naar school lopen en kwamen
's avonds doedmoe naar huis. Na de ak-
tie van de ouders besloot de Gemeente-
raad op 6 april 1923 een school te bou-
wen met drie lokalen. Men koos voor een
snak grond aan de Groenloseweg. Deze
nieuwe school kreeg de naam 'school C'.
De eerste lessen werden gegeven op 23
februari 1924. In 1930 kon een vierde lo-

kaal worden bijgebouwd. In het begin
bezochten katholieke en hervormde kin-
deren deze school. Later werd in het
dorp de katholieke school gebouwd. De
school maakte na 1930 een moeilijke pe-
riode door, doch in 1949 kon het viojfont-
wintigjarige bestaan worden gevierd. In
1952 werd school C weer verbouwd.
Twee lokalen werden door middel van
een schuifdeur met elkaar verbonden om
over meer ruimte te kunnen beschikken.
In november 1977 kregen de lagere scho-
len in de gemeente Ruurlo een naam.
School 'C' werd omgedoopt in 'Koek-
koeksschool'. Helaas liep toen al het leer-
lingental sterk terug, zodat er in 1982
maar één mogelijkheid overbleef: sa-
mengaan met^hool De Brui I. Samen
vormden zij cSRieuwe school 'De Drie-
sprong', die werd ondergebracht in het
gebouw aan de Batsdijk. De Koekoeks-
school aan de Groenloseweg kwam dus
leeg te staan. Er werden vernielingen
aangebracht ejade school was ook kort
'gekraakt'. In ̂ R werd de school defini-
tief afgebroken.

Herinneringen
Dat velen nog terugdenken aan deze ge-
zellige school blijkt wel uit het feit dat de
toneelvereniging 'Tot Nut En Genoegen'
uit het Ruurlosebroek in haar jubileum
vorig jaar, toen er een prachtige revue op
de planken werd gebracht, ook een ge-
dicht heeft opgenomen over de geschie-
denis van de Koekoeksschool. Bij het
voorlezen raakten diverse mensen on-
troerd. De Koekkoeksschool was zeer ak-
tief. Leerlingen en leerkrachten namen
aan bijn alle dorpsaktiviteiten deel. Ze
waren fanatiek op de sportdagen. Al ge-
ruime tijd voor de bepaalde datum werd
er op school flink getraind om goed be-
slagen ten ijs te komen. Elk jaar werd er
een schoolreis gemaakt door de oudste
leerlingen. De reis ging dan naar Schip-
hol en daar viel veel te beleven. ledere
keer werd op het vliegveld een herinne-
ringsfoto gemaakt met een vliegtuig op
de achtergrond. De kinderen gingen
graag naar school, dierbare herinne-
ringen zijn overgebleven.
Wilt u reageren of meer informatie over
de reünie hebben, dan kunt u contact op-
nemen met de organisatoren: Gerda Kre-
mer-Vruggink, Barchemseweg 21, tel.
(0573) 33 28, Freek Toevank, Gerrit
Sprokkereefstraat 30, tel. (0573) 45 26 25)
of Dinie Schepers, Morsdijk 9, tel (0573)
491381.

Zonnebloem
CONTACT

een goed en grug geleien blad

De Zonnebloem Wichmond-Vierakker
bestaat in januari 10 jaar. Samen met de
bejaardensoos zal ter gelegenheid hier-
van op woensdag 31 januari een extra
feestelijke middag worden gehouden.
Deze bijeenkomst heeft plaats in het
Ludgerusgebou w in Vierakker.

Geslaagd

Toneeluitvoering TCrato' op 3
februari in gasterij Schoenaker
Toneelvereniging Krato brengt op
zaterdagavond 3 februari de klucht
'Meiden achter het behang' op de plan-
ken. De uitvoering heeft plaats in de
zaal van Gasterij Schoenaker in Kra-
nenburg. Het is inmiddels ruim vier
jaar geleden dat hier de jaarlijkse uit-
voering van Krato werd gehouden.
Doordat de vorige eigenaar van het
pand op gespannen voet leefde met de
verenigingen in Kranenburg, was Kra-
to genoodzaakt uit te wijken naar het
Dorpscentrum. 'Maar gelukkig zijn
we nu weer terug op ons oude nest', al-
dus Nel Rodenburg.

Nel Rodenburg is de regisseuse van de
klucht 'Meiden achter het behang'. Ze
herinnert zich de laatste uitvoering van
Krato in Kranenburg nog als de dag van
gisteren. 'Dat was op 30 november 1991.
Na afloop van het toneelstuk moesten
we van de eigenaar van het Steakhouse
meteen de zaal verlaten. Zelfs de spelers
van Krato kregen niet e.ens de gelegen-
heid om de avond met een borrel af te
sluiten. Dat was gewoon niet leuk meer.
Ook niet voor het publiek. Wat dat be-
treft hebben we op 3 februari heel wat
goed te maken', aldus Nel Rodenburg.
De klucht 'Meiden achter het behang'

gaat over een rijke boer en een knecht die
door beiden door hun vrouw behoorlijk
kort worden gehouden. Als de twee
vrouwen een weekendje naar Amster-
dam gaan, zien de heren hun kans
schoon. Ze gaan naar de veemarkt in de
stad en belanden op een gegeven mo-
ment in een café. Daar ontmoeten ze
twee kermismeiden die door de boer en
zijn knecht worden uitgenodigd om mee
naar de boerderij te gaan. Er lijkt geen
vuiltje aan de lucht totdat de echtgenotes
van de twee heren - die op weg naar Am-
sterdam pech hebben gekregen met de
auto - eerder dan verwacht het huis weer
binnen stappen. Vervolgens worden de
twee kermismeiden letterlijk achter hel
behang geplakt.

'Meiden achter het behang' wordt voor
het grootste gedeelte in het dialect ge-
speeld. Volgens regisseuse Nel Roden-
burg is het een hele leuke klucht die ga-
rant staat voor een avondje lachen, gie-
ren en brullen. 'We hebben tijdens de re-
petities al bijzonder veel voorpret ge-
had', zegt Nel Rodenburg. Wat dat be-
treft is het jammer dat we niet meer dan
een uitvoering geven. Want eigenlijk zal
iedereen in Vorden naar deze klucht
moeten komen kijken.'

Gezongen Vesper
Dinsdagavond 23 januari wordt er in het
kader van de 'Week van het gebed voor
de eenheid' een gezongen vesper gehou-
den. Deze vesper heeft plaats in de
Christus Koningkerk aan het Jebbink. Er
zullen psalmen en gezangen worden ge-
zongen vanuit verschjÉfcde tradities.

Na afloop is er in de kerk gelegenheid el-
kaar te ontmoeten en koffie te drinken.

Schildersclub
Binnenkort start er in het Dorpscentrum
een schildersclub voor ouderen. Er zijn
nog een aantal plaatsen vrij. De schilder-
club komt op vrijdagmiddag bij elkaar.
Voor meer info: (0575) 55 34 05 of (0575)
553901.

(ADVERTENTIE)

Marjan Dijkman uit Barchem is onlangs
geslaagd voor haar examen Haute-Cou-
ture. Zij volgde haar opleiding bij Mode-
vakschool Toos Eisink in Vorden.

Weekenirecept
Vlogman
Stamppotrodekool

Bereidingstijd: 40 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: l middelgrote of 500 gram geschaafde
rodekool, l deciliter bessesap of geurige azijn, 40-50 gram suiker, l laurierblad,
4 kruidnagels, l stukje pijpkaneef van 3 cm, l 'A-1 '/2 kilogram geschilde aardap-
pelen, 4-6 zure appelen, zout, 120 gram margarine of boter, 400-600 gram sau-
cijsjes, azijn, peper, aroma

Benodigd keukengerei: mes, schaaf, vlees- of koekepan, pureestamper, vork

Bereidingswijze:
1. Verwijder van de kool de buitenste of beschadigde bladeren; «nijd de kool

overlangs in 4 of 6 stukken en snijd daar de dikste nerven uit. Schaaf de kool
niet te fijn en doe de groente in een pan.

2. Vul de pan met water tot dat 2 vingerbreedtes hoog staat. Schep het bessesap
en 40 gram suiker door de rodekool. Prik 4 gaatjes in het laurierblad en steek
daar de kruidnagels in. Leg het laurierblad en het stukje kaneel in de pan;
dek de pan af als de inhoud kookt en draai dan de warmtebron lager.

3. Snijd de aardappelen in stukken; schil de appelen en snijd ze in niet te kleine
blokjes.

4. Schep de aardappel- en appelblokjes met wat zout door de rodekool; contro-
leer of er voldoende kooknat in de pan is en doe het deksel op de pan als alles
kookt en temper de warmtebron.

5. Smelt 80 gram van de margarine in de koekepan en bak daarin de saucijsjes
op een matige warmtebron bruin en gaar; prik niet in de saucijsjes.

