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Lid N.NP.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

NGEKOMEN
AANVRAAG OM

BOUWVERGUNNING

In de week van 18 tot en met 22 ja-
nuari 1993 heeft de heer E.J. Gerrit-
sen, het Wiemelink 42 te Vorden ver-
gunning aangevraagd voor het bou-
wen van een garage op het perceel het
Jebbink 42 te Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 18 tot en met 22 ja-
nuari jongstleden hebben burgemees-
ter en wethouders de volgenden ver-
gunningen verleend:
— aan de heer L. van de Groep, Pol-

straat 18 te Bunschoten, voor een
standplaats op de dinsdagen op het
marktterrein te Vorden voor de
verkoop van vis (verlenging van
de vergunnng van vorig jaar);

— de heer G. Hishink, het Wiemelink
34 te Vorden, voor het kappen van
een zilverspar op het perceel het
Wiemelink 34 te Vorden;

— de heer T. Michels, Ganzensteeg l
te Vorden, voor het aanleggen van
een kikkerpoel op het perceel
Ganzensteeg l te Vorden;

— de heer B.H. Norde, Hoekendaal-
seweg 3 te Vorden, voor het geheel
vernieuwen van een paardestal op
het perceel Hoekendaalseweg 3 te
Vorden;

— de heer A.W.M.T. Scheepers,
Spiekerweg 2 te Vorden, voor het
gedeeltelijk vernieuwen van
een schuur op het perceel Spieker-
weg 2 te Vorden;

— de gemeente Vorden, voor het
bouwen van een opslagdepot voor
klein chemisch afval op het per-
ceel Enkweg 11 te Vorden;

— de heer S. Verhoeve, het Wieme-
link 22 te Vorden, voor het vergro-
ten van een woning en het slopen
van een garage op het perceel
Zupthenseweg 65 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

OUWGROND

INSCHRIJVING
Om in aanmerking te komen voor een bouwkavel of een projektsgewijs te
bouwen woning moet u bij de gemeente ingeschreven staan als gegadigde.
Formulieren daarvoor zijn verkrijgbaar bij de afdeling volkshuisvesting ruim-
telijke ordening (koetshuis).
Als de nieuwe legesverordening is goedgekeurd moet u voor inschrijving een
éénmalig bedrag van f 50,-betalen.

PUNTENSYSTEEM
Er geldt een puntensysteem op basis waarvan een rangorde van gegadigden
wordt vastgesteld. Punten worden toegekend voor het hebben van een econo-
mische (werken in Vorden) of sociale binding (wonen in Vorden). Daarnaast
kunnen voor specifieke omstandigheden zoals het achterlaten van een huur-/
koopwoning, afstand (elders wonen/werk in Vorden), punten worden toege-
kend. Voor het aantal jaren dat iemand ingeschreven staat worden geen punten
toegekend. De inschrijvingsduur telt alleen als hetzelfde aantal punten wordt
gescoord.

Gegadigden die hier werken en een huurwoning van Thuis Best verlaten scoren
het hoogst omdat doorstroming wordt bevorderd.
De verkregen rangorde is bepalend voor uitgiiie van kavels door de gemeente
en de verkoop van woningen door een bouwbedrijf.
In Kranenburg en Wichmond kunnen gemiddeld 2 kavels per jaar uitgegeven
worden. Hiervoor komen in eerste instantie alleen ingeschrevenen in aanmer-
king die een speciefieke binding aan die kernen hebben.

WONINGBOUW IN 1993
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' kan 8 huurwoningen bouwen. 4 in Vor-
den in plan Addinkhof aan 'de Laegte' en 4 in een voor Wichmond nog te
ontwikkelen bestemmingsplan.
In Kranenburg worden 2 kavels uitgegeven vooste bouw van sociale koop-
woningen (voormalige premie-A).
Daarnaast zal Intermed BV 12 twee-onder-één-kap woningen bouwen in plan
Addinkhof (vrije sektor).
Het terrein van de tennisbanen aan de Nieuwstad wordt na realisering van de
nieuwe accommodatie aan de Overweg bouwrijp gemaakt en verkaveld in 4
bouwpercelen. Gestreefd wordt naar uitgifte aaiMJret eind van dit jaar/begin
1994. V
De gemeente bericht ingeschreven gegadigden over de uitgifte van bouwkavels
en Intermed BV over de door haar te bouwen woningen.

Heeft u belangstelling voor een bouwkavel/een Intermedwoning dan is het van
belang u nu al in te schrijven als gegadigde omdat de ingeschrevenen op korte
termijn zullen worden ingelicht.
Per jaar kunnen maar ongeveer 15 koopwoningen worden gebouwd. Van de op
dit moment 182 ingeschrevenen kan helaas maar een klein deel geholpen wor-
den.

ORDEN GAA T GLAS OP KLEUR INZAMELENf
In het Gewest Midden IJssel, dus ook in Vorden, komen nieuwe glasbakken
waardoor het mogelijk is om glas op kleur in te zamelen. In de containers kunt
u wit, bruin en groen glas in aparte compartimenten gooien. Ook de wagen die
de containers komt legen heeft deze compartimenten, zodat het glas ook in
deze wagen gescheiden blijft. Waarschijnlijk komen deze nieuwe glasbakken
in maart 1993 op de plaatsen van de huidige glasbakken. Op de containers staat
precies aangegeven in welk vak u het glas moet doen.
Het op kleur gescheiden inzamelen is een wens van de verwerkers van het
gescheiden ingezamelde glas. Het percentage dat opnieuw kan worden ge-
bruikt is hoger. Er komt nog een voorlichtingsaktie om in totaal meer glas in te
leveren.
Van het nu ingeleverde glas is 44 procent wit, veertig procent groen en zestien
procent bruin of van een andere kleur.

ROF HUISVUIL IN 1993

GROF GRIJS HUISVUIL dat u niet gescheiden kunt aanbieden in de mini-
container en dat niet hergebruikt kan worden kunt u elke laatste donderdag van
de maand, INDIEN U BINNEN DE BEBOUWDE KOM WOONT
(VORDEN, KRANENBURG EN WICHMOND) aan de weg zetten.
N.B. in april komt de inzamelaar één week eerder, dus op 22 april.
Bewoners van het buitengebied kunnen dit afval ook aan de weg zetten maar
moeten dit tevoren telefonisch doorgeven. U kunt bellen naar nummer (05752)
7447. Op een bandje kunt u dan inspreken dat u grijs grof vuil aan de weg zet.
Op de laatste donderdag van de maand haalt de inzamelaar dit afval dan op.
LET OP: DE INZAMELAAR NEEMT GEEN GROEN GROF VUIL MEE.
GROEN GROF VUIL (snoeihout e.d.) haalt de inzamelaar apart op. Ook dit
afval kan dan worden gecomposteerd. Het ophalen van dit afval gebeurt in
1993 op de volgende maandagen:
29 maart
26 april
24mei .ErfAAiEil ajpairt/ts
28 j u n i f fMOOi MEEGENOME^ S!̂
6 september 'iPP ':&SEllU

18oktober pï;•,,.,,,,,,.. _ £:-:J|:_ '''-I^Sil?
29november. N^?y<JSlcïv%'<.j«^;« s'>."-:-:i^^WT

Ook hiervoor geldt dat bewoners van bebouwde kommen het grove groene vuil
aan de weg kunnen leggen en dat bewoners van het buitengebied dit weer
telefonisch moeten melden op bovengenoemde wijze.
Denkt u eraan dat u op tijd belt, zeker twee dagen voordat de inzamelaar het
vuil ophaalt?
VOOR HET ZOVEEL MOGELIJK GESCHEIDEN AANBIEDEN VAN AF-
VAL: RAADPLEEG UW AFVALWIJZERÜ

Ned. Bond van
Plattelands-
vrouwen
De afdeling Vorden hield 20 januari
in zaal 'de Herberg' haar jaarverga-
dering. De secretaresse, mevr. R. Ou-
denampsen-Sieverink, en agrarisch
contactlid, mevr. J. Harmsen-Mars-
man, waren aftredend en herkiesbaar.
Uit het jaarverslag van de secretares-
se bleek dat de afdeling een goed jaar
achter de rug had. De penningmeeste-
resse, mevr. Berenpas, kwam met het
financieel verslag. De kascommissie
reageerde hierop dat het er allemaal
prima verzorgd uitzag. Mevr. Boots-
ma nam afscheid als kascommissie-
lid. Voor haar in de plaats komt mevr.
Willemsen. Mevr. Bosch nam af-
scheid als reiscommissielid. Mevr.
Wolsing komt voor haar in de plaats.
De overige jaarverslagen gaven blijk
van veel aktiviteiten. In de pauze
werden er loten verkocht. De fraaie
prijzen waren hiertoe speciaal door
de handwerkcommissie gemaakt.

•Tussen het officiële gedeelte door
trad mevr. M. Heyink uit Almen voor
het voetlicht.
De volgende bijeenkomst is de cul-
turele avond op 5 februari i.s.m.
GMvL en Jong Gelre. Onze maande-
lijkse avond is op 17 februari met dhr.
Grootjans uit Borculo met 'De Berkel
van Bron tot Monding'.

HVG-dorp
Op 20 januari kwam HVG^torp in de
Voorde bijeen voor haar el)^ verga-
dering in het nieuwe j aa rNa de ge-
bruikelijke agenda van notulen, kas-
positie, bestuursverkiezing enz. kwa-
men Thomasvaar en Pieternel het
verloop van 1992 weere^^n in een
goed gekozen dichtvorml^P
Soms ingetogen, dan weer met veel
humor omkleed was het een lust om
naar hen te luisteren.
Met een passend gedicht over deze
tijd en het zingen van Gezang l werd
deze sfeervolle avond besloten.

K.P.O. Vorden
Op 19 januari hield de K.P.O. de jaar-
vergadering in zaal Eykelkamp,
voorafgegaan door de H.Mis in de
Antoniuskerk. Naast de goedgekeur-
de verslagen was de belangrijkste
mededeling dat volgend jaar het over-
koepelend orgaan een fikse verho-
ging van de afdracht per lid vraagt.
Dit gaf volop reden tot discussie.
Besloten werd om e.e.a. door iemand
van het hoofdbestuur van de K.P.O. te
laten toelichten. Bij de bestuursver-
kiezing bleek dat voor de twee open-
gevallen plaatsen zich geen nieuwe
kandidaten hadden gemeld.
Zodat het bestuur voorlopig uit 3 per-
sonen bestaat de scheidende be-
stuursleden mevr. W. Tolkamp en
mevr. J. Bijlsma ontvingen een atten-
tie als dank voor hun inzet voor de
K.P.O.
Na de pauze werd er nog een gezellig
spelletje bingo gespeeld.
De volgende bijeenkomst op dinsdag
16 februari dan komt dhr. Wullink uit
Voorst om het e.e.a. te vertellen over
het ontstaan en behandelen van spat-
aderen.