6. Controleer of de kool en aardappelen gaar zijn, neem het laurierblad met de
kruidnagels en de kaneel uit de pan en stamp de inhoud grof. Proef het
gerecht en voeg naar smaak de rest van de suiker, wat azijn, peper of zout en
de rest van de margarine toe.

7. Neem de saucijsjes uit de pan en leg ze op een voorverwarmde schaal. Blus
de braadjus met l deciliter warm water en laat dat voor de helft indampen.
Roer met een vork of houten spatel het aanbaksel van de bodem los.

8. Maak de jus pikant van smaak met aroma, peper en zout. Schenk de jus over
de saucijsjes.

Tip van de kok:
Voorgesneden rodekool, die in zakjes van 400 of 500 gram wordt verkocht, is
vlug gaar en kan dus tegelijk met de stukjes aardappelen appel worden opge-
zet. Stugge winter-rodekool vereist een langere kooktijd. Zet de kool eerst op
en voeg na 45 minuten koken de aardappelen en appelen toe. Vroeger werd in
plaats van suiker, vaak stroop gebruikt terwijl vandaag-de-dag met succes ook
gebruik gemaakt wordt van honing.

slagerij Vlogman



KLAAR VOOR DE EENENTWINTIGSTE EEUW

OPEL-DEALER VAN DER KOOI OPENT NIEUW BEDRIJF

Het afgelopen jaar is er heel hard gewerkt aan een totaal nieuw
Opel-dealerbedrijf op een unieke locatie in de Achterhoek.

Alles is nieuw, de showroom, de werkplaats, de kantoren, alsook de
magazijnen en de schadeherstelwerkplaats.

Het nieuwe officiële Opel-dealerbedrijf voldoet aan de modernste eisen.
Wij willen dan ook onze klanten en feitelijk alle automobilisten uit de

regio ons nieuwe onderkomen met trots en enthousiasme presenteren.
Vandaar het Open Huis en de feestelijke actiemaand met aantrekkelijke

activiteiten.

Iedereen is van harte welkom!

PROGRAMMA: open dag zaterdag 27 januari 10.00-17.00 uur
BEDRIJFSEXPEDITIE

Deze dag is er voor u een
„bedrijfeexpeditie" gepland. U wandelt
door het bedrijf en verkent op die wijze
alle afdelingen.
Tijdens deze route beantwoordt u
enkele vragen en uit de goede
antwoorden loten wij een aantal
winnaars die een helikoptervlucht
boven Loqhem gaan maken.

Wij zullen ervoor zorgdragen dat het u tijdens
het bezoek aan niets ontbreekt!

RONDVLUCHT
Iedere bezoeker maakt kans op een
gratis helikoptervlucht, boven Lochem
en omgeving.

FEBRUARI = AKTIEMAAND

Wie in februari bij ons een nieuwe of
gebruikte auto aanschaft krijgt van ons
ook een speciale helivlucht
aangeboden voor 2 personen (geldig
t/m34-2-'96).

OPEL'S BIG BAND (20 pers.)

Om de dag wat luister bij te zetten
treedt zaterdag 27 januari de „Opel Big
Band" op.
Dit unieke optreden begint om 14.00
uur.

NIEUW
Nieuw is ook de afdeling „MASTERFIT"
snelle direct service waar u zonder ais

terecht kunt voor kleine, noodzakelij
reparaties, voor, tijdens en na werktijd.

Opelservice W. J. v.d. Kooi
Kwinkweerd 19/21, 7241 CW Lochem

tel. 0573-252555



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culierenen verenigingen.
Minimumprijs f g,- voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze conlactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50administratiekosten 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: Aardappelen,
Surprise en Bildtstar. Rode,
witte, savoye en boerenkool.
Wortelen en pret. Voederwor-
telen. A. Snellïnk, Bekmans-
dijk 4, Vorden. Tel. (0575) 55
6876.

• GEZOCHT; huishoudelijke
hulp voor halve dag per week.
Brieven onder nr. V 44-1 buro
Contact. Postbus 22. 7250 AA
Vorden

• GEVRAAGD: gastouders
voor plm. 2 x per week buiten-
schoolse opvang. Kinderen
leeftijd 5 en 7 jaar (meisjes,
school De Vordering). Tel.
(0575) 55 42 34

• VERVALLEN: donateur-
schap van het zangkoor De
Wehme met ingang van 1
januari 1996. Allen dank voor
uw medewerking.

• Erwtensoepaktie karna-
valsver. De Deurdreajers op
zaterdag 3 en 10 februari.

• Erwtensoepaktie karna-
valsver. De Deurdreajers. op
zaterdag 3 en 10 februari.

• TE KOOP: Ford Sierra 1.6
b.j. '83 f 250.-. Bel 55 15 71

• GEZOCHT: kamer te
Vorden voor plm. 22 weken,
vanaf de 2e week februari. Tel.
(0575) 55 13 84

• Vanaf woensdag 31 januari:
kursus acupressuur van
9.30-12.00 uur in De Herberg
te Vorden. 6 lessen f 185,-.
Inl.: (0573) 25 43 73

• TE KOOP: kaartjes David
Bowie (28 januari). Tel. (0575)
55 65 00

• TE KOOP: haardhout
H. Wesselink, Eikenlaan 23,
Vorden, tel. 55 67 74

• Poes vermist? Sinds 3
januari zwerft in de omgeving
van Het Hoge en de
Schoolstraat een zwarte kat
met wit 'ster'-befje. Bent u de
eigenaar? Belt u dan s.v.p. nr.
55 13 44

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutpbenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

OPRUIMING
50% KORTING en meer

ö<ï°üó " /0 /<

-607, X'507. «•
PERGAMANO,
EMBOSSING etc.

"<P

e/c

Boekhandel

BOEKENLEGGERS

Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel. (0575) 55 31 00

KARNAVALSVERENIGING

DE DEURDREAJERS
houdt een

grote
optocht

op zaterdag
17 februari
in Vorden
vanaf 13.00 uur

Opgave:
HENK GROENENDAAL
Telefoon 55 26 35

DE ZONN*LOEM
SL/JF7GROEIEN...
Onze ruim 30.000 vrijwilligers inl400 afdelingen zorgen

jaarlijks o.a. voor ̂ VO dagjes uit en 940.ODO
bezoeken bij ziercn en gehandicapten.

STEUN ONS WERK-GIRO 145

de zonnebloem
Poslbus 2100, 4800 CC Breüa - Telefoon (076) 60 20 60

Bolussen of
Moscoviesch

van 5,40 voor

RIJSTEVLAAI
luxe met kersen of mei slagnoom

NU 10, • II

NIEUW NIEUW NIEUW

Prokom broodjes
rijk aan calcium

nu 6 voor O j^O

NIEUW NIEUW NIEUW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - 7251 DK VORDEN - TEL (0575) 55 13 84

V
Nu koning winter zijn intrede doet

smaakt onze rookworst extra goed.

Elke tweede rookworst HALVE PRIJS.

LEKKER MAKKELIJK

1000 gr BAMI Of NASI

soogr. BABIPANGANG

f 10,--samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bacon

100 gram ƒ 1,89

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

GELDIG VAN 24-1 t/m 30-1

EXTRA VOORDEUG

Shoarmavlees

500 gram f 4,95

RUNDVLEES
SPECIALITEIT

Mager Rundergehakt

ƒ 9,95
gratis gehaktkrulden

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

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

3 HALEN

2 BETALEN

SUETERS
Dorpsstraat 15

Vorden
tel. 55 35 66

Alle a fgepr i jsde s ingles

3 voor

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

HET TEKEN VOOR HUISHOUDELIJK

CHEMISCH ÖFVflL

/- \

HJP0ste-
OD p'oüukten die na
gebrul b-ï het huis'
houdel̂  cliemiscti
afrtil horen, slaat
Sirtós Kort du leken.
2ici u d.: teken, houü
hei afva: can apart en
lever het m op ds
gebrti rtËi:;ke manier.

Zo weiki u rr.ea aan een beter milieu.
Waarvoof ösnk.

Meer \ve;e.i? Sel vorjf een gratis folder.
Distributiecentrum VROM- 079 - 4-19 449

I^SESin!

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. (0575) 551363

Onze klaverjasavonden zijn:

29 januari

26 februari

25 maart

29 april

Aanvang 20.00 uur Woensdag gesloten



dagboek!
over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Goed j aar
Een openbare bibliotheek word t beheerd
door een stichting met statuten en een
bestuur. De gemeenteraad stel t het subsi-
die vast en bekijkt de jaarrekening en be-
groting. Tussen het bibliotheekbesruur
en de gemeente bestaat, na een moeilijke
periode, weer een uitstekende relatie,
waarbij het financiële beheer is geregeld
via een voor een periode van vier jaar
vastgestelde budgetfinanciering.
Ook de bibliotheek kent echter het pro-
bleem van vee! instellingen dat het bij-
zonder moeilijk is bestuursleden te vin-
den. Het lijkt wel of de groep van men-
sen die tijd en kennis beschikbaar wil
stellen voor de gemeenschap, steeds klei-
ner wordt.
De heer H. van Rijn, die vijf jaar als voor-
zitter leiding gaf aan het bestuur, was
aan de beurt van aftreden en stelde zich,
op grond van zijn leeftijd, niet meer her-
kiesbaar. Een nieuwe voorzitter was, on-
danks veel pogingen, niet te vinden. Wel
verklaarde de heer H. Rossel zich bereid
bestuurslid te worden en over een jaar te
bekijken of hij de voorzittershamer over
zal nemen. De heer Rossel, terug in Vor-
den na vele jaren buitenland, voelt zich
betrokken bij de Vordense gemeenschap
en wil zich serieus bezighouden met dit
onderwerp. In het komende jaar zal de
heer A. Kekers, thans penningmeester,
als voorzitter fungeren.
Intussen is het bestuur erg blij dat
onlangs is opgericht de Stichting 'Vrien-
den Openbare Bibliotheek - Vorden'. Dat
gebeurde op initiatief van een aantal in-
woners van onze gemeente die vinden
dat de Openbare Bibliotheek meer finan-
ciële armslag moet hebben. Subsidie en
lezersbijdragen zijn voldoende voor het
uitvoeren van de basistaken van de bi-
bliotheek. Maar er kan meer gedaan wor-
den op diverse terreinen. De Stichting
VOB wil daarvoor de middelen bijeen-
brengen.
Zo ziet onze Openbare Bibliotheek het
komende jaar met veel vertrouwen tege-
moet. Het bestuur is - voorlopig - aange-
vuld en op peil, de bibliotheek draait met
rond 100.000 uitleningen per jaar uitste-
kend (mede dank zij de inzet van de lei-
ding, medewerksters en vrijwilligsters
waarbij ook die van de Uitleenpost in
Wichmond zeker genoemd mogen wor-
den) en er is een groep mensen actief om
veel 'vrienden van de bibliotheek' te wer-
ven. Intussen wensen we u die gebruik
maakt van de diensten van de biblio-
theek, in het komende jaar veel lees- en
luisterplezier.

Boekanier

25e plaats voor Willem Snippe
en Hans Wagenvoort in Dakar
Voor de Hengelose autocoureur Wil-
lem Snippe en bijrijder Hans Wagen-
voort uit Vorden is de monsterrit Gra-
nada-Dakar bijzonder succes vol verlo-
pen. In het totaalklassement legde het
tweetal beslag op een 25e plaats en in
de standaardklasse Tl wisten Snippe
en Wagenvoort zelfs een eerste plaats
te bemachtigen. *Maar er had meer in-
gezeten', aldus Hans Wagenvoort. 'In
het begin hebben we ongelooflijk veel
pech gehad. Als dat niet was gebeurd
dan waren we nog hoger geëindigd.'

Het noodlot sloeg in feite al toe op 29 de-
cember tijdens de eerste rit in Granada.
Op het programma stond een proloogrit
van vijf kilometer. Halverwege deze pro-
loog kwam een teamgenoot van Willem
Snippe en Hans Wagenvoort in de mod-
der vast te zitten. 'Wij zijn toen gelijk
gaan helpen. Uiteindelijk hebben we die
wagen eruit weten te trekken met als ge-
volg dat we een ongelooflijke achter-
stand in tijd hadden opgelopen. Bij de
start van de tweede rit in Marokko ston-

den we namelijk op een 115e plaats', legt
bijrijder Hans Wagenvoort uit.
Tijdens de derde dag van de rit Granada-
Dakar hadden Hans Wagenvoort en Wil-
lem Snippe wederom pech. Ditmaal re-
den ze met hun auto in een diep gat
waarbij het chassis verbogen werd. 'Ge-
lukkig konden we nog wel verder rijden.
's Avonds hebben de monteurs de auto
weer weten op te lappen. Achteraf heb-
ben we nog gelukt gehad. Want in dat-
zelfde gat waren op die dag een vracht-
wagen en enkele auto's verongelukt die
niet meer verder konden rijden', aldus
Wagenvoort.

Volgens Hans Wagenvoort had de orga-
nisatie dit jaar de rit naar Dakar extra
zwaar gemaakt. 'In 1988 hebben Willem
en ik ook als eens meegedaan. Ondanks
het feit dat we toen vroegtijdig zijn uitge-
vallen, vond ik deze rit veel zwaarder.
Vooral de derde dag waarop we in dat
gat zijn gereden was echt afzien. Maar ik
had het voor geen goud willen missen',
lacht hij.

Slankclub gaat op zoek
naar oorzaak overgewicht
Iedereen kent wel mensen die gebukt
gaan onder gewichtsproblemen en met
wisselend succes allerlei mogelijke
diëten volgen om uiteindelijk toch
weer terug te vallen in het oude eetpa-
troon. Mevrouw E. van Amelsvoort,
oprichter van de Slank-Klub, pakt
overgewicht echter bij de basis aan. Zij
ziet de oorzaak van een verkeerd eet-
patroon diep^

'Als je gewichtsproblemen van mensen
wilt oplossen, dan moet je beginnen met
het luisteren naar je cliënt. Luisteren en
analyseren waarom hij of zij te dik is. Is
het sleur? O^Hjn er andere redenen
waarom men teveel eet? In veel gevallen
schuilt er namelijk een echt probleem
achter de eetlust en dan ben je er niet met
een dieet. Zo'n probleem vraagt om een
andere benadering', aldus mevrouw Van
Amelsvoort. Ze weet waarover ze praat.
Jarenlang kampte ze met overgewicht tot
ze ontdekte dat ze een emotionele eter
was. Waren er problemen dan ging ze
eten. Door een studie psychologie kreeg
ze inzicht in haar manier van denken en
leven, ook kwam ze er achter dat onge-
veer alle afsla nkclubs uitsluitend naar de
weegschaal keken en niet naar de mens
erachter. Voor haar een reden om de
Sla nk-KIub op te richten.

'Onze filosofie van werken is gebaseerd
op eerlijk zijn een luisteren naar de cliën-
ten. We vertellen niet wat wel of niet
mag, maar leggen de verantwoordelijk-
heid bij de mensen zelf. We geven voor-
lichting over voeding, eetpatronen en de
mogelijkheid deze te veranderen. We
vertellen welke problemen kunnen ont-
staan en geven geen diëten maar menu's
mee. Deze zijn zo sar^^gesteld dat er
produklen op slaan die^mjwel dagelijks
in alle huiskamers op tafel komen.' De
menu's bevatten gemiddeld zo'n drie-
duizend calorieën en worden opgesteld
door een diëtiste die aan de club verbon-
den is. Ze gelden steed^fcoor zeven da-
gen.

De wekelijkse bijeenkomsten van de
Slank-Klub worden geleid door groeps-
leiders die zelf weten wat het is om dik te
zijn. 'En is er na verloop van tijd sprake
van terugval, dan kan men altijd weer
binnen stappen. AI is het alleen maar om
even te kletsen en een kop koffie te drin-
ken', aldus mevrouw Van Amelsvoort.

Wie meer wil weten of lid wil worden
van Slank-Klub kan terecht bij Beheer
Slank-Klub, Maatdijk 4, 7696 BE Brucht,
Tel. (0523) 231571. Zie ook advertentie.

Poëziewedstrijd ABN Amro
De ABN Amro Bank in Vorden hield onlangs een poëziewedstrijd voor kin-
deren. De winnaar was de 11-jarige Marjolein van Olst. Ze maakte het on-
derstaande gedicht:

Blub, Blub, voor mij is het vandaag feest in de vissekom.
Ik ben heei blij, maar ik weet niet waarom.
Want wij vissen zijn niet slim, als je dat soms dacht.
We kunnen alleen blub, blub zeggen, heel zacht...
Misschien ben ik jarig, of 50 jaar getrouwd.
Maar wie weet ben ik daarvoor ook al veel te oud.
Ik zit samen met mijn vriend of vriendin in een kom.
We kunnen niets tegen elkaar zeggen, we zijn doof-stom.
Maar in mijn vissehartje is het feest
En daarvan geniet ik het allermeest!

Marjolein van Olst

Expositie

PCOB
De PCOB hield begin januari haar
nieuwjaarsvisile in 't Olde Lettink. Het
was zoals altijd weer een heel gezellige
middag. Een week later hield de heer Ij-
len van Open Doors een lezing over
christenen in China. Open Doors doet
wereldwijd zendingswerk. Na de cultu-

rele revolutie waren er nog maar 15.000
christenen over in China. Door het werk
van de ondergrondse kerk komen er da-
gelijks duizenden nieuwe christenen bij.
Daardoor is er een grote behoefte aan bij-
bels. De dia's tijdens de bijeenkomst van
de PCOB lieten zien hoeveel de christe-
nen daar over hebben voor hun overtui-
ging. De volgende bijeenkomst van de
PCOB is op 22 februari.