Jaarvergadering
CBTB
Dinsdag 19 januari heeft de CBTB
een bijeenkomst gehouden voor le-
den en hun echtgenoten. Tijdens deze
bijeenkomst werd afscheid genomen
van voorzitter dhr. H. Graaskamp. De
tweede voorzitter bedankte hem voor
zijn inzet en het vele werk dat hij voor
de CBTB gedaan heeft. Hierbij werd
hem een attentie aangeboden en voor
mevr. Gnaxkemp was er een boeket
bloemen.
Hij wordt opgevolgd door dhr. J. Vis-
schers. Tot bestuurslid is dhr. E.
Maalderink gekozen. Na de pauze
deed dhr. H. Graaskamp verslag van
een reis door Polen. Hij liet dia's zien
en vertelde een en ander over het le-
ven en werken daar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens m.m.v. de cantorij. Er is zondagsschool en
jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra,
Amsterdam; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Amster-
dam.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 30 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 31 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
Familieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 31 januari en 1 fe-
bruari Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-
1456.

Huisarts 30-31 januari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts van zaterdag 30 januari 12.00 uur
tot maandagochtend 7 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 30-31 januari J.H.H, de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres. Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje januari mevr. Kamerling, tel.
1940. Februari mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden VW-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, em. pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 31 januari 10.00 uur Gebedsviering,
Dameskoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 31 januari-1 fe-
bruari Pastor Lamers, tel. 05735-1456.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Roemenië
Vrijdag 5 februari a.s. vertrekken
weer enkele leden van de Werkgroep
Partnergemeenten Oost-Europa naar
Sighetu in Noord-Roemenië. Met een
busje, beschikbaar gesteld door fa.
Ruiterkamp uit Linde, wordt oud
schoolmeubilair van de openbare
school, medische apparatuur van het
Groot Graffel en een hoeveelheid kle-

ding, schoenen en voedselpakketten
meegenomen.
Hoewel er in Roemenië geen hon-
gersnood heerst, is de voeding vaak
wel erg eenzijdig. Er is vooral gebrek
aan olie, meel, aardappelpuree, melk-
poeder en zeep. Wil men ook wat van
deze levensmiddelen meegeven, dan
kan men deze brengen naar fam.
Menkveld, Kerkstraat 15; graag vóór
woensdag 3 februari a.s. Namens de
inwoners van Sighetu alvast hartelijk
dank!



RMT,

3 Azalea's 10,-
GROTE BOS Forsythia 3,95

2 bos BLOEMEN
8,95

brandwagt
' twello

Zadeldekjes vanaf _ 2,—

Binnenbanden _ 6,50

Tegen inlevering van deze
advertentie:

Pakaftas

van 25,- voor 15,-

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 28-29-30 JANUARI

Handappels
klasse l

JONAGORED

2 kilo 2.50

Franse
BLOEMKOOL

per stuk 2.50
KOKOSNOTEN
PER STUK . 65

Party
NOTENMIX

250 gram

2.50
MAANDAG

1 FEBRUARI:

PANKLARE

WITTE KOOL

500 gram 125

Rauwkost
Radijs-Ananas

250 gram

2.50
DINSDAG

2 FEBRUARI:
STOOFSCHOTEL

CHAMPIGNONMIX

500 gram 250

WOENSDAG
3 FEBRUARI:

PANKLARE

ANDIJVIE

500 gram 195

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

REULING
VORDEN

SLA
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Ons Rundvlees
Een Klasse Apart

Vers Uit Eigen

Slachterij

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 8,95

Grove verse worst 1 KÜO 9,95

Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95

Rundergehakt 1 KHO 12,50

Schouderkarbonade 1 k,i„ 8,95

MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Bami of Nasi
1 kilo

6,25

SPECIALITEITEN

Studenten-
steaks

4 betalen

Aalrauch Schinken
100 gram 2,25

Boerenleverworst
250 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlappen

1 kiio 10,45

Lendelapjes

500 gram 9,95

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

/s uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Bansschool
Bouman

Steenderen
start
vrijdag 12 februari
een basiscursus

"STIJLDANSEN"
bestaande uit 10 lessen, met o.a. quickstep,
engelse wals

Inlichtingen en inschrijvingen op vrijdag
5 februari van 19.15 tot 19.45 uur in het
'Ludgerus Gebouw' te Wichmond-Vierakker.

Of dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur te
Steenderen, tel. 05755-2204.

NIEUW! NIEUW!

VezelBruin, lekker in I^Êproodurisseldieet
Ve/elBruin is viinwc^c hel hot^c vivrl^vhallc erg gcs( h i k t als

basis voor hel broodwisst-klifi-t. Heel eenvoudig: de ene dag eet
u u i t s lu i tend Ve/.elBruin, /onder boter of beleg /.oveel u wilt
niet daarbij alleen vvaler, kollie ol thee /onder melk en suiker.

l )e volgende dag mag u alles eten en drinken,
waar u trek in l ieef l .

/.o k u n t u wel '2 kilo per week alvallen.

(ioede eetgewoonten en voldoende beweging /.ijn belangrijk
vooreen goed gewicht. Ve/elBruin past daar prima bij.

l ' /v .s van dr \\niini' finkftfi; ddt f>r<iefl l'.'

't winkeltje in vers brood en banket

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

ZAIMOSTRA
5FORT5

O C H E M
•̂  A Zulp'i»nscvw<.u l tiKliem OS730 54189

Tonny Jurriëns

DE SCHAATS SPECIALIST

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

EXCLUSIEVE WONINGEN

ONTWERP
ARCHITEKTENBUREAU WOLBERT

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* offertes all-in
* niet gebonden aan aannemer
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

Voor informatie, of een vrijblijvend gesprek.

BPC
BOUUIPLAnCCftTRUfl)
HENGELO GLD. BANNINKSTRAAT 21. TEL 05753-2588

OPRUIMING

KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN
HOEKKOMBINATIE3+ 2-ZITS
IN 3 KLEUREN RUNDLEDER m-rkir
VAN:J335ÜT- VOOR 2595.-
ELEMENTENWAND
3.23 MTR. BREED IN EIKEN BLANK PATINÉ

VAN:j4985:- EENMALIG 3998.'

SLAAPKAMER MDF ALPINE WIT
LEDIKANT 140/200 +
NACHTKASTJES + ACHTERWAND ft

VOOR 845.-
2V2-ZITS: 0425T- VOOR 998.'

Als 3+2 zits 2995.-

DIVERSE TOONZAALMODELLEN MET
HOGE KORTING

TAPIJTCOUPONNEN
VAN 2.00 METER TOT 13.00 METER
VOOR STUNTPRIJZEN
ZIE ETALAGE

KOOPJES IN WONINGTEXTIEL
* DEKBEDDEN + OVERTREKKEN
* COUPONNEN GORDIJNEN EN

VITRAGES
* KUSSENS ETC.

MATRASSEN:POLYETHER
SCHUIMRUBBER + BINNENVERING
VOOR STUNTPRIJZEN

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S



Gerrie
Dimmendaal-

Wolsink

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

Uit aller naam,
G. DIMMENDAAL

Vorden, januari 1993.

De overweldigende belang-
stelling en blijken van medele-
ven na het overlijden van mijn

lieve goede man en broer

Gerrit Korenblik

zijn voor ons een grote steun
geweest, waarvoor onze op-
rechte dank.

fam. A.G. KORENBLIK-
HULSHOF

fam. M.J. RUITERKAMP-
KORENBLIK

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag Thermofit half wollen

ondergoed.

Verkrijgbaar bij

mrers

a/d Zutphenseweg

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD: zelfstandige
hulp in de huishouding voor
2 ochtenden per week. Vor-
denseweg 33 te Warnsveld.
Tel. 05752-2898.

• WAT KAN IK ER ZELF
AAN DOEN? Praatgroep
„Heelheid van de Schepping"
wil graag op maandag 1 fe-
bruari van 19.00-20.00 uur in
de koffieruimte van het Dorps-
centrum met u van gedachten
wisselen. Deze avond beste-
den we aandacht aan de in het
najaar gegeven cursus „Milieu
en Derde Wereld".

• ATTENTIE: verkoop aan
huis. Verse haantjes, kip en
eieren enz. Poelier T. Rossel,
Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• GEVRAAGD: vrouwelijke
hulp voor adm. ca. 2 halve da-
gen per week bij voorkeur ken-
nis van computer. Brieven on-
der no. 44-2. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

-#--#"$TH:Hï̂

*
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Dankbaar en blij hopen wij op 29
januari a.s. ons 50-jarig huwelijksfeest #
te vieren.

Thé en

Gerritje Teunissen-Lammers

ï
Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur in Café De Veldhoek,
Varsselseweg55, Hengelo.

Antinkweg 10,7255 NV Hengelo Gld.

H|BT:-#-#^^^

Algemene kennisgeving

Op 19 januari is in zijn zo zeer geliefde Achter-
hoek overleden, op 76-jarige leeftijd, onze lieve
man, vader, opa en broer

WILLEM BAKKER
OPRICHTER HOTEL BAKKER

19 januari 1993
7251 EK Vorden
Insulindelaan 2

Vorden : H.J.A. Bakker-Remmelink

Geesteren : H.A. de Haan-Bakker
A.H. de Haan
Henrieke en Frans
Gerda

Vorden : K. Bakker
E.D. Bakker-Doorenbos
Liesbeth
Willem Paul

Wageningen : M. Post-Bakker

Naar wens van de overledene heeft de crematie
in familiekring plaatsgevonden.

Met verdriet geven wij kennis van het overlijden
van de heer

WILLEM BAKKER
OPRICHTER EN OUD-

DIREKTEUR VAN HOTEL BAKKER TE VORDEN

Alle medewerkers Hotel, Restaurant,
Catering en Koetsenverhuur.

Vorden, 19 januari 1993

Heel verdrietig geven wij kennis van het overlij-
den van onze lieve vader, schoonvader en
grootvader

WESSEL JOHANNES BENNIS
OUD-INGENIEUR O.G.E.M. ROTTERDAM

SINDS 10 AUGUSTUS 1992
WEDUWNAAR VAN MARGARETHA MARIA STOPPELEN

GEBOREN 8 JUNI 1902 - OVERLEDEN 26 JANUARI 1993

Heiloo : M.M. Steketee-Bennis
R. Steketee

Bristol (GB) : Karin Ashwell-Steketee
George Ashwell

Hilversum : Paul Steketee
Den Haag : Ph.G.M. Bennis-Lucassen

Amsterdam : Maarten Bennis
Delft: Frank Bennis

Lochem, 26 januari 1993
Correspondentie-adres:
van Vladerackenlaan 14, 1852 CE Heiloo

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden zater-
dag 30 januari om 13.00 uur in het crematorium
Slangenburg, De Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in de ontvangkamer van het crematorium.

Hierbij delen wij U mede dat de Heer heeft thuis
geroepen zijn kind

Hendrika Alberdina Bijenhof
(tante Riek)

SINDS 1967 WEDUWE VAN GARRIT WILLEM SCHOLTEN

op de leeftijd van 92 jaar.

De laatste jaren werd zij met veel liefde en res-
pect verpleegd op Villa Nuova.

Vorden, 26 januari 1993

Namens familie en vrienden,
G.J. Harmsen, de Heurne 35,
7255 CK Hengelo (Gld.)

Op 29 januari is er gelegenheid tot afscheid ne-
men en condoleren in het uitvaartcentrum van
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden van
19.00-19.30 uur.

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 30
januari om 11.00 uur in de Gereformeerde Kerk,
Zutphenseweg 13 te Vorden.

De begrafenis vindt aansluitend plaats om 12.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Zaterdagopenstelling
afdeling Reizen Rabobank Vorden

Zaterdag 30 januari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur
is onze afdeling Reizen voor het publiek geopend.