'De erfenis van Empo'. Onder deze titel
is vanaf 16 januari een expositie te zien in
de galerie van de openbare bibliotheek.
Deze tentoonstelling geeft een overzicht
van de geschiedenis van deze Vordense
fietsenfabriek. De Empo rij wiel fabriek
ontstond inl904aandelnsulindelaanen
werd gesticht door de heer H.B. Ems-
broek. De naam Empo onstond door de
eerste twee letters van de achternaam
van de heer Emsbroek te combineren
met de eerste twee letters van de heer
Poesse. Deze werkte in de beginperiode
ook bij de Vordense fietsenfabriek.
De tentoonstelling in de bibliotheek is sa-
mengesteld door Eelco Boss en John
Brandsen. Deze hebben in de loop van de
jaren alllerlei spullen verzameld die te
maken hebben met de Empo. Ze zeggen
zelf dat een uit de hand gelopen hobby is.
De verzameling bestaat uit diverse fiets-
modellen, een tandem en allerlei docu-
mentatie over de Vordense rijwielfa-
briek. Het bekijken van de expostie zal
bij velen nostalgische herinneringen
oproepen. De tentoonstelling is tot en
met vrijdag 16 februari te zien.

JANUARI:

lederedagSWOV open tafel bij de
Wehme.

24 Jaarvergadering Plattelandsvrouwen
24 ANBOKlootschieten'tOIdeLettink
24 HVG Wichmond Jaarvergadering
24 Welfare hand werken Wehme
30 Soos Kranenburg Jaarvergadering
31 ANBOKlootschieten'tOIde Lettink

FEBRUARI

ledere dag SWO V open ta fel bij de
Wehme.

l BejaardenkringDorpscenlmm
5 Vrouwenclub 'Medler'
7 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
7 Welfare Handwerken, Wehme
7 HVG Wichmond, Lezing PTT
7 VRV Dorpscenlrum Slachtofferhulp

13 Soos Kranenburg, dhr. Romijn in het
Dorpscentrum

14 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

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

Paasversieringen
17-18 Karnaval Kranenburg, gasterij

Schoenaker
17-18-19-20 Karnaval vande

Deurdreajers bij de Herberg
20 NCVB Jaarvergadering, Gery Groot

Zwaaftink
21 ANBO Klootschieten bij'tOlde

Lettink
21 Welfare handwerken Wehme
21 HVG Wichmond Eendagsbestuur
2 PCOB Boekbespreking

23 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst
over geldzaken in 't Stampertje

27 Soos Kranenburg
28 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

Vrouwenraad
De Vrouwenraad heeft deze maand af-
scheid genomen van twee leden. Het
gaat hier om de dames Zomer en Klein
Bram-el, Mevrouw A. Zomer-Nijkamp
van de Hervormde Vrouwengroep
Wichmond-Vierakker was zes jaar lid
van de Vrouwenraad. Mevrouw R. Klein
Bramel van de Hervormde Vrouwen-
groep 'Dorp' een jaar minder. De presi-
dente van de Vrouwenraad mevrouw A.
Kamerling-Van Haersma bedankte de
dames voor hun inbreng en ondersteu-
ning. Als blijk van waardering bood zij
een prachtig boeket bloemen aan.
De Vrouwenraad Vorden houdt op dins-
dagmiddag 13 februari een informatie-
middag met als thema 'Slachtofferhulp'.
Deze bijeenkomst wordt gepresenteerd
door mevrouw Oosterhuis uit Hengelo
en wordt gehouden in het Stampertje.
Ter gelegenheid van Wereldvrouwendag
organiseert de Vrouwenraad Vorden op
dinsdagmiddag 5 maart een bezoek aan
het Justitiegebouw in Zutphen waar die
dag een rechtszitting zal worden bijge-
woond. Info: mevrouw G. Velhorst, tel.
(0575)551688.

Winterwandeling
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt op zaterdag 27 januari een winter-
wandeling op het landgoed Hackfort in
Vorden. Het vertrek is vanaf de water-
molen op het voorplein van kasteel
Hackfort aan de Baakseweg 8. De excur-
sie wordt geleid door medewerkers van
Natuurmonumenten en duurt ongeveer
twee uur. Door de enorme landschappe-
lijke afwisseling zijn er in deze tijd van
het jaar veel overwinterende vogels. Tij-
dens de excursie komt ook het natuurbe-
heer van het landgoed aan de orde.
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ft Beeckïanc!
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend beroepsonderwijs

ZATERDAG l FEBRUARI 1996
IO.OO - I4.OO UUR

Heb je belangstelling voor een Opleiding in de
VERZORGING
LANDBOUW

MODE EN KIEDING

Kom dan langs op de open dag van scholengemeenschap 't Beeckland

Programma
open dag 3 februari

De algemeen vormende
vakken worden op beide

vestigingen gepresenteerd.

Verder:

Het Hoge 41
sector Zorg en Welzijn

sector Economie
het vak

levensmiddelentechnologie

Nieuwstad 49
sector Landbouw,

behalve het vak
levensmiddelentechnologie

Op 't Beeckland kun je een beroepsopleiding volgen in één van
de volgende sectoren

f Zorg en Welzijn
afdeling; Verzorging
vakken: gezondKeidskunde en huishoudkunde

2 Londbouw
afdeling; Landbouw en Natuurlijke omgeving
vakken; plantenteelt, bloemschikken, diere n houden j,
aanleg en onderhoud van tuinen, verwerking agrarische produkten
(levensmiddelentechnologie)

3 Economie
afdeling; Mode en Kleding
vakken; verkooppraktijk en textiel

't Beeckland biedt
basisvorming m klas 1, 2 en 3
diploma op A-, B-, C- en D-niveau
examen in algemeen vormende vakken en één of twee beroepsgerichte
vakken

Na't Beeckland fll
Met een diploma van 't Beeckland kun je doorstromen naar het middelbaar
beroepsonderwijs, het leerlingwezen of een andere opleiding.

Begin het nieuwe jaar goed. Met een bezoek aan uw
Deco Home speciaalzaak. Uw decoratiespecialist voor
verf, wandbekleding, raamdecoratie, gordijnen en
vloerbedekking. Samen met méér dan 100 winkels
bieden wij u de mooiste combinaties qua dessins en
kleuren. Zodat u ook in 1996 kunt zeggen: 'Deco Home
zorgt ervoor, dat ik mooier woon.'

deco
HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

I Hengel o Gld,, Zelhermeweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

DE GEHELE MAAND JANUARI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen,

(m.u,v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 70% korting!
Speciaal voor de opruimin

Couponnen
tapijt gordijnen
en vitragevalten

OE WONERI J
v/h Ankersmit

Groenloseweg9-726l AM Ruurlo-Tel.: (0573)451239-Fax; (0573)453694

Kleurrijke aanbiedingen

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand ie noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beier) Ie vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meierkaart.

Tabel voai de week van:
8 jan. t/m zondag 14 jan

Bij een
|aar-
vorbruik
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

.-;.KK m'

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 rn3

BüOOm

hoori een
stroelver-
brui k voor
i l i > , 1 * 1 1 1 ' . >

pen week

van:

22 m3

28 m3

34 m3

39 m3

45 m3

50 m3

56 m3

62 m3

67 m3

73 m3

78 m3

84 m3

92 m3

101 m3

109 m3

117 m3

126 m3

140 m3

154 m3

168 m3

maandag
1396

en een
totaal
stres/ver-
bruik sinds
29-10--95
van;

316 m3

396 m3

475 m3

553 m3

633 m3

712 m3

790 m3

870 m3

949 m3

1029 m3

1107 m3

1186 m3

1304 m3

142-1 m3

1542 m3

1661 m3

1780 m3

1975 m*
2177 m3

2373 m3

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

Voor meer informatie of nog een
metsrkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOET1NCHEM 0314 • 31 65 51

WINTERSWIJK 0543- 512312

ZEVEMAAR .0316. 523947

ZUTPHEN : 0575- 54 2 4 2 4

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)551334

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraal 67.7251 EA Vorden, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Onze sauna
is ook af te huren
voor groepen

v
-i?

V

- Overweg 16
/251 JSVorden

Telefoon
(0575) 55 34 33

een paar
uur vakantie



O P R U I M I N G
Laatste ronde
op alle opruimingsartikelen

nu50% KORTING
Grijp nu uw kans

BARENDSEN

Zutphenseweg 15
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 55 12 61

Als schadeherstel ook
echt herstel moet zijn...

LID VAN DE

Fi NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
C A R R O S S E R 1 E B E D R I J F

RK.lv

2 BOS BLOEMEN
naar keuze

In de verwarmde kraam

8,95

DE VALEWEIDE-bloemen

E
VINDEN
DAT HET
RESUL-

TAAT
GEZIEN

MAG
WORDEN

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld en
Tasta Bouw Zutphen
vindt u voortaan onder één dak
aan de Lage Weide 29 in Warnsveld.