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

Rabobank tS
VORDEN

Werk
in uitvoering
In verband met het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan de NS overwegen
Gazoorweg en Oude Zutphenseweg in de gemeente
Vorden gelegen aan de spoorlijn Zutphen-vbrden zullen
genoemde overwegen in de nacht van woensdag 3
februari op donderdag 4 februari van 23.00 tot 7.00 uur of
zoveel langer of korter dan noodzakelijk voor alle
verkeer gesloten zijn, inclusief fietsers en
voetgangers. Het verkeer zal worden omgeleid.

Bedankt

dr. Haas

voor de

geestelijke
bijstand

>
die u gaf na 'n inbraak

op 't Jebbink 7.

Fam. Nooyen.

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

r
t^^ozijnenbol met kaneel, honing
'̂ P en bruine basterd

ZA TERDAGAANBIEDING:

VORDENSE
BROEDER

KEURSLAGER

Op zoek
naar kip?
Begin bij de Keurslager.

Als het gaat om rundvlees of varkensvlees
dan weet u de Keurslager wel te vinden.

Maar wist u dat ook op het gebied van kip
de Keurslager heel wat te bieden heeft.
Natuurlijk hebben we er iets bijzonders
van gemaakt. Proef de Special van deze

week: Kip Tournedos!

RUNDER
STOOFLAPPEN

500 gram

KATEN
VARKENS-
HAASJES

100 gram 2.75

KIP
TOURNEDOS

100 gram

245

COBURGER
RAUWE HAM

vleeswarenspecial

CANADESE
BACON
Zie ook de dagreclames in de winkel.

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

ALLEEN ZATERDAG

voor maar 4,95
't winkeltje in vers brood en banket

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

„ie Herberg" i

GELUIDSTECHNICUS
Na het succes met onze nieuwe
geluidsapparatuur tijdens het concert
in Amphion te Doetinchem vragen wij
een enthousiaste medewerker die de
apparatuur kan bedienen tijdens
onze optredens.

IESELKAPEL
Egerlander muziek

Aanmelden bij de secretaresse,
mevr. Kets, Groen van
Prinstererstraat 68, 7021 BJ Zelhem,
tel. 08342-1100 of 08340-30177.

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

ADT
Security
Systems
Inbraakbeveiligings-
systemen
Woonhuisbeveiligingen
Brandmeldinstallaties
Toegangscontrole-
systemen
Werktijdregistratie
CCTV

Voor meer informatie,
bel gratis:

06 - 022 66 26

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

UITNODIGING
De Vordense Auto- en Motorclub 'De
Graafschaprijders' nodigt hierbij al
haar leden uit tot het bijwonen van
haar jaarlijkse

FEESTAVOND
op zaterdag 6 februari 1993

in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden, waarbij tevens de Club- en
Nederlands Kampioenen gehuldigd
zullen worden.

Aanvang 20.00 uur.

Het Bestuur:
VAMC 'De Graafschaprijders'.

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 2243
\̂/"\/̂ ^~N "̂N

Voor een gezellige en
goed verzorgde

avond buiten de deur!
In ons mooie kastelendorp Vorden
staat De Herberg garant voor een

leuke en goed verzorgde dag of avond.

Wij verzorgen graag Uw bruiloften,
personeelsfeesten, koffietafels, diners,

warme en koude buffetten.

Ook voor een lekker kopje koffie,
of een lunch.

Voor meer informatie kom gerust eens
langs een kopje koffie staat voor U

klaar of bel 05752-2243.

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt ? van Weevers uit Vorden

EVANGELISCHE GEMEENTE
ZUTPHEN

Graag nodigen wij u uit voor onze zangavond op

ZATERDAG 30 JANUARI '93
van 19.30 tot 20.30 uur,

m.m.v. koor van de Baptistengemeente.

leder die graag zingt is
HARTELIJK WELKOM.

School v/h De Graafschap
Wijnhofstraat 1 Zutphen (bij de Voorsterallee).

VOORTAAN ELKE 2 MAANDEN
op de laatste zaterdag van de oneven maanden.
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Een goede slaap is de basis van een gezond leven.
AkvaSoft® kombineert het komfort van de verenmatras

met het ongeëvenaarde en gezonde waterbed.
Daarom slaap je best in een AkvaSoff.

's Werelds enig, energiebesparend waterbed, met certificaat.

Vcilighciclsdock

Bodemplaat

Ritssluiting

Zachte, komfortabele luxe
Geen harde boorden
Gemakkelijk in en uit .bed
Handig op te dekken

Probleemloos te reinigen - geen onderhoud
Lage energiekost - tot 50% besparing

100% benutten van de volledige bedbrecdte

Leverbaar in 14 verschillende maten
-*• speciale uitvoeringen

Grote keuze in smaakvolle bedspreien
en prachtig bedlinnen
Past in elk interieur

Verkrijgbaar met standaard matras
of"Stretch-Top'v

Keuze uit meerdere stabilisaties
of met Duo-systeem

scntijk

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

TOTALE-OPRUIMING
ALLE BEESTENPANTOFFELS nu 10.»
BOOTS EXTRA AFGEPRIJSD v.a. 49.=
DAMES-MODESCHOENEN V. a. 39.=
GABOR PUMPS nu v.a. 99.=

DIVERSE EXTRA LAGE PRIJZEN

DE LAATSTE WEEK
T/M ZATERDAG 6 FEBRUARI

ALLE KINDERPANTOFFELS
U If'UVKT UFWITCÎ lT^M'ixi it'KT^̂ Ei J^^CiAil l ̂ ZuC^̂ C^̂ ? ̂ Ĵ»l̂ r̂ Jvi£V JCflwv

MATTIL DAMES -PUMPS
HEREN WESTERN -LAARZEN
GOLDKRONE GEMAKSMOLL.
DAMES PANTOFFEL -MUILEN

nu 20.
"\r A A. Qw • %A • TB ^f •

nu 99.
v. a. 99.
nu 199.
V. a. 1 9.

NU EXTRA VOORDELIG

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT4

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

ONZE GEHELE WINTERCOLLECTIE
gaat nu voor de

HALVE PRIJS £
OF NOG LAGER V
9 de deur uit. f
Profiteer van deze

SENSATIONELE UITVERKOOP
want gekker kan het niet.

Kom beslist even kijken, want het loont zeker de moeite.

De vogels in mijn
tuin
Een oud Engels spotliedje ('Who kil-
led Cock Robin') waarin veel vogels
voorkomen, heeft de kunstenares Lot
van den Akker geïnspireerd tot het sa-
menstellen van een kleurrijk boekje
waarvoor de alledaagse vogels in de
tuin en rond het huis model hebben
gestaan. Ze zorgde zelf voor een Ne-
derlandse bewerking van het versje
en maakte prachtige illustraties bij de
14 coupletten.

Naast het bekijken van de schitteren-
de aquarellen, is er ook veel te lezen
over gedrag en leefwijze van de be-
treffende vogels die we dagelijks in
onze omgeving aantreffen. Opnieuw
een prachtig geschenkboekje van Lot
van den Akker. Het boekje is via de
boekhandel verkrijgbaar.

WEEKENDAANBIEDING

ACHTERHOEKSE
BOLUSSEN

met kaneel en suiker, volgens nieuw recept

Dat proeft U!

DIT WEEKEND: 6 voor 4,25

t winkeltje in vers brood en banket

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

****

Wy-^rr.

Hf
Stel kijkcomfort niet langer uit.. V

CRJ

roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril
of het steeds wisselen van leesbril en verte-
bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-

glazen van Essilor zijn dan voor u de beste
oplossing. Daarmee heeft u met één bril een

goed en comfortabel zicht van dichtbij tot
veraf zonder hinderlijke overgangen.

ij informeren u graag over de échte
Varilux glazen, die van de uitvinder Essilor.Wv

Uw VARILUX SP

ce> juwelier
• • * Zutphenseweg 5

siemennk VORDEN
OO Opt'lCiën Telefoon 150S

MANIAC & ASSORTI
IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232
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Winkelapparaat Vorden naar hoger niveau:

GEMS-bebouwing volop in de
belangstelling

Meerderheid Raad Vorden:

'College heeft ons niet misleid bij
overschrijding kosten
woningisolatie'
De meerderheid van de Vordense gemeenteraad (CDA en PvdA) stelde zich dinsdagavond op
het standpunt dat inzake de overschrijding van de kosten woningisolatie aan 16 woningen aan
de Horsterkamp en 3 woningen bij de mini-rotonde bij Klumper, het college niet van een
financiële blunder en misleiding kan worden beticht. Wel vonden deze frakties dat wel gespro-
ken kan worden van een forse tegenvaller. Het gaat hier om een 'overschrijding' van 122.000
gulden.

Burgemeester Er ie Kamerling metselde de eerste steen in het reeds volop gevorderde project.

Het Gat van Vorden wordt gevuld met winkels en kantoren. Burgemeester Eric Kamerling
metselde vorige week de eerste steen in het reeds volop gevorderde project op het voormalige
GEMS-terrein.

Voor de winkcluni ts (oppervlakte:
1250 vierkante meter) bestaat flinke
belangstelling. Dat komt door de
gunstige ligging: tussen de twee de-
len van de winkelstraat: de Zutphen-
sewcg en de Dorpsstraat.
Het project ligt daardoor centraal in
het winkelapparaat. Een aantal win-
kels is inmiddels verhuurd, op een an-
der aantal is een optie genomen. Het

kantorengedeelte, boven de winkels,
is vrijwel helemaal verhuurd. Aan de
Regionale Stichting voor Thuiszorg
en Maatschappelijke Dienstverle-
ning.
Op het zuidelijk gedeelte van het
voormalige bedrijfsterrein zijn wo-
ningen gebouwd. Het noordelijk ge-
deelte leende zich het beste voor een
commerciële bestemming.