Aanstaande vrijdag 2 februari zal de
burgemeester van Warnsveld,
mevrouw van Vugt-Toonen,
de officiële opening verrichten.
Daarna stellen we iedereen graag in de
gelegenheid ons nieuwe - en uiteraard
volgens het Tasta Bouwsysteem
opgetrokken - pand te bezichtigen.

We nodigen u dan ook graag uit voor
het open huis
van 16.00 tot 20.00 uur.

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld
Lage Weide 29 <£ 0575 - 52 25 77

A MENSEN WAAR JE OP KUNT BOUWEN

J

Zonder drukwerk
geen kranten.

Rara wereld, «onder drukwerk
De D H U K W E R K I N D U S T R I E

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

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

TEBECAI Netwerken BV
kantooradres:
piei heinstraat 25
730* jn ijtpfien
telefoon (0575] 54 27 77

postadres;
postbus 475
7300 al ïuiphon
fnxnr. 51 OS 77

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.

In 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

BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook me! 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

hel geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EG Vorden.
Tel. (0575) 55 26 37

RUILVERKAVELING
HENGELO-ZELHEM
In de periode van 1 februari tot 1 juli 1996 zal door
het bedrijf C.G.G. in opdracht van Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM), geologisch onder-
zoek worden verricht in het hele gebied van de
Ruilverkaveling.

Indien door deze werkzaamheden schade ont-
staat op percelen van BBL (Bureau Beheer
Landbouwgronden}, die in het plan van tijdelijk
gebruik zijn uitgegeven, verzoeken wij u contact
op te nemen met het secretariaat.

De Landinrichtingscommissie voor de
ruilverkaveling Hengelo-Zelhem

Secretariaat:
Postbus 59, 7140 AB Groenlo
Telefoon (0544) 46 44 45 of {0575} 46 36 17



Cantemus Domino neemt na 57 jaar afscheid van kerkorganist Teun Wissink:

Ik vond het altijd wel een hele verplichting'
Teun Wissink was dertien jaar oud
toen hij kerkorganist werd van de Sint
Antonius van Paduakerk in Kranen-
burg. Afgezien van de drie jaar dat hij
als soldaat in Nederland-Indië heeft
gezeten, is hij deze functie tot 1995
trouw gebleven. Vanwege zijn leeftijd
besloot Teun Wissink er afgelopen zo-
mer een punt achter te zetten. *Er is
niets eeuwig in het leven', 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',
zegt Teun Wissink die halverwege de
jaren zeventig ook het dirigentschap
van het koor op zich nam. Afgelopen
zondag nam het gemengde kerkkoor
tijdens een plechtige hoogmis in Kra-
nenburg afscheid van de 70-jarige mu-
zikant. Het koor heeft inmiddels twee
opvolgers gevonden voor Teun Wis-
sink. Ernst Koers bespeelt sinds sep-
tember het orgel en Ge Verheem is de
nieuwe dirigent van Cantemus Domi-
no. Weekblad Contact ging naar Kra-
nenburg en zocht de 70-jarige organist
op-

Het orgel dat sinds jaar en dag in de
woonkamer van de familie Wissink
stond, heeft plaats moeten maken voor
een modern keyboard. Teun Wissink is er
helemaal mee in z'n nopjes en trots Iaat
hij zien wat het keyboard allemaal voor
mogelijkheden biedt. 'Het is echt een
fantastisch apparaat', zegt hij. 'Ik mag er
graag op spelen. Vooral 's avonds als
mijn vrouw televisie zit te kijken, kruip ik
er regelmatig achter. Het voordeel van
zo'n apparaat is dat er een koptelefoon
bij zit. Niemand hoeft in principe last van
jou te hebben', aldus Teun Wissink.
De 70-jarige muzikant mag dan wel z'n
orgel nebben ingeruild voor een key-
board, dit wil niet zeggen dat hij alle
trends van de jaren negentig een vooruit-
gang vindt. 'Nee, want de reden dat ik 's
avonds veel achter het keyboard zit in
plaats van dat ik samen met mijn vrouw

naar de televisie kijk, heeft te maken met
de slechte kwaliteit van de televisiepro-
gramma's. Sinds de komst van de com-
merciële teevee in Nederland is de kwali-
teit volgens mij alleen maar achteruit ge-
gaan. En hoe meer zenders er komen des
te meer het op elkaar gaat lijken. Nee,
dan ga ik liever achter het keyboard zit-
ten of zet in een klassieke cd op. Daar ge-
niet ik veel meer van', aldus Teun Wis-
sink, die ruim 57 jaar het kerkorgel van
de Sint Antonius van Paduakerk in Kra-
nenburg bespeelde.
Teun Wissink was dertien jaar oud toen
zijn oudste broer overleed. Deze was de
toenmalige org^fct van de katholieke
kerk in Kraner^n-g. "Het kerkbestuur
zat in zak en as. Want door het overlijden
van mijn broer kwamen ze ook plotse-
ling zonder organist te zitten. Toen ze
hoorden dat ik ook een beetje orgel speel-
de, kwamen ze ̂ Br mij toe met de vraag
of ik het niet eens wilde proberen. Dat

was vrij snel daarna. Mijn broer is name-
lijk overleden op 5 maart 1938 en aan het
einde van die maand had ik zijn taak ach-
ter het orgel al overgenomen', blikt hij te-
rug.
Teun Wissink groeide op in de Wilden-
borch en volgde zijn eerste orgellessen bij
schoenmaker Antink in Ruurlo. Déze
was tevens organist van de plaatselijke
kerk. 'Ik heb daar maar een jaar les ge-
had', vertelt Wissink. 'Ik had het gevoel
dat ik bij Antink muzikaal niet veel ver-
der kwam. Ik heb toen vervolgens aan-
geklopt bij muziekleraar Helmink in Lo-
chem. Daar heb ik veel geleerd. Maar in
de oorlog werd het steedafcpeilijker om
bij zijn huis te komen. VooHntoen er geen
fietsen meer waren. Ik liep dan vanuit de
Wildenborch naar Lochem toe. Dat was
een uur lopen. Vervolgens kreeg ik dan
een uur les en moest ik weer een uur te-
ruglopen. Als ik dan 's av^pls om negen
uur thuiskwam, was ik beTaf en ging ik

9. n SPORT-
NIEUWS

D a m m e n

Nog nooit is er door de leerlingen van de
St. Willibrordusschool in Vierakker op
damgebied zo goed gepresteerd als het
huidige schooljaar. De zegetocht begon
al met een eerste plaats voor team l en
een tweede plaats voor team twee bij het
schooldammen in de gemeente Vorden.
Daarna volgde de regiofinale in Laren
waar het tweede teams zelfs hoger ein-
digde dan het eerste team. Ze werden
respectievelijk tweede en derde. Door
deze hoge klassering in Laren mochten
beicle teams mee naar de districtfinale op
13 januari in Doetinchem.
Hier werd de St. Jozefschool uit Winters-
wijk eerste en districtkampioen. Het eer-
ste team van de St, Willibrordusschool
eindigde op een zeer verdienstelijke
tweede plek en plaatste zich daarmee
voor de Gelderse Schooldamkampioen-
schappen. Het tweede team van de St.
Willibrordusschool werd tiende en de
Klimopschool uit Wichmond - die ook
nog in cle race was - werd twaalfde. Er
waren in totaal 16 deelnemende scholen.
Een droom is voor de leerlingen van de
St. Willibrordusschool in vervulling ge-
gaan. Vol goede moed beginnen Jochem
ter Bogt, Tïm Arends, Dubaern Besse-
ling, Cyriel Marijnissen en Erik Roelofs
nu aan het Gelders Kampioenschap dat
op 24 februari plaatsheeft in Huissen.
Daar zullen ze proberen het Nederlands
Kampioenschap te bereiken.

Bridge
Uitslagen woensdag 17 januari bridge-
club BZR Vorden Groep A: 1. mv Hen-
driks/hr Van de List 66.2%, 2. dms Ar-
nold/Warnaar 54.9%, 3. dms Gilles/Mei-
jer 54.6 %. Groep B: mv Gerichhausen/
mv Krukziener 57.3%, 2. mv Bergman/
hr De Bie 55.9%, 3, mv/hr Ten Tije 54.7%.

'Wielersport

De wielerclubs RTV Vierakker/Wich-
mond, EVT Zutphen en de Zwaluwen
uit Deventer hielden afgelopen weekend
in Vorden een onderlinge wedstrijd veld-
rijden waarbij de deelnemers om de mi-
nuut van start gingen. Het ging hierbij
niet alleen om een inviduele eindklasse-
ring, de clubs hadden elk voor zich het
clubkampioenschap aan deze wedstrijd
gekoppeld.
In totaal kwamen er op het parcours
'Kamphuizen' 39 renners aan de start.
Camping 'De Kleine Steege' uit Wich-
mond trakteerde de renners op het par-
cours met een lekkere bak snert. Tijdens
de prijsuitreiking bij de familie Pardijs
aan het 'Lange End' stond de koffie met
koek klaar.
De wedstrijd werd gewonnen door Jan
Weevers uit Zelhem; 2 Martin Weijers,
Hengelo; 3 Rudi Peetefs, Wichmond; 4
Andre Bargeman, Vorden; 5 Peter Mak-
kink, Hengelo. Jan Weevers werd uiter-

aard tevens clubkampioen van R.T.V.
Vierakker/Wichmond. Harry Roosen-
daal werd clubkampioen bij E.V.T. Zul-
p hen en Jan Brouwers bij de Zwaluwen
uit Deventer.