Project-bureau De Kant uit Den
Haag, die het bouwproject realiseert,
gokt or^É| regionale winkelverzor-
gingsfurlR van Vorden en de steeds
belangrijker wordende recreatiepoot.
Bij de architectuur van de nieuw-
bouw (ontwerp: Wolbert in Hengelo)
is rekening gehouden met het nog
steeds dj^sachtige karakter van het

^

De raad van Vorden nam vorig jaar
een principe-besluit om aan bovenge-
noemde woningen geluidsisolerende
maatregelen te treffen. De omleiding
van het vrachtverkeer en de daardoor
ontstane extra geluidsoverlast mocht
niet op de bewoners langs o.m. de
Horsterkamp worden afgewenteld, zo
luidde de mening destijds van de
raad. Er werd een krediet van
269.000 gulden beschikbaar gesteld.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) her-
haalde dinsdagavond in de raad het-
geen ze onlangs ook reeds in de com-
missie Welzijn ventileerde dat was
uitgegaan van de normen zoals die
door het Ministerie van VROM wor-
den gehanteerd. 'En het VROM heeft
één norm die opgaat, zo bleek achter-
af, voor rijtjeswoningen in het westen
van het land', aldus de wethouder.
Toen de plannen middels de inscha-
keling van een bouwkundig adviseur
verder moesten worden uitgewerkt
pas toen bleek dat er allerhand ingre-
pen op-de woningen moesten worden
toegepast alvorens te kunnen isole-
ren. 'Dat kan gebeuren en dit soort
'verrassingen' waren niet te voorzien.
We moesten het besluit nemen om te
isoleren. Niemand heeft uwand mis-

leid', zo sprak wethouder Aartsen.
VVD-er E. Brandenbarg dacht hier
duidelijk anders over. Hij stelde zich
op het standpunt dat het college ern-
stig tekort is geschoten.
'Het college had wel degelijk kunnen
weten dat het hier niet om rijtjeswo-
ningen gaat. Achteraf kan nu wel ge-
steld worden dat er noodzakelijke
verbouwingen aan de woningen ver-
richt moeten worden. Maar dit had
dan wel klip-en-klaar in het raads-
voorstel geformuleerd moeten wor-
den. Dat vind ik nog veel onzorgvul-
digere van het college', aldus Bran-
denbarg.
CDA en PvdA bleven van mening dat
het college geen blunders heeft ge-
maakt en evenmin dat er sprake is van
misleiding van de raad.
'U heeft als college gewerkt met de
gegevens van het VROM. Laten we
het maar houden op 'frommelig'
werk', aldus PvdA-fraktievoorzitter
P.J.M. Hoogland. 'We kunnen niet
om deze kredietoverschrijding heen
en dat willen we ook niet', zo sprak
hij.
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers
was het met Hoogland eens en stelde
wel 'pijn te hebben met het akoes-

tisch bureau' en dat bekeken moet
worden hoe je zoiets in de toekomst
kunt voorkomen. 'Het CDA heeft in
de commissie haar verdriet uitgespro-
ken over deze financiële tegenvaller
en daar laat ik het bij', aldus Boers.

Milieubeleidsplan

Het bureau SME krijgt opdracht om
het milieubeleidsplan en milieu-uit-
voeringsplan voor Vorden te gaan be-
geleiden. De raad stelde hiervoor
45.000 gulden beschikbaar.
De VVD bepleitte bij monde van G.J.
Rietman om het plan door de eigen
ambtenaren te laten maken. 'Die
staan dichter bij de burger', zo merkte
hij op. Wethouder Aartsen: 'We heb-
ben het geprobeerd met eigen men-
sen. Er komt zoveel regelgeving op
ons af dat we het qua capaciteit ge-
woon niet kunnen. Dat al diverse ge-
meenten besloten hebben om met het-
zelfde bureaau in zee te gaan, verge-
makkelijkt de zaken natuurlijk wel',
aldus de wethouder. PvdA-er Hoog-
land vond het jammer dat dit soort
plannen niet in Gewest-verband wor-
den opgestart.

Honderdduizendste maaltijd
'Tafeltje Dekje'

Aktie Rotary club 't Kwartier
van ZutphÉn t.b.v.
vluchtelingen uit Bosnië en
Kroatië
Wim Polman is op vrijdag 22 januari met een bestelbus vol
kleding en dekens naar Graz in Oostenrijk vertrokken. Dhr.
Polman maakt de reis van in totaal circa 2600 kilometer sa-
men met zijn zoon.

De kleding en dekens zijn ten behoe-
ve van vluchtelingen uit Bosnië en
Kroatië ingezameld door leden van
de Rotaryclub 't Kwartier van Zut-
phen. Nadat dhr. Polman de goederen
in Graz heeft afgeleverd, zullen Rota-
ryclubs in Graz zorgdragen voor de
distributie daarvan onder de vele
vluchtelingen die zich ophouden bij
de grens van Oostenrijk en het voor-
malige Joegoslavië.

Reeds eerder werd er door vele plaat-
selijke Rotaryclubs geld geschonken
om de nood onder de vluchtelingen
enigszins te lenigen. Toen er vervol-

gens een verzoek werd gedaan om
kleding en dekens te zenden, bood
Wim Polman aan om de goederen,
die zijn club zou inzamelen, met zijn
bedrijfsauto naar Graz te brengen.
Inmiddels hebben zoveel mensen zo-
wel nieuwe als tweedehandskleding
en dekens, voor het goede doel afge-
staan, dat de auto te klein was om al-
les in een keer mee te nemen. Wat er
niet meer inpaste, zal nagezonden
worden. Tweehonderdvijftig spik-
splinternieuwe spijkerbroeken, die
een Rotary-lid ter beschikking heeft
gesteld, zullen echter in ieder geval
worden meegenomen.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Ingezonden mededeling
Huilen vcruntwuunliiiK van tic reductie

Feestavond
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseert zater-
dag 6 februari in zaal 'De Herberg' de
jaarlijkse feestavond. Tijdens deze
avond zullen de kampioenen van het
afgelopen jaar gehuldigd worden (zie
advertentie).

De 100.000e maaltijd van 'Tafeltje Dekje' werd bezorgd bij de fam. Weustenenk aan de Prins
Bernardweg te Vorden, door de drie dames die vanaf het eerste uur hebben gereden. Deze
dames: mevr. Gr. Bramel, Heyink en Klumpenhouwer werden namens 'De Wehme' bloemen
aangeboden. Alle inensen die deze dag eten bezorgden, kregen bloemen en een gebakje van 'De
Wehme' aangeboden.
Tafeltje Dekje bezorgt plusminus 45
a 50 maaltijden per dag.

In verband met de/e 100.00ste maal-
tijd was er een feestelijke bijeen-
komst in de ontmoetingsruimte van
'De Wehme'. Mevr. Aartsen, wethou-
der, sprak namens de gemeente lo-
vende woorden tot de dames (vrijwil-
ligers) van Tafeltje Dekje. Allen kre-
gen van de gemeente Vorden een ge-

bakje bij de koffie en een presentje
aangeboden.

Namens 'De Wehme' sprak de direk-
teur de heer Van der Vuurst, deze
prees de goede samenwerking met
Tafeltje Dekje. De keuken van 'De
Wehme' bood alle vrijwill igers een
boeket bloemen aan. De kok van 'De
Wehme', de heer Draafsel, werd door
mevr. Pelgrum, namens Tafeltje Dek-
je, nog eens extra in het zonnetje ge-

zet. Op initiatief van de Bond van
Plattelandsvrouwen is in samenwer-
king met de NCVB en de KPO op 4
april 1976 Tafeltje Dekje van start ge-
gaan. In al deze jaren zijn, wegens
gladheid, twee keer geen maaltijden
bezorgd.
Het aantal uitgebrachte maaltijden is
in de loop der jaren, mede door de
voortdurende vergrijzing van de be-
volking, gestegen van ruim 2.000 in
1977 tot ruim 11.500 in 1992.

Dit stukje is geschreven door een medewerkster van Tafeltje Dekje!

25 januari 1993

Europees jaar van de ouderen en solidariteit tussen generaties.

Terugziend op deze dag bij ons in Vorden vanuit de St. Tafeltje Dekje!

Dan is het, het onthaal op de Wehme, de 100.000ste maaltijd van Tafeltje
Dekje!
De bloemen ^ n het gebak voor onze afnemers, het was iets geweldigs!
A l zit ik zelf niet te springen om vader-moeder of andere dagen van dienaard, ik
heb hier zeer van genoten; ik heb eten bezorgd en je ziet dan de blijde gezichten
van onze mensen, en de dank die je meekrijgt voor de keuken en de directie van
de Wehme en al onze medewerksters, dan zeg ik, het is goed om ook hier eens
even bij stil te staan!
Maar laat het dan niet alleen zijn deze dag: 'een Hoogtepunt' maar hopend dal
wij voor alle dagen 'Kracht' krijgen om onze inzet hiervoor te geven!

Dank voor plaatsing M. Wolters, Lankampweg2.

Thuis Best
De technische dienst van woning-
bouwvereniging Thuis Best verzoekt
vriendelijk, doch dringend, om bij
voorkomende gevallen van windsto-
ten of storm de dakramen op de zol-
der te sluiten. Ook andere openstaan-
de ramen kunnen beter worden geslo-
ten. Eén en ander voorkomt ongemak
voor de bewoners en schade aan de
woningen.

HVG Wichmond
Woensdag 20 januari had men de
H VG-avond. Dit keer was de jaarver-
gadering aan de beurt. De voorzitster
opende met een overdenking uit de
fakkel. Het jaarverslag van de secre-
taresse en penningmeesteresse werd
zonder op- of aanmerkingen goedge-
keurd.
Daarna kwam de bestuursverkiezing
aan de orde, mevr. G. van Til-Straat-
man heeft te kennen gegeven, dat zij
wegens verhuizing naar Vorden, geen
bestuurslid meer kon zijn. Haar plaats
wordt ingenomen door mevr. H.
Steege-Regelink. Ook zijn er die
avond 2 dames gehuldigd. En wel de
voorzitster mevr. R. Eggink-Klein
Winkel en mevr. G. Jansen-Huur-
nink. Zij waren alle twee 35 jaar lid;
namens de HVG werd hun een lepel-
tje aangeboden. Na de pauze heeft
men gezellig met elkaar gesjoeld, en
een nieuwjaarsborreltje gedronken.

Velhorst:
start nieuwe
excursieseizoen
Natuurmonumenten verzorgt in Gel-
derland diverse excursieprogram-
ma's, onder andere in het Nationaal
Park Veluwezoom, op het landgoed
Hackfort in Vorden en in het Koren-
burgerveen bij Winterswijk. Na een
goed startseizoen vorig jaar, organi-
seert Natuurmonumenten ook dit jaar
weer excursies in de Graafschap in de
natuurgebieden De Velhorst, het Wa-
liën en Dorth.

Winterwandeling
Op zaterdagmiddag 30 januari
vindt de eerste wandeling naar de
Velhorst plaats vanaf de parkeer-
plaats aan de Lageweg te Lochem. De
wandeling wordt geleid door de heer
J. Curré, opzichter van het landgoed
en duurt ongeveer twee uur.



Kerstshow Lubbers Woonwinkel

Velen bezochten 2e Kerstdag de sfeervolle Kerstshow van Lubbers
Woonwinkel in Hengelo Gld. „Foto:

Via radio, TV en andere media worden we geïnformeerd over
o.a. de ziekte aids. Zelden horen we iets over aids en sauna. In
het kort willen we u over aids en sauna informeren om ver-
moede misverstanden de wereld uit te helpen. Ook op de
vraag hoe jong en hoe oud mag/moetje zijn om van de sauna
gebruik te mogen maken.

Sauna is fijn!

Maar, maakt u er wel optimaal
gebruik van?
Uit een consumentenonderzoek blijkt
dat sommige mensen na een eerste
bezoek niet in de sauna terug komen.
Zou de sauna slecht bevallen zijn?

Tien tegen één heeft men niet de re-
gels in acht genomen waardoor men
minder aangename ervaringen opdoet
zoals vermoeidheid, duizeligheid of
nazweten achteraf. De aangename,
rustgevende en gezonde uitwerking
van het saunabad kan alleen goed
worden ervaren als men een juiste
routing volgt.

1. Sauna is een ontspannen spel van
opwarmen en afkoelen.
Vergeet de afkoeling niet! Het
luchtbad in de buitenlucht om de
longen af te koelen en daarna het
koude water. Begin altijd met de
voeten spoel u met koud water af
met de stroomrichting van het
bloed mee (naar het hart toe). Men-
sen met bloeddrukverhoging of
hartproblemen gaan niet in het
dompelbad. Afkoelen na alles wat
warm is, ook na het stoombad, het
bubbelbad of de zonnebank, alvo-
rens weer in de saunakabine te
gaan.

2. Het warme voetenbad is een essen-
tieel onderdeel van het saunage-
beuren. Zowel vóór het betreden
van de saunakabine als na de af-
koeling zorgt de warme voetzool-
reflex voor aangename ontspan-
ning.

3. Gun u zelf de tijd en maak u niet
druk. Voer in de kabines geen luide
gesprekken en probeer van de uit-
werking van warmte en kou op uw
lichaam te genieten. Neem een
rustpauze tussen twee saunagan-
gen. De uitwerking van de sauna is
optimaal als u deze punten in acht
neemt.

4. Eten en drinken tussendoor alleen
met mate en liever geen alkohol en
ook liever niet roken. De betere
doorbloeding zorgt voor een nog
snellere opname van alkohol en ni-
cotine.

5. Eindig uw saunabad altijd met een
goede afkoeling. Hoe intenser de
afkoeling, hoe beter u zich voelt.
Neem na afloop geen warme
douche meer, dit voorkomt het
nazweten en doet de gunstige ef-
fecten van de sauna teniet. Wassen
na afloop met zeep etc. moet u ze-
ker niet doen, immers uw huid is al
schoner dan ooit tevoren.

6. U zult de sauna meer gaan waarde-
ren als u regelmatig gaat.

Sauna voor jong en oud

Neem jij je zoontje al mee naar de
sauna? Dat is toch nog niks voor een
jochie van vijf?
Gaat jouw vader nog naar de sauna?
Dat is toch niks meer voor een man
van zeventig?
Herkent u deze opmerkingen? Nou,
laten we meteen maar duidelijk zijn:
ze slaan nergens op! Sauna is voor
alle leeftijden!
In Finland zeggen ze: wie naar de
sauna toe kan lopen, kan ook de hete
kabine in. Daarmee geven we dus al
wel aan dat we hierboven iets te opti-
mistisch zijn geweest met de zin: sau-
na is voor alle leeftijden.
Niet voor baby's namelijk, want die
zijn nog niet in staat hun eigen li-
chaamstemperatuur goed te regelen.
Maar verder zijn er geen restrikties
voor gezonde mensen. Toch zult u
naar verhouding weinig kinderen
aantreffen in de sauna. Dat heeft di-
verse redenen.
In de eerste plaats kunnen de meeste
kleine kinderen de rust niet opbren-
gen om van de sauna te genieten, in
de tweede plaats voelen veel, wat ou-
dere, kinderen er niks voor om hun
broek uit te trekken waar anderen bij
zijn en in de derde plaats houden veel
sauna-exploitanten kinderen liever
buiten de deur tijdens de normale
openingsuren.
Veel saunagangers houden van rust,
en kinderen verstoren die rust nogal
eens omdat ze vaak kabine in, kabine
uit gaan en het liefst maar wat heen en
weer dollen.

In menige sauna wordt dit probleem
opgelost door speciale openingsuren
te houden voor gezinnen met kinde-
ren.
Dat kleine kinderen het niet zo lang
uithouden in de kabine is ook wel te
begrijpen als u bedenkt dat kinderen
naar verhouding veel meer warmte op
hun huid krijgen dan volwassenen
(omdat ze naar verhouding een veel
groter huidoppervlak hebben).
En wat nu de volwassenen betreft: die
mogen naar de sauna gaan zo lang ze
willen en kunnen. Zonder allerlei in-
gewikkelde verhalen op te hangen
kan gezegd worden dat in de diverse
leeftijdsfases sauna heilzaam werkt.
Voor de vrouw (en de man) in de
overgang waarbij de hormoonhuis-
houding zich wijzigt, voor de ouder
wordende mens die b.v. last krijgt
van uitdrogende huid.
Laat ze maar komen, en Iaat ze maar
bli jven komen. Natuurli jk zal ieder-
een zich ook in de sauna overeen-
komstig zijn of haar leeftijd gedra-
gen.
Als vader van 75 het na twee rondjes
voor gezien houdt en de rustruimte

Reggae, hit house rap, Rock en top 40
liefhebbers tot een waar hoogtepunt
zal brengen van hun uitgaansavond,
is deze band gezien het enorm
groeiend aantal vaste fans, in haar op-
zet geslaagd.
De jarenlange ervaring heeft deze
doorgewinterde entertainers geleerd
dat humor een leidraad in hun muzi-
kale omlijsting moest vormen. Hun
leuze voor jong en oud is dan ook:
voor leut en plezier, la vita (Het Le-
ven) is hier.

Mellow in de Ken-ie-die zaal

Een muzikale fruitmand uit Lichten-
voorde luistert naar de naam 'Mel-
low'. Het bevat vele smaken, dus aan
elke gast hebben de vier heren wel
wat te bieden.
De band bestaat inmiddels al vier jaar
en heeft zich in die tijd gespeciali-
seerd in het spelen naar de behoeftes
van het publiek. Zo klinken op diner-
dansants de tango's van Marlando en
Engelse walsen uit Haïti; op bruilof-
ten de polka's en polonaise; op ker-
missen stevige rock & roll, hits uit de
jaren 60 en ga zo maar door.

De met 1000 m2 slaapcomfort uitgebreide woonwinkel trok mensen uit de hele regio. Op een zeer sfeervolle en
eigentijdse wijze worden de nieuwste meubeltrends bij Lubbers Woonwinkel gepresenteerd.
ledere klant van de Kerstshow maakte kans op een dinerbon t.w.v. f 150,-. Er werden in totaal 3 dinerbonnen verloot,
de winnaars zijn: M. Lamers, Bosslagstraat 9, Didam; K. L. Gunnewiek, Kloetschup 122, Warnsveld; H. J. Wiendels,
Ruurloseweg 46, Hengelo Gld.

opzoekt, zal zoon of dochter van 40
nog een derde rondje pakken. Maar
dat geeft niet. Als je er maar van ge-
niet , tin dat kan op (bijna) elke leef-
tijd.

Geen angst voor aids

Over aids willen we kort zijn. Maar
heel duidelijk. Deze afschuwelijke
ziekte kunt u niet oplopen in een bij
de Nederlandse Sauna Vereniging
aangesloten sauna.
Dankzij d^fcitgebreide informatie is
veel meel^R'er deze ziekte bekend
geworden en zijn ook veel misver-
standen en onjuiste verhalen de we-
reld uit.
Het kan iedereen inmiddels voldoen-
de beken^Bn dat het aids-virus al-
leen van orene persoon op de andere
kan worden overgedragen door mid-
del van intiem sexueel contact met
besmette personen door direct bloed-
contact. Bij dat laatste moeten we dan
met name denken aan mensen die
drugs gebruiken en zich inspuiten *
met een eerder gebruikte vervuilde
spuit.

Het zal zonder meer duidelijk zijn dat
deze zaken in de erkende NSV-sau-
na's niet thuishoren en niet voorko-
men! Laat u niet van de wijs brengen
door advertenties of opmerkingen in
bepaalde televisieprogramma's als
zouden die gelegenheden waar dit
wel kan en mag iets te maken hebben
met sauna's (ook al voeren ze zeer tot
onze ergernis vaak wel die naam).
De Nederlandse Sauna Vereniging
doet er alles aan om de sauna in Ne-
derland hoog te houden. Daar beste-
den wij duizenden guldens aan. Dat
doen wij omdat sauna dat meer dan
waard is.
Helemaal los van het aids-verhaal
staat de grote aandacht die de NSV-
sauna's besteden aan de hygiëne en
de ethiek in de openbare sauna.
De saunagast heeft er recht op waar
voor zijn geld te krijgen, om het maar
eens simpel te zeggen. Daarom zijn
we heel kort en duidelijk over het on-
derwerp aids en sauna.
Het driehoekig schild van de Neder-
landse Saunavereniging beschermt u
afdoende!

Kies altijd voor een sauna die aan-
gesloten is bij de Nederlandse Sau-
navereniging. Daar kunt u rekenen
op vakmanschap en deskundige be-
geleiding.

Tot verder informatie is Sauna Ter
Beek altijd bereid.

La vita live in
De Woage
Op zaterdag 30 januari komt La Vita
naar Halle. Onder het motto: niet al-
len maar muziek maken, werd in
1989 de in België wonende Italiaan-
se/Griekse 5-mans formatie La Vita
(oftewel Het Leven) opgericht. Deze
band had de bedoeling het publiek
iets niet alledaags te bieden.
Met een super wervelende show dat
menig Italiaans, Zuid-Amerikaans,

JANUARI:
27 Bejaardensoos, Vierakker-Wich-

mond
27 Welfare Handwerken 'de Wehme'
27 S WO V Open Tafel 'de Wehme'
29 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

FEBRUARI:
l ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
1 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
2 Filmavond Oranjever. Vierakker-

Wjchmond in Ludgerusgebouw
2 Plattelandsvrouwen, Doemiddag

in het Dorpscentrum
3 KPO Vierakker wegwijs bij de NS
? SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 HVG Wichmond met KPO
4 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Plattelandsvrouwen, GMvL en

Jong Gelre, Culturele avond in de
Herberg ^fe

5 SWOV Open Tafel 'de Whme'
8 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
8 Vrouwenclub Medler
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
9 Soos Kranenburg £|
9 Plattelandsvrouwen in^^oskam

te Gorssel
10 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
10 Welfare Handwerken 'de Wehme'
11 ANBO, Kegelen in café-restau-

rant De Boggelaar
12 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
14 Klootschieten Buurtver. Delden

café 't Zwaantje
15 Jaarvergadering, de Snoekbaars in

de Herberg
15 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
15 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 KPOVorden
16 KPO Vierakker natuurlezing
16 NCVB Jaarvergadering
17 HVG Dorp Mr. Rogmans, Een

dag uit het leven van een rechter
17 HVG Wichmond
17 Plattelandsvrouwen, dia's de Ber-

kel in de Herberg
17 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 PCOB, Prof. Diepenhorst
18 HVG Wildenborch, Jubileum-

avond
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
19 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
20 Kranenburgs Karnaval in zaal Eij-

kelkamp
21 Kranenburgs Karnaval in zaal Eij-

kelkamp
22 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
22 Vrouwenclub Medler
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 Soos Kranenburg, Karnaval
24 Welfare Handwerken 'de Wehme'
24 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 ANBO, Ledenbijeenkomst in het

Stampertje
26 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

MAART:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 HVG Wichmond, Nierstichting
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 HVG Dorp, bibliotheek
5 KPO Vierakker, Wereldgebeds-

dag in de RK Kerk
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 Vrouwenclub Medler
9 Soos Kranenburg, gymnastiek en

dia's
10 Welfare handwerken, de Wehme
10 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 KPOVorden
16 KPO Vierakker naar weerstation

Tiros

16 NCVB mevr. de Jong, voetreflex-
therapie

17 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 HVG dorp, Paasbijeenkomst
17 HVG Wichmond. eigen avond
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 HVG Wildenborch, kamerplanten
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
20 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Vrouwenclub Medler

23 Soos Kranenburg, gymnastiek
23 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, '/2 dagtocht
24 Welfare, voorjaarscontactmiddag
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in de Herberg
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in het Dorpscentrum
31 SWOV Open Tafel, de Wehme
31 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffiemorgen in de Herberg

Nu wordt een waterbed nog
aantrekkelijker
Akva waterbedden uit Denemarken presenteert het eerste
energie besparende waterbed ter wereld dat slechts de helft
van het energiegebruik van een traditioneel waterbed heeft.