Voetbal

VVVorden
Prgramma: Vorden Al-Lettela Al, Vor-
den BI-Reunie Bi, Ruurlo Bl-Vorden BI,
AZSV C5-Vorden Cl, Vorden 1-IJssel-
streek l, VVG 2-Vorden 2, DCS 6-Vorden
3, Witkampers 4-Vorden 4, Vorden 5-Deo
2, Vorden 6-Neede 8.

Volleybal

Tornado-Dash Sorbo
De dames van Dash Sorbo speelden za-
terdag een belangrijke uitwedstrijd tegen
Tornado in Geesteren. Bij de volle winst
kon Dash samen met Tornado de tweede
plaats op de ranglijst delen. Helaas wa-
ren de dames niet op volle sterkte in ver-
band met een rugblessure van Christel
Tragter, waardoor er maar een wisselmo-
gelijkheid was.
De eerste set nam Dash Sorbo het initia-
tief en liep uit naar een 10-4 voorsprong.
Door een goede opslag wist Tornado nog
heel dichtbij te komen, maar uiteindelijk
brokken de dames uit Vorden toch aan
het langste eind: 13-15.
De tweede set pakte heel anders uit. Tor-

direct door naar bed, Wat dat betreft heb
ik in die beginperiode heel veel overge-
had voor mijn hobby. Maar eerlijk ge-
zegd kon ik ook niet anders. In die dagen
bepaalde de kerk wat er gebeurde. Te-
genwoordig hebben de kinderen veel
meer een eigen mening. Zoiets zouden
ze nu niet meer voor de parochie over
hebben. Maar je mag dat eigenlijk ook
niet met elkaar vergelijken. Want we heb-
ben het nu over bijna zestig jaar geleden.'
Teun Wissink moest zijn taak als organist
altijd zien te combineren met zijn werk
als timmerman. 'Dat was niet altijd even
makkelijk. Vooral in de beginperiode
niet. Want toen had je doordeweeks nog
heel veel gezongen missen. En dan niet
alleen 's avonds maar ook overdag. De
eerste jaren dat ik werkte heb ik dat nog
gecombineerd met elkaar. Maar op een
gegeven moment viel dat niet meer vol te
houden. Ik kon dat ook niet maken ten
op zichte van mijn baas. Voor hem was
het natuurlijk ook uiterst lastig als ik hal-
verwege de dag er even tussenuit ging
om een begrafenis of een andere dienst te
begeleiden', aldus Wissink.
Afgezien van de drie jaar dat Wissink als
soldaat in Nederland-I nd ie heeft geze-
ten, is hij de functie van kerkorganist tot
1995 trouw gebleven. Vanwege zijn leef-
tijd besloot de 70-jarige Teun Wissink er
afgelopen zomer een punt achter te zet-
ten. 'Daar komt bij dat ik het altijd een
hele verplichting vond. ledere zondag
moest je klaar staan voor het koor. Je was
nooit vrij.' Sinds Teun Wissink gestopt is
als kerkorganist komt hij veel minder in
de kerk dan vroeger. 'Ja, dat klopt. Ik heb
ook niet meer zo de behoefte om elke
zondag in de kerk te zitten. Maar ik kom
nog wel regelmatig hoor. Ik kijk dan
meestal wel even van te voren in het Pa-
rochienieuws of het gemengde koor dan
ook moet zingen. Want dt vind ik leuk.
Het is dus niet zo dat ik niets meer met
het koor te maken wil hebben. Integen-
deel. Als ze in tijd van nood eens een be-
roep op me willen doen, dan heb ik daar
geen enkel probleem mee.'

nado hield Dash-Sorbo onder druk met
snel spel, harde aanvallen en geplaatste
serves, waardoor de dames uit Vorden
totaal niet in het eigen ritme konden ko-
men: 15-3. Ook de derde en vierde set
gingen verloren met 15-13 en 15-7.
Zaterdag speelt Dash-Sorbo thuis tegen
Havoc uit Haaksbergen.
Uitslagen
D3A Terw4-Dash 6 3-0, MA2 Terw-Dash
l 3-1, D4A Socii 2-Dash 7 3-0, DP Ter w
1-Dash 2 2-3, H3A DVO 5-Dash 3 2-1, JB2
Side Out 2-Dash l 0-3, HP Dash 1-DSC l
2-3, H2A Dash 2-Voorw 3 3-0, Dl Dash
3-Voorw 2 3-0, D3A Dash 4-DVO 6 2-1,
D3B Dash 5-Wik'3 0-3, JC2 Dash I-Wik l
0-3.
Programma
H recr Devolco 2-Dash l, D3A Keizerspr
4-Dash 4, Dl Devolco 5-Dash 3, MCI
WSV 2-Dash l, D3B Dash Sorbo-Havoc,
DP Dash 2-Devolco 2, D3A Dash 6-Epse
2, D4A Dash 7-Heeten 4, H3A Dash
3-Lettele2,JB2Dashl-
Side Out 2, JC2 Dash 1-Voorw I, Dash
1-Devolcol.

Socii
Uitslagen: D2A Keizersprone 3-Socii l
l-2,D4AWSV3-Socii23-0.

Bijeenkomst over
paranormale
verschijnselen
De Commissie Vorming en Toerusting
van de protestantse kerken in Vorden
houdt op donderdagavond 25 januari
een bijeenkomst over paranormale ver-
schijnselen. Iedereen die geïnteresseerd
is ïn dit onderwerp is van harte welkom
in'de Voorde'.



Ruurlo neemt afscheid van burgemeester Ordelman (65):

TSÏatuurlijk laat dit afscheid mij niet onberoerd'
Aan het eind van het interview geeft
burgemeester J. Ordelman zijn curri-
culum vitae mee. 'Misschien heb je er
iets aan bij het uitwerken van het ver-
haal', zegt hij. Het curriculum vitae
geeft een overzicht van alle banen en
nevenfuncties die Ordelman in zijn le-
ven heeft vervuld. Opvallend is de
tweede pagina. Hier somt Ordelman
alle functies op waarvoor hij zich na
zijn afscheid als burgemeester van
Ruurlo beschikbaar stelt. 'Als je stopt
met werken moet je uitkijken dat je
niet in een zwart gat valt. Daarom wil
ik ook na mijn pensioen graag bezig
blijven', legt de 65-jarige 'dichter' uit.
Op vrijdag 26 januari wordt er officieel
afscheid genomen van de heer Ordel-
man, die inmiddels samen met zijn
vrouw in Apeldoorn woont. 'In het le-
ven heb je punten en komma's. En wat
Ruurlo betreft zet ik er nu definief een
punt achter.'

- Caat u met pijn in uw hart weg?
'Van de ene kant doet het natuurlijk pijn.
Je sluit toch een bepaalde periode van je
leven af. Een mooi periode. Want ik heb
hier de afgelopen zeventien jaar met veel
plezier gewerkt. Van de andere kant ben
ik dankbaar dat ik mijn loopbaan in goe-
de gezondheid mag beëindigen. Dat is
ook heel wat waard. Maar ik geef toe dat
het afscheid in Ruurlo mij niet onberoerd
laat.'

- U had enkele jaren geleden al met de vut
kunnen gaan. Waarom heeft u dat niet ge-
daan?
'Ik had daar een aantal goede redenen
voor. Ten eerste liet mijn gezondheid het
toe om door te blijven werken. Daarnaast
heb ik hier altijd met veel plezier gewerkt
en hoefde ik niet zonodig weg. Ten derde
heb ik in mijn leven altijd een gunstig
evenwicht weten te vinden tussen mijn
werk en mijn privé-leven. Dus het was
niet zo dat ik wat in te halen had. Ik vind
het ook altijd triest als ik dat mensen
hoor zeggen. Want dan heb je in feite een
kans gemist.'

Grolle
Ik ben er geboren en getogen,
Jaren later uitgevlogen.
Maar steeds opnieuw word ik geraakt
door al wat Croenlo, 'Grolle' maakt.