Het is gezond in een waterbed te sla-
pen. Daarover zijn artsen en adere ex-
perts het reeds lang eens.
Met het nieuwe Akva Soft waterbed
heeft ook de firma Akva het eerste
energiebesparende waterbed met cer-
tificaat ter wereld gepresenteerd. Het
Akva Soft waterbed verbruikt minder
dan de helft energie dan de traditione-
le waterbedden.
Het wordt zwart op wit bewezen door
twee onafhankelijke onderzoeken uit-
gevoerd door het Deense Technolo-
gisch Instituut en het electro onder-
zoeksinstituut van de Technische Ho-
geschool Denemarken. Hier heeft
men een omvangrijk testprogramma
voor dit nieuwe energiebesparende
waterbed uitgevoerd. Uit deze onder-
zoeken blijkt dat de Akva Soft ca.
60% minder energie gebruikt dan de
traditionele waterbedden. De wat ho-
gere aanschafprijs wordt in slechts
enkele jaren terugverdiend aldus Lars
Brunso van Akva waterbedden een
van de grootste waterbedproducenten
in Europa, met reeds meer dan 12 jaar
ervaring.

Effectieve isolatie
Dat het nieuwe Akva Soft waterbed

zo energiebesparend is ligt voorna-
melijk aan de effectieve isolatie.

Een traditioneel waterbed heeft een
vaste omranding die veel warmte op-
neemt. Daar en tegen is het Akva Soft
waterbed met zachte zelfdragende
isolerende koudschuim randen opge-
bouwd. Deze konische randen waar-
borgen een hoge stabiliteit en zeer
goed comfort.

Speciaal certificaat
Het Akva Soft waterbed is van een
speciaal certificaat voorzien dat aan-
geeft dat het het eerste energiebespa-
rende waterbed ter wereld is.
Maar dat is nog niet het enige voor-
deel van het Akva Soft waterbed.
Door zijn opbouw is het zeer geschikt
voor mensen die problemen hebben
met het in- en uitstappen van een wa-
terbed.
Daarna is het mogelijk de Akva Soft
in ieder bestaand ledikant te plaatsen.
De Akva Soft is een hoogstandje in
de waterbeddenontwikkeling.

Dit waterbed is verkrijgbaar bij 'de
Spannevogel', meubel- en tapijten-
huis, Hengelo Gld.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Door het ingediende wetsvoorstel
'waardering onroerende zaken' (WOZ) verwacht
men dat het zgn. huurwaardeforfait meer belasting
betalen zal betekenen. Kunt u aangeven wat er nu ei-
genlijk gaat veranderen?

Inderdaad /al menige eigen-huis-bewoner over / i jn 'woongenot' in de
komende jaren meer belasting gaan betalen. Dat koml ener/ijds door-
dat de bedragen in de huui-vvaardelabellen de l aa t s t e jaren f l i n k / i j n
verhoogd. Bij dat huurwaardeforfait moet u, behalve als het gaat om
een tweede woning, uitgaan van de waarde in bewoonde staat , dat is
( > ( ) % van de waarde bij vrije verkoop. Ander/ijds /al door de nieuwe
regeling die waarde in veel gevallen ook nog eens hoger bl i jken te / i j n ,
/odal en de waardeen de daarb i j behorende bi j te l l ing hoger worden en
dus kan leiden tot meer belasting.
De WOZ bevat een wettelijke regeling voorde waardebepaling, die voor
verschillende belastingen gebruikt kan worden. ( ioncreet gaat het om:
* de gemeentelijke on i oei ei ide-/aakl )elast i i igei i ;
* de heffingen van de waterschappen m.b.t. gebouwde onroerende

/aken;
* de inkomstenbelasting, wat bet ref t het bepalen van het huimvaarde-

forfait;
* de vermogensbelasting, wat betreft de waarde van het eigen huis.

In de toekomst /al de werking van de VVO/ worden uitgebreid naar
andere belastingen, /oals successie- en schenkingsrecht, overdrachts-
belasting e.d. De gemeenten /.uilen de WO/-taxaties verrichten,
l )e W()/ v ex >r/iet in:
* een algemeen stelsel van waardebepaling van in Nederland gelegen

onroerende /aken;
* een vasts tel l ing van die waarde- waaraan /owel de- burger als de- belas-

tinghefïende instanties gebonden /ijn;
* de organisatie die daarvoor nodig is;
* een systeem van be/.waar en beroep tegen de vastgestelde waarden,

mogelijk tot twee maanden nadat aan u de waardering is kenbaar
gemaakt.

Er /ijn twee mogelijke WOZ-waarden voor onroerende /aken: de ver-
koopwaarde en de gecoirigeerde vervangingswaarde. Bij eigen wonin-
gen wordt al t i jd uitgegaan van de verkoopwaarde, de- waarde in v r i j
opleverbare s taa t . Bij andere objecten dan de eigen woning is de ge-
corrigeerde vervangingswaarde het uitgangspunt: hoeveel moet je be-
talen voor bijvoorbeeld een bedrijfscomplex dat in precies de/elfde
staat verkeert. Indien bij andere objecten de vrije verkoopwaarde hoger
ligt dan de gecoirigeerde vei-vangingswaarde, dan wordt die- hogere
verkoopwaarde gehanteerd.
De WO/.-waarde wordt vastgesteld hij beschikking van B X: W van de
gemeente waarin de /aak ligt en geldt in principe voor vier jaar. De
WO/ /al geleideli jk e f f e c t i e f worden en in de tussen t i jd /.al een wat
onduidelijke s i t u a t i e - ontstaan. Wanneer de wet in werking treedt, /al
vnl. van het parlement afhangen. In ieder geval bent u t i jd ig globaal op
de hoogte van het nieuwe systeem, dat voor velen van belang /al / i jn ,
omdat het geld gaat kosten.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Ac-
countants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 7251 LA Vordcn.
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RESTAURANT EN ZAAL
DE HERBERG VORDEN
ZAAL OPEN 19.30 UUR
AANVANG SHOW 20.00 UUR

BRUIDS
SHOW Kaarten:

Voorverkoop a f 10,-
Aan de zaal a f 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.
Voorverkoop: Covers Bruidsmode, Zutphen

ABN/Amro Vorden; Zaal De Herberg, Vorden

DEELNEMERS:
RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'

WALLE TEMPELMAN

ABN/AMRO VORDEN

VAKFOTOGRAFIE HANS TEMMINK

GESCHENKENHUIS BARENDSEN SERVIEZEN

GUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING

BRUIDSMODE COVERS

SCHURINK T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET

BLOEMBINDERIJ KWEKERIJ KETTELERIJ

JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK

DRUKKERIJ WEEVERS

INGRIDS HAARMODE

TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER, A. KLEIN BRINKE

INDOOR SPORT VORDEN

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor je trouwen gaat. Van
bruidsboeket tot trouwring en van bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard
voor ouders en schoonouders!

l/2 PRIJS
FINALE

de laatste

japonnen
rokken
blouses
pullovers
jacks
mantels

overhemden
pullovers
jacks

NU:
VOOR
DE V2 PRIJS

m ode een trom

Tennissen
ruurlo Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - l 438

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

Tijdens de opruiming
20% korting

op de hele kollektie!

KWALITEITS
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

haalt U bij

a/d Zutphenseweg

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
- Mister Steam is een handige

machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering

of vloerbedekking kunt reinigen.

1B
ini

Mister Steam is te huur bij:

_HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54, 58

en 63 personen

Nog 'n paar kaarten over voor de
TV-opname Vijf uur show.
We gaan ook weer naar de

Wesffriese Flora.

HAVI Reizen

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

SLECHTS 3 DAGEN:

Pessimistisch voor 1993?
Wij n iet... Wij blijven optimistisch!

Met een team van
40 vakmensen
maakt Drukkerij
Weevers een grote
verscheidenheid
aan drukwerk,
zoals Full colour
brochures, boeken,
kranten,
handelsdrukwerk,
periodieken en
familiedrukwerk.
Drukkerij Weevers
is 10 jaar
gecertificeerd door
de Vereniging
Produktbewaking.

Wij zijn met frisse moed gestart en zetten de puntjes op de i.
Daarvoor vragen wij een medewerker(ster) die zich wil
inzetten om dit doel te bereiken.

Op het bedrijfsbureau is plaats voor een

Calculator/Ordervoorbereider

Iemand met goede contactuele eigenschappen, een flexibele
klantgerichte instelling en improvisatievermogen.
Een opleiding op Grafisch MTS/HTS of gelijkwaardig niveau
strekt ten zeerste tot aanbeveling. Ervaring in een
soortgelijke functie is vereist.

Belangstelling? Dan verzoeken wij u uw schriftelijke
sollicitatie te richten aan Drukkerij Weevers t.a.v.
L.G. Weevers sr.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

^

VERKOOP EN REPARATIE
onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een

ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishou-
delijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkun-
dige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieaf-
deling zorgt bovendien voor snelle en optimale service.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• W. 5luyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

25% KORTING
TAOtSCHOENMODE

BOVENOP DE KORTING BIJ

tot en met zaterdag 30 januari 1993 verkopen wij een
groot gedeelte van onze AFGEPRIJSDE schoenen
met 25% EXTRA KORTING. Deze schoenen herkent
u aan de RODE RONDE STIP onder de laagste prijs.

Tot ziens bij
tegenover Gemeentehuis Hengelo (G.)
Tel. (05753) 25 47 - 's maandags gesloten

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG JANUARI

op de huidige
wintercollectie 92/93

KOSTUUMS - KOLBERTS - PANTALONS - JASSEN - JACKS - TRUIEN - OVERHEMDEN ETC

MANNENMODE

SPALSTRAAT7-9-HENGELO-TEL. (05753) 1383



Eerste bak zand voor tennispark

Zaterdag 23 januari was het bestuur én de bouwcommissie van het Vordens Tennis Park
aanwezig bij het storten van de eerste symbolische bak zand op het nieuwe tennispark aan de
Overweg door de firma Verhoeve-Faber.

SPOWI-nieuws

Vorden l -
Sallandia 14-0
Voor beide ploegen was het een be-
langrijke wedstrijd.
Sallandia begon voortvarend en druk-
te Vorden in de verdediging. Na tien
minuten nam Vorden het initiatief
over en met de harde wind in de rug
kreeg Vorden een duidelijk veldover-
wicht. In de 25e minuut werd de bal
door Ronny de Beus voorgetrokken.
De bal werd door de achterhoede van
Sallandia slecht weggewerkt. Ronald
de Beus profiteerde hiervan en scoor-
de op simpele wijze: 1-0.
Tien minuten later was het Jan Groot
Jebbink die uit een snelle Combinatie
raak schoot: 2-0. Enkele minuten
daarna onderschepte Ronald de Beus
een pass van de laatste man van Sal-
landia, omspeelde de doelman van
Sallandia en bracht de stand op 3-0
voor Vorden.
Na de theepauze speelde Sallandia
met de sterke wind in de rug, doch
wisten hiervan geen gebruik te ma-
ken.
In de 52e minuut trok Wilco Klein
Nengerman de bal voor het doel.
Ronny de Beus maakte het karwei af
door de vierde treffer voor Vorden te
noteren. Hierna kregen de voorwaart-
sen van Vorden nog goede mogelijk-
heden om de score uit te breiden;
doch enkele opgelegde kansen wer-
den om de zeep geholpen. Een kwar-
tier voor tijd werd Peter Hoevers bin-
nen de beruchte lijnen neergelegd. De
toegekende penalty werd hard door
Wilco Klein Nengerman ingeschoten.
De doelman van Sallandia ranselde
de bal op fraaie wijze uit zijn doel.
In de slotfase wist Ronald Hoevers
met enkele goede reddingen zijn doel
schoon te houden. Een verdiende en
belangrijke overwinning voor de spe-
lers van Guus Tieleman.
A.s. zondag speelt Vorden uit tegen
Voorst.

Programma zaterdag 30 januari
Vorden A l - Columbia A l; Helios B l
- Vorden B I ; Vorden B2 - SHE BI ;
Vorden C l - S K V W Cl.

Zondag 31 januari
Voorst l - Vorden 1; VIOD 3 - Vor-
den 2; Vorden 4 - Lochem 6; Vorden
5 - Noordijk 3; Vorden 6 - Oeken 1;
Vorden 7 - Brummen 6; Ruurlo 10-
Vorden S.

Uitslagen zaterdag 23-l-'93
Groen Wit Al - Vorden Al 3-1; Vor-
den BI - Go Ahead BI 0-12; Lochem
Cl-VordenCl 4-1.

Ratti
Afd. Jeugd
Uitslagen: Meddo Al - Ratti Al 7-1;
Ratti C l - A D Cl 1-4.
Programma zaterdag30/1: Ratti Al -
Diepenheim Al; Zelos C2 - Ratti C l .

Sociï
Programma
30-1: Kotten Cl - Sociï Cl; Sociï Al
- Eibergen A2.
37-7: AZC 3 - Sociï 2; Be Quick 5 -
Sociï 3; Sociï 4 - Pax 9; Sociï 5 - Ratti
3.

Uitslagen
23-7: Rietmolen A - Sociï A 4-1; So-
ciïC-ZelosC 1-3.

Afd. volleybal
Wedstrijden dames
28-1: Voorwaarts 4 - Sociï l .
30-/:Epse2-Sociï2.

Uitslagen
Dames: Sociï l - Devolco 9 1-2; Sociï
2-Overa20-3.
Heren: Sociï l - Heeten Sportief 3
3-0.

LR.enP.C.
De Graafschap
Bij de op 16 januari in Barchem ge-
houden indoor-springwedstrijden be-
haalde Irene Regelink met haar paard
Ramzes de Ie prijs bij het B-sprin-
gen.
Bij de op 23 januari in Lochem ge-
houden indoor-dressuurwedstrijden
behaalde Jorien Heuvelink met El-
friede de 5e prijs in de M l-dressuur
met 125 punten en Elsbeth Bannink
met Gea de 7e prijs in de L l-dressuur
met 124 punten.

Badminton-Flash
Flash l heeft de thuiswedstrijd tegen
Neede met goed gevolg afgewerkt. In
alle wedstrijden speelde de thuis-
ploeg beter dan Neede en alle partijen
werden vrij gemakkelijk gewonnen.
Toch wist Neede nog net de eer te
redden en kwamen dus niet helemaal
voor niets naar Vorden. De eindscore
was 7-1.
Flash 2 speelde in en tegen Eefde.
Beide teams waren niet compleet;
Eefde speelde zelfs met twee inval-
lers. Flash speelde redelijk mee met
Eefde, maar uiteindelijk bleek het
krachtsverschil toch iets te groot. Het
werd 5-3.
Flash 4 speelde tegen Pluumke uit
Winterswijk. Het bleek een sterk
team. De wedstrijd ging in het begin
gelijk op en Flash had kansen op een
goede uitslag. In de dubbels was de
tegenstander echter te sterk, waar-
door het een 6-2 overwinning voor de
bezoekers werd.

Programma: H rekr. A Sociï
DASH A; HP Sp. Dev. l - DASH 1;
H2A Devolco 6 - DASH 3; D2B Wilp
2 - DASH 3; D4A Boem. 4 - DASH
6; D4B Heeten 3 - DASH 5; JA De-
volco l - DASH 1; MB DVO l -
DASH l; D3B DASH/Sorbo - Krek-
kers; DP DASH 2 - Heeten 1; D2A
DASH 4 - Epse l; D5 DASH 7 - Hee-
ten 5; Hl DASH 2 - Boem. 1; H3B
DASH 4 - Boem. 4; JB DASH l -
SVS l; MC DASH l - Devolco 2.

Bert Regelink
wint Midwinterrit
Bert Regelink is in de A-klasse win-
naar geworden van de Midwinterrit
(Oriëntatierit) welke werd georgani-
seerd door de Vordense auto- en mo-
torclub 'De Graafschaprijders'. De
rit die was uitgezet door Jan Luiten en
Gerrit te Veldhuis kende tevens een
echte puzzelrit waarbij de deelnemers

op een leuke en ontspannende manier
zich door de omgeving van Vorden
dienden te oriënteren.
De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse: 1. B. Regelink, Vorden 61
str.; 2. W.D. Wisselink, Ruurlo 64
str.; 3. H.B.J. Horsting, Vorden 75
strafpunten.
B -Klasse: 1. H. Huiting, Gieterveen
129 str.; 2. W. Fleerkate, Markelo
137 str ; 3. L.J. Altena, Lutten 150 str.
C-Klasse: 1. R. Drenth, Zuidbroek 7
str.; 2. H. ten Velde, Barchem 13 str.;
3. J. van Wijk, Hoogeveen 65 str.
Puzzelklasse: 1. A.T. Natrop, Vorden
49 str.; 2. B. Smallegoor, Zutphen 58
str.; 3. G. Arfman, Vorden 74 str.

Badminton
Tijdens r badmintontoernooi voor
55-plussers, welke in Deventer
plaatsvond, hebben de Vordenaren
G.J. Lubbers en D. Krol, beiden lid
van de Algemene Bond voor Ouderen
(ANBO«^ het herendubbelspel de
eerste prif^ewonnen.

Waterpolo
De heren van Vorden behaalden het
afgelopen weekend een 4-6 overwin-
ning in de uitwedstrijd tegen Thetis I.
Door doelpunten van André en
Marck Karmiggelt nam Vorden in de
eerste periode een 1-2 voorsprong.
Han Berenpas bracht de stand in de
tweede periode op 1-3, gevolgd door
1-4 in de derde periode. Thetis kwam
terug tot 3-4. Uiteindelijk werd het
4-6 door tweemaal Marck Karmig-
gelt.

DASH/Sorbo
onderuit
De dames van DASH/Sorbo zijn na
de winterstop nog steeds niet in hun
normale doen. Zaterdagmiddag werd
de uitwedstrijd tegen SVS uit Schalk-
haar met 3-0 verloren. In de eerste set
was het al vrij snel 7-1. DASH kwam
goed terug tot 9-9. In de spannende
slotfase trok SVS met 15-13 aan het
langste eind.
In de tweede en derde set ging het aan
DASH-zijde een stuk beter. De thuis-
club bleek deze middag echter in een
uitstekende vorm. Met name het blok
was voor de Vordense dames een
'struikelblok'. De dames van Schalk-
haar wonnen beide sets met 15-7. Za-
terdag 30 januari speelt DASH/Sorbo
thuis tegen de Krekkers uit Mariapa-
rochie.

Succes Martien
Pater
Moe maar uiterst voldaan arriveerde
Martien Pater maandagavond met de
trein uit Oostenrijk op het station in
Vorden. De 45-jarige Vordenaar nam
het afgelopen weekend deel aan de
Wintertriathlon welke rondom de
Weissensee werd georganiseerd.
In totaal namen ca. 200 sporters aan
dit evenement deel. Martien Pater
eindigde in de middenmoot. De 12 ki-
lometer hardlopen legde hij af in l
uur en 5 minuten; 20 km langlauf in 2
uur 10 en het 50 km schaatsen in 2 uur
en 22 minuten. Zijn totaaltijd bedroeg
5 uur en 37 minuten hetgeen zeer

verdienstelijk genoemd kan worden.
Om deze tr iathlon goed te kunnen
volbrengen volgde de Vordenaar sa-
men met zijn broer al vanaf septem-
ber een speciaal aangepast trainings-
schema, waarbij veel aandacht voor

rolskieën en schaatsen.
De AVRO zendt deze wintertriathlon
zaterdagavond 6 februari uit in het
programma AVRO's Sportpanorama
met Jack van der Vo-irn als presenta-
tor.

VA MC 'De Graafschaprijders':

Ere-lidmaatschap voor
Wim Bielderman
Tijdens de jaarvergadering van de VAMC 'De Graafschap-
rijders' heeft Wim Bielderman afscheid genomen als voorzit-
ter. De vergadering ging unaniem met een voorstel van de
nieuwe voorzitter Joop Wuestenenk akkoord om Bielderman
tot ere-lid van de club te benoemen.

De aftredende bestuursleden Jan
Slagman en Bert Regelink werden
herkozen. Regelink, penningmeester
van 'De Graafschaprijders', maakte
bekend dat de vereniging er finan-
cieel gezond voorstaat.

In het jaarverslag kwam overigens
naar voren dat het 'De Graafschaprij-
ders' ook in sportief opzicht voor de
wind is gegaan. Er werden vele eve-
nementen op het gebied van toer-
oriëntatie-cross-enduro-trials e.d.
georganiseerd. Het enige wat tegen-
viel was de belangstelling voor de
twee-uurs cross.

Momenteel wordt ook in de winter
veel aan konditie gedaan. Deze 'win-
tertraining' staat onder leiding van de
KNMV-bondstrainer. Het dak van het
clubhuis "t Kontaktpunt ' is het afge-
lopen jaar gerenoveerd. Dit jaar
wordt de binnen-aankleding ver-
fraaid.

Voor 1993 zijn er vier uitgaven van
het clubblad gepland. Het ledental
van 'De Graafschaprijders' bedraagt
thans 320.

Sekretaris Wouter Memelink stond
uitvoerig stil bij de Internationale
Motorzesdaagse welke in oktober
aanstaande in de omgeving van As-
sen verreden zal worden. 'Kartrek-
kers' Joop Wuestenenk en Jan Slag-
man zijn al tien maanden bezig om 2
teams uit 'Graafschaprijders-gelede-
ren' samen te stellen om aan dit mo-
torsportevenement te kunnen deelne-
men.
Ondanks de moeilijke invulling van
het benodigde budget is men bij de
club ervan overtuigd aan de start te
kunnen verschijnen aan dit wereld-
kampioenschap enduro voor teams.

Cafetaria - Snackbar - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Wegens vakantie heeft 'd'Olde Smidse' maandag
1 februari, woensdag 3 en donderdag
4 februari

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN

Wij zijn op die dagen geopend van 1 1 .30 tot 22.30
uur ('s avonds). VRIJDAG WEER NORMAAL.

Finale winter

alle restanten HALVE PRIJS
CORNER

ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN
MARKT 21 ZELHEM

Heeft U al
gebeld!!!

Maak spoedig een afspraak voor het
snoeien van uw tuin en

groenvoorziening.