J. Ordelman

- Over kansen missen gesproken: Is het niet
jammer dat u aan het einde van uw loopbaan
de fusiebesprekingen tussen Ruurlo,
Croenlo, Borculo en Eibergen mislukt zijn?
'Dat is inderdaad heel erg jammer. Maar
daar doe je niets aan. Slechts drie van de
vier partijen wilden serieus verder
praten over een fusie. Behalve Borculo.
We hebben nog wel geprobeerd de
gemeente Borculo zo lang mogelijk
binnen de boot te houden, maar
uiteindelijk is dat dus niet gelukt. Maar
dit betekent niet dat we moeten gaan
zitten treuren. Nee, morgen gaat de zon
weer op. Het leven gaat gewoon door en
Ruurlo zal zich verder orrienteren en
bekijken met welke gemeenten - die
gezamenlijk voldoende draagkracht
hebben - ze wel tot een fusie
kunnen komen. Want het is natuurlijk
niet zo dat we alle tijd hebben. We
moeten zien te voorkomen da t de
provincie straks bepaald met wie we een

Burgemeestemiïdelman zit nooit om een woordje verlegen.

fusie moeten aangaan. Wij willen dat hier
in Ruurlo graag zelf uitzoeken. Want het
mag duidelijk zijn dat de hete adem van
de provincie voelbaar is.'

- Er is inmiddels een gesprek geweest met
de gemeente Vorden. In hoeverre is dat
gesprek serieus geweest?
'Dat gesprek is gevoerd op verzoek van
de gemeente Vorden. Ze wilden over een
aantal zaken komen praten. Het is dus
niet zo dat Ruurlo en Vorden bezig zijn
met fusiebesprekingen. Nee, allerrminst.
Het mag duidelijk zijn dat Ruurlo en
Vorden in principe heel weinig affiniteit
met elkaar hebben. Het zijn twee
gemeenten die nagenoeg geen banden
met elkaar hebben. Zoals u weet behoort
Ruurlo tot de Regio Achterhoek en
Vorden tot de Regio Stedendriehoek. De
twee gemeenten hebben dus weinig
raakvlakken met elkaar. Maar dat
betekent niet datje niet met elkaar
rondom de tafel kunt gaan zitten om te
praten over bestuurlijke vernieuwing en
de opschaling van gemeenten. Maar
schrijf nou ook niet gelijk op dat we met
Vorden fusiebesprekingen aan het
voeren zijn. Want dat is absoluut niet het
geval. Het gesprek dat we gevoerd
hebben had slechts een informatief
karakter.'
Burgemeester Ordelman werd op 2
januari 1931 geboren in Groenlo. Na de
oorlog verhuisden deouders van
Ordelrnan naar Den Haag waar zijn

vader - die een tijd werkloos was
geweest - een nieuwe baan had
gevonden. Ordelman volgde de HBS en
vond in 1950 een baan op de afdeling
onderwijs van de gemeente Den Haag.
'Dat is een hele bewuste keuze geweest.
Een baan bij de gemeente betekende
voor mij een stukje zekerheid. Da t was
voor mij heel erg belangrijk. Ik wilde niet
nog een keer al die ellende meemaken
zoals ik die kende van de periode dat
mijn vader werkloos was', aldus
Ordelman.

Op de afdeling onderwijs van de
gemeente Den Haag leerde Ordelman
zijn vrouw kennen die daar als
secretaresse werkte.
Na enige omzwervingen werd
Ordelman in 1978 burgemeester van
Ruurlo, terwijl hij niet eens gesolliciteerd
had op deze functie. Ordelman was door
de toenmaligeCommissaris van de
Koningin Geertsema gevraagd om naar
Ruurlo te komen. Toen ik hier kwam,
was het politiek gezien heel onrustig in
Ruurlo. Aanleiding daarvoor was het
plan om het gemeentehuis te verplaatsen
naar kasteel Ruurlo. De meningen
daarover waren zeer verdeeld en het
ging hard tegen hard. Tegenstanders
vonden de verhuizing naar het kasteel
veel te duur. Ook waren ze van mening
dat het gemeentehuis veel te ver van het
dorp zou komen te liggen', aldus
Ordelman.

- il heeft zich er destijds sterk voor gemaakt
da t het gemeentehuis naar het kasteel zou
verhuizen.
'Dat klopt. En dat is mij toen niet in
dankbaarheid afgenomen. Maar er is
niets slechter in het leven dan geen
beslissingen nemen. Achteraf zijner nu
nog maar heel erg weinig mensen die het
een slechte zaak vinden dat het
gemeentehuis toch naar hel kasteel
verhuisd is.
Op deze manier hebben we het kasteel
kunnen behouden. Want we zijn net op
tijd geweest. Nu zijn alle subsidiekranen
dicht gedraaid en zou er geen geld zijn
om het kasteel op te knappen. Als we
destijds niet voor de verhuizing van het
gemeentehuis hadden gekozen, dan
stond er nu misschien wel een groot hek
om het kasteel heen en had men gezegd:
'Dat was vroeger een kasteel'.

- Hoewilt u dat de Ruurloër terugkijkt op
burgemeester Ordelman?
'Eigenlijk is dat helemaal niet belangrijk.
Want het gaat niet om de persoon
Ordelman. Ik ben van mening dat het
beleid dat wij hier de afgelopen
zeventien jaar hebben gevoerd, veel
belangrijker is dan de personen die zich
daarmee bezig hebben gehouden. Het is
de taak van het gemeentebestuur om zo
onopvallend mogelijk door te werken.
Dat is mijn motto. Je moet proberen
onopvallend en in goed samenspel
zoveel mogelijk zaken van de grond te
la ten komen.'

- Maar het zon toch leuk zijn als ze in
Ruurlo over twintig jaar nog weten wie de
heer Ordelman is?
'Dat is helemaal niet belangrijk. Want het
gaat niet om de persoon. Het gaat om
wat je doet, Ik zou je dat duidelijk maken
door midden van een voorbeeld. Ik ben
een ongelooflijke voetbal liefhebber en
mocht vroeger graag tegen een bal
aantrappen. Ook ben ik een tijd
scheidsrechter geweest en in die tijd had
je twee geweldige scheidsrechters die
eikaars tegenpolen waren; Leo Horn en
Klaas Schipper. In tegenstelling tot de
showman Leo Horn was Klaas Schipper
een hele onopvallende scheidsrechter. Je
vroeg je soms af wie er gefloten had.
Want hij viel niet op. Maar dat wilde niet
zeggen dat hij een slechte wedstrijd
achter de rug had. Nee, allerminst.'

- Nu is het wel zo dat de gemiddelde
voetballiefhebber nog wel weet wie Leo Horn
was. Klaas Schipper zijn ze allang vergeten!
'Nu prik je precies midden in de roos.
Want da t is de essentie van het leven.
Want het gaat niet om Leo Horn. Het gaat
niet om Ordelman. Het gaat niet om
Lubbers. Nee, het gaat om watje gedaan
hebt. Het gaat erom of je een zichtbaar of
onzichtbaar spoor getrokken hebt.'

- En u heeft een zichtbaar spoor getrokken
in Ruurlo.
'Nee, dal zeg ik niet. Dat zijn uw
woorden.'

Begin en einde
In alle begin
ligt het einde al besloten.
IK zie dat nu wel ïn
maar het heeft me ooit bcdroten.

J. Ordelman

Zonder drukwerk
geen buurtnïeuws.

Rare wereld, zonder drukwerk
De D R U K W E R K I N D U S T R I E

Zonder drukwerk
geen plaatselijk nieuws.

Rare wereld, «onder drukwerk
Dl D R U K W E R K I N D U S T H I E



UITVERKOOP
Wegens de grote groei van ons bedrijf, moeten wij

intern meer ruimte creëren voor onze collecties.
3 Weken lang kunt u daarom profiteren van extra

kortingen op onze totale voorraad
DAMES EN HERENMODE.

Grote merken, die staan voor kwalteit nu met
extra kortingen oplopend tot wel

t

LAAT DEZE KANS NIET AAN
UW NEUS VOORBIJGAAN!
modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22 72ól AX Ruurlo
Telefoon : 0573 -451438

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

ZONDAG 28 JANUAR11996 BIJ CAFÉ-REST.-ZAAl "DE ENGEL'
IN STEENOEREN VAN 11.00-17.00 UUR VRIJ ENTREE
BRUIDSHUIS
BEIJER BESSEÜNK,
BELTRÜM-ËNSCHEDE

BLOEMS1ERKUNST
KLOMPENHOUWER-
HARMSEN, STEENDEREN

DRUKKERIJ WOLTERS,
HENGELO GLD.

TAXIBEDRIJF RADSTAKE,
VOORST

FOTO HANS TEMMINK,
HENGELO GLD.

KAPSALON ELLEN,
STEENDEREN

JUWELIER SLOTBOOM,
ZUTPHEN

RABOBANK,
STEENDEREN

CAFÉ-REST.-ZAAL
"DE ENGEL",
STEENDEREN

;AFE-RE5I-ZA&L^EEfJGELl\DR.A.ARÉNSSTR.1,STE£NDERENl C57H51203

HEKEL
aan

PEKEL
Kom dan uw auto wassen in onze

overdekte wasserette

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

LL'enauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorsl]

^ (0575)5228 16
BDVAE

Ook <ut is
Albert Heijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:
O Magere varkenslappen

kilo varv 12,98 voor _

0 Paté diverse smaken
100 g van 1,79 voor

© Sucadelapjes
kilo van 22,50 voor

O AH Keukenrollen wit
2'st. van 2,49 voor

6,98

0 Zaanse snijder
wit-tarwe-vol koren
800 g van 2,55 voor

© Hero Cassis of Cerise
liter van 1,85 voor

O AH Appelmoes
720 g van 1,39 voor

© Sunil Ultra of Color
duozak van 24,98 voor

© Euroshopper
limonadesiroop, liter altijd

© Rode en Witte
Grapefruits 4 st voor _

Albert Heijn
Hengelo (G)

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
met gratis Airmiles voor gratis reisjes.

12,98
_1,79

_1,99
_1,39

0,99
19,98
_2,35
_1,99

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

WEEKEND-AANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in wel 30 soorten

en al vanaf 8,50

DIT WEEKEND:

BOERENJONGENS
SPECIAAL VLAAI

Mmm... echt lekker
en goed voor 12 royale punten

dit weekend 17,50

APFEL STRUDEL
rijk gevuld met appels, room en rozijnen

winterprijsje l ,75 per stuk

BOSVRUCHTEN VLAAI
met 9 verschillende bosvruchten

Gewoon geweldig lekker
goed voor 6 tot 8 punten

Weekend knaller van 8,95

voor maar 7,95

TIP VAN DE WEEK:

WALDKORNBROOD
Zo veel goeds van de natuur in één brood

zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77-



Halve
P r ij

^J Of nog minder!
KEUS UIT DE LEUKSTE DAMESMODE VAN • ARA • FRANKENWALDER • SEDA • R(.
WEBER • BIANCA • CHOICE • SANDY DRESS • SCARLATTI •
• DUTCH • ANOTHER WOMAN • ROSNER •
• MELKA • BUSH • V. i. /LlIiüMF̂ T̂ lL'l JÉ^WffT^P^ss/ow • LEDUB •
PIERRE Mo/\/££^É^^ l̂ jl̂ pBl̂ W'f • KINDERMODE • BARBARA FARBER •

LOCKER • SALTY DOG • JEANS MODE • BIG JOHN •
TPAGAYO • SALTY DOG • STREET ONE • MET FANTASTISCH VOORDEEL!

U R G E M E E S T E R G A L L É E S T R A A T 9 , V O R D E N , ( 0 5 7 5 ) 5 5 1 3 8 1

Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

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

ACCOUNTANTS

>
BELASTINGADVISEURS

Uw adviseur inzake:

• Accountancy
• Belastingen
• Personeelszaken

• Bedrijfskunde

•Juridische zaken

Meer info?
Bel vrijblijvend

Minder snel?
Dank u wel!

Mag t wat minder @
9

D I E P V R I E S - HOME - S E R V I C E
A-Kwaliteit-vlees, rechtstreeks van fabriek met kwaliteits-
garantie, voor u op maat VERS ingepakt en direkt ingevro-
ren, voorzien van etiket met vermelding van artikel, ge-
wicht, prijs en houdbaar heidsdatum. (Bevat geen kleurstof-
fen/conserveringsmiddel). Dus Verser kan gewoon niet!

Prijzen: Januari 1996.
Riblappen
Braadlappen-mager
R-gehakt-mager
Sch. carbonade
Verseworst F/G
Ribbetjes

wink.: bij ons:
19,95 10,95
22,95 12,95
15,99 8,95
13,99 7,50
12,99 7,50
8,99 4,95

en nog veel meer lage prijzen, vraag folder!
Bestellingen: Januari 1996 (t/m 27 jan.)

Van de Meene, vers-viees-tei.: (0575) 55 22 SB

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt?

BEKIJK 'T,
SAMEN!

Meedoen. Je eigen leven inrichten. Dat kan. Ook ate je een
handicap hebt of arbeidsongeschikt bent. Je hebt recht op hulp-
middelen, vervoer, aangepast werk of zo nodig een fatsoenlijke
uitkering. Haal dat recht. Samen, met de ANIB.

De ANIB is de grootste bond van mensen met een handicap en
arbeidsongeschikten. Voor belangenbehartiging en deskundig per-
soonlijk advies, in meer dan 80 afdelingen door heel Nederland.

Antwoordnummer 848,
1940 VG Heemskerk.
Telefoon (02510)534 34
Na 1-10-'95: 0251253434

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN



De reismedewerkers van de Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden
zijn er weer helemaal klaar voor.

Let op uw brievenbus!
Eén dezer dagen ontvangt u de Leukste Vakantie Krant boordevol interessante
vakantie-ideeën. U leest in deze krant hoe u met de vliegbus een boeiende rond-
reis in bijvoorbeeld Griekenland of Vietnam kunt maken.

Voor een vakantie met baby's en peuters zijn de ingerichte bungalowtenten en
stacaravans van Eurocamp extra aantrekkelijk geworden door de nieuwe
Selection BéBé.

Aniba . . . Arriba . . ., Monique van Wijk en Petra Geverink van de kantoren
Vorden en Steenderen ontdekten voor u de Mexicaanse badplaats Puerto
Vallarta. Kleurrijke Mexicaanse kuituur gekombineerd met prachtige zandstran-
den en de meest luxe hotels en dat alles voor een ongelooflijk voordelige prijs.

U leest er alles 'over op pagina 19 van de Leukste VakanfiWKrant

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

OPRUIMING BIJ DE WOONWINKEL VAN WARNSVELD
Diverse couponnen TAPIJT en VINYL
Nu met 60% KORTING

Smyrna TAFELKLEDEN en LOPERS
extra sterk in prijs verlaagd

KEUKENTAPIJT 200 cm. breed
van i 79,- nu f 49,— p.mtr.

DEKBEDOVERTREKKEN
nu vanaf f 25,- p. stuk

DOUCHE GORDIJNEN DEKKLEDEN
nu vanaf f 10,- div. kleuren

van 89,95 nu f 45,-

THEEDOEKEN
P. stuk 5,95 3 voor 1 12,50

Hudson STEUNPANTTS
div. maten nu f 5,- p. paar

Restanten MEUBELSTOF
vanaf f 5,- per coupon

KARPET 170x240 cocos boude
van f 445- nu f 199,-

Senioren SLAAPKAMER blank essen
ledikant 90x200 cm, nachtkastje,
toiletmeubel
van f 2460- nu f 1795,-

Polyether MATRAS sg40 90x200 cm
van f 490 - nu f 375,-

DEKSERVETTEN
div. kleuren
nu vanaf f 12,50

Zijde SIERKUSSENS
nu f 10f- p. stuk

Hudson G LANSPANTY'S
div. maten nu f 5,- p.paar

DMC BORDUURBAREN
diverse kleuren nu f 1,- per streng

KARPET 170x240 naturel jute
van f 859- nu f 495,-

Geloogd grenen LEDIKANT 90x200 cm
met ladenkastje
van f 1495,- nu f 995,-

Polyether MATRAS sg35 90x200 cm
van f 380- nu f 295,-

Wollen en Draion DEKENS verschillende maten HU Sterk JH prijs Verlaagd.

^JCLfl interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 61 32

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt:

BEKIJK'T,

SAMEN!

Je eigen leven inrichten. Je recht halen. Samen,
met de ANIB. Dé bond voor belangenbehartiging

en persoonlijk advies. Vraag informatie.

onib Antwoordnummer 848.
1940 VG Heemskerk.
Telefoon (02510)534 34
Na 1-10-'95: 0251253434

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf -glos in lood atelier

"WML'DEft V

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 9789

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

administratiekantoor j^
SCHEPERS

verzorgt administratieve en financiële dienstverlening
voor midden- en kleinbedrijf en particulieren

Laat uw
belastingformulier
tijdig en correct

invullen

Bel nu: (0575) 51 95 34

Kapperallee 65, 7211 CC Eefde

Verliefd wandelen
in de lentezon!

ONZE
HERSENEN
WORDEN
BEDANKT

Bewegen, zien, ruiken en proeven... Ons leven kan zo boeiend zijn.
Toch krijgt één op de vijf Nederlanders een hersenaandoeninf*.
Dan ziet het leven er wel even anders uit, soms van de ene op de
andere dag. Denk eens aan dementie, schizofrenie, beroerte,
depressie, hersenletsel...
De Hersenstichting Nederland bevordert daarom jaar in, jaar uit .
het wetenschappelijk onderzoek, op een zeer breed terrein. Elke
gulden, elke donatie is daarbij bitter noodzakelijk. Ons jaarthema
in 1996 is: HERSENEN IN DE WAR. Steun ons werk.

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage

Ik steun het werk van de ! lersenstichting
Nederland.
O Ik word donateur
O Zend mij de algement informatie

Naam:

Adres:

11 l/V

Postcode: _

Plaats:
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