Gebr. Kettelerij b.v.
Addinkhof 16a - VORDEN

Tel. 05752-2054 / 3778 / 1164

DEZE WEEK

Een heerlijk

SUIKERBROODJE
van 2,45 voor

1,90
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

GO NUTZ
3fl Januariff

VOOR BUS INFORMATIE B EL: 05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

VRIJDAG 5 FEBRUARI

CULTURELE
AVOND

Gezamenlijk met
GMvL, Jong Gelre en de PU Vr.

Het VELUWS DUO zal voor ons
optreden.

AANVANG 20.00 UUR

in „DE HERBERG"

NIEUW:

De Rijdende
Hoefsmid

voor het bekappen en corrigeren
van al uw paarden en ponies.

Voor nadere inlichtingen:
Tel. 08343-1486
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'Nu op zoek naar woonruimte in Vorden of omgeving'

Familie Lotterman bereidt
zich voor op verlofj aar
Het is al weer bijna 4 jaar geleden dat het Vordense echtpaar
Johan en Janny Lotterman met hun 3 kinderen na hun vorige
verlofperiode weer vertrokken naar Papua Nieuw Guinea.
Daar werkt het echtpaar aan een bij bel vertaal- en alfabetise-
ringsproject onder de Tanggu-bevolking. Zoals gebruikelijk
keert het gezin in juni a.s. voor een nieuw verlof jaar terug; zo
mogelijk weer naar Vorden.

Drs. Johan Lotterman studeerde taal-
wetenschappen en wilde de bijzonde-
re kwaliteiten die hij op dat gebied
heeft graag inzetten in de Derde We-
reld. Door de Vordense kerk werd hij
vervolgens uitgezonden als mede-
werker van de internationale organi-
satie 'Wycliffe' in Papua Nieuw Gui-
nea.
Johan en zijn vrouw Janny Lotter-
man-Lenselink hebben daar de afge-
lopen jaren enorm veel werk verzet.
De grammatica van de ingewikkelde
Tanggu-taal werd bestudeerd en op
papier gezet. Oefenboekjes werden
gemaakt, mensen uit de Papua-bevol-
king zelf opgeleid tot taaimedewer-
kers, bijbelgedeelten vertaald. Nog
voor het komende verlof hoopt men
bijvoorbeeld het bijbelboek Marcus
te hebben gedrukt.

O ndenvijs-sy steent
r
Maar daarnaast vroeg men Johan om
zijn bijzondere talenten ook verder
beschikbaar te stellen. Zo leidt hij
kerkdiensten voor de andere colle-
ga's in de regio. En ook zet hij zich in
voor het helpen opbouwen van een
modern school-systeem in zijn regio.
Het onderwijs in dat land was name-
lijk niet afgestemd op de behoeften en
de cultuur van de Papua-bevolking.
Zo werd het onderwijs in het Engels
gegeven, en dat is voor de overgrote
meerderheid van de scholieren een
vreemde taal. En in veel gebieden
was nog helemaal geen school, om de
eenvoudige reden dat die gebieden
nauwelijks te bereiken zijn. De natio-
nale overheid van het land heeft de
medewerkers van de Wycliffe-orga-
nisatie gevraagd om intensief te hel-
pen bij het opzetten van een nieuw
onderwijs-systeem.
En vertalers als Johan Lotterman heb-
ben al ervaring met het opzetten van
een programma voor lees- en schrijf-
onderwijs in de eigen Papua-taal.

Woonruimte

In juni a.s komt de familie Lotterman
voor een jaar opnieuw te»rug naar ons
land. Er kan bijscholing plaats vinden
en de kinderen kunnen weer eens
kennismaken met de Nederlandse
cultuur, waarin zij uiteindelijk over
enkele jaren weer zullen terugkeren.
Ook zullen zij lezingen geven over
hun activiteiten in Papua Nieuw Gui-
nea. Maar daarnaast is het natuurlijk
ook een jaar van hernieuwde contac-
ten met vrienden, familie en financië-
le ondersteuners in Vorden en omge-
ving. 'Het zou dan ook zeer wenselijk
zijn, wanneer zij in dat verlofjaar in
Vorden of nabije omgeving gehuis-

Johan en Janny
Lotterman
met hun
kinderen Christi,
Petra en Matthea.

vest zouden kunnen wonen', legt het
Thuisfrontcomite uit. 'Juist op dat ge-
bied zijn er echter nog geen oplossin-
gen gevonden. Wellicht zijn er onder
de lezers van dit artikel mensen die
daarin kunnen (helpen) voorzien.'
Voor meer informatie: (05752) 1964
of (05752)3462.

'We wierpen een balletje op bij de
provinciale overheid om tot voorbe-
reidend basisonderwijs in de Tanggu-
taal te komen', schrijft Johan in een
recente brief. 'Het afgelopen jaar is
dat in een stroomversnelling geraakt.
Er werd een cursus door de overheid
in Tanggu gegeven, waarin 20 Tang-
gu's hun diploma ontvingen. Tevens
namen drie Tanggu's deel aan een
voortgezette onderwijzerstraining.
De overheid heeft onze organisatie
gevraagd om assistentie in het opzet-
ten van lees- en schrijfonderwijs en
pre-scholen in de dorpen. We geven
er daarbij de voorkeur aan om de
mensen zelf verhalen te laten schrij-
ven. Wij hebben dan veeleer een ad-
viserende functie.'
Uiteindelijk zal in de toekomst het
werk immers volledig door de Pa-
pua's zelf moeten worden voortgezet.

Collecte

Het intensieve bijbelvertaal- en alfa-
betiseringswerk van de familie Lot-
terman kan alleen gebeuren door de
voortdurende financiële ondersteu-
ning door particulieren etc. uit Neder-
land. 'We zijn erg blij dat er momen-
teel zo'n 70 mensen zijn die als vaste
ondersteuners hun werk hen mogelijk
maken', meldt het Landelijk Thuis-
frontcomite van de Familie Lotter-
man. 'En daarnaast bestaat er een
groep van mensen en kerken die ook
jaarlijks giften aan hen over maakt.
Zo wordt zondag 31 januari a.s in de
Vordense Gereformeerde kerk een
speciale collecte voor hun werk ge-
houden.'

Jaarvergadering
KPO Vierakker
De voorzitster opent met een passend
gedicht en de beste wensen voor het
nieuwe jaar de vergadering. Het jaar-
verslag van penningmeesteresse en
secretaresse worden zonder op- of
aanmerkingen goedgekeurd.
Hierna volgde de bestuursverkiezing.
Mevrouw Dimmendaal-Stokreef was
aftredend en niet herkiesbaar. Ze
werd bedankt voor al het vele werk
wat ze de afgelopen jaren voor de
KPO heeft gedaan. Haar werd een at-
tentie en een bloem aangeboden.

Door het bestuur was Constance
Bouwmeister kandidaat gesteld. Daar
er geen tegenkandidaten bij het be-
stuur waren binnengekomen werd zij
als nieuw bestuurslid gekozen. Nel
Nijenhuis die aftredend en herkies-
baar was werd voor een periode van 3
jaar herkozen.

De contributie wordt met ingang van
1-1-1994 verhoogd. Aangezien de
KPO geen subsidies van de provincie
Gelderland meer krijgt, zijn we ge-
noodzaakt om het volgende jaar de
contributies te verhogen. Hoeveel het
zal zijn is nog niet bekend. Er werd
een kleine enquête gehouden, wat de
leden in de toekomst willen. Hierna
werden de dames gehuldigd die 25 en
40 jaar lid waren. Na de pauze wer-
den er nog enkele ronden bingo ge-
speeld om de kas te spekken. De
voorzitster bedankte ons allen voor
de komst en wenste ons een wel thuis
en tot ziens op de volgende vergade-
ring.

25-jarig jubileum bij
4 de Knupduukskes'

Bridgeclub
B.Z.R.

Uitslagen van woensdag 20 januari
Groep A: l. Hr. Bergman/Hr. Vree-
man 63.8%; 2. Mv. van Burk/Mv.
Hendriks 59.8%; 3. Mv. Gillis/Mv.
Smit 56.7%.
Groep B: \. Mv. Knoppers/Hr. Knop-
pers 55.4%; 2. Mv. Führi Snethlage/
Hr. Führi Snethlage en Mv. Hartog/
Hr. Hartog 53.6%; 3. Mv. de Bruin/
Hr. de Bruin en Mv. Kesler/Hr. Snel
50.6%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Inl. tel. 2830.

'Foto: 'de Knupduukskes''.

Gerrit en Gerry Harmsen van de Rietgerweg waren op de Nieuwjaarsreceptie van de folklo-
ristische dansgroep 'de Knupduukskes' precies op de dag af 25 jaar lid.

Dit was een reden voor voorzitter
Wim Dolphijn om hun beiden te hul-
digen met een zilveren klompje en
natuurlijk een bos bloemen.
Gerrit Harmsen is één van de danslei-

ders en beiden hebben ze ook al een
bestuursfunctie bekleed. Ze waren
zeer verrast, omdat deze huldigingen
meestal op de jaarvergadering plaats-
vinden. In het eerste weekend van fe-

bruari brengt de dansgroep een be-
zoek aan Zwitserland t.w. Schönbühl,
ca. 5 km ten noorden Bern. Hier ver-
blijft men 3 dagen om op te treden en te-
vens om nieuwe contacten te leggen.

A(jflON afdeling VBO-C^oen
AGRON verzorgt voor een groot deel het agrarisch onderwijs
in Oost-Gelderland.» Zij doet dit voor basisschoolverlaters,
voor leerlingen vanaf 16 jaar en ouder, die een beroepsgerich-
te ojfeing willen gaan volgen, maar ook voor vol^

Brede opleiding

Een belangrijk onderdeel van
AGRON is het Voorbereidend Be-
roepsonderwijs Groen (VBO-Groen).
Dit is een vierjarige opleiding en sluit
goed aan op de basisschool. Het
VBO-Groen onderwijs bij AGRON
is een prima opleiding voor meisjes
en jongens met belangstelling voor de
natuur, planten, dieren, techniek, mi-
lieu, maar ook voor het verwerken
van b. v. aardappelen, vlees, cacao en
granen tot produkten, die in de super-
markt terug te vinden zijn.

Vervolgopleidingen

Een AGRON VBO-Groen opleiding
is een uitstekende voorbereiding op
vele middelbare beroepsopleidingen
in- en buiten de agrarische sektor. Je
kunt er dus alle kanten mee uit. Van
kweker van planten tot kaasmaker,
van beheerder van natuurterreinen tot
milieuambtenaar, van machinemon-
teur tot computerspecialist, van
bloemlfinder tot hovenier, van slager
tot procesoperator. Een VBO-Groen
diploma op C/D niveau heeft dus
minstens dezelfde waarde als een
Mavo-diploma.

Basisvorming binnen VBO-
Groen

De eerste leerjaren van de AGRON
VBO-Groen opleidingen staan zoals

bij andere scholen in het teken van de
basisvorming. Maar... , vanaf klas l
wordt de opleiding 'groen inge-
kleurd'.
Hierbij wordt vanaf leerjaar l reke-
ning gehouden met de individuele
mogelijkheden van de leerlingen.
Het derde en vierde leerjaar gaan de
leerlingen dieper in op de agrarische
beroepsopleiding. Zo hebben alle
leerlingen in het vierde jaar l dag sta-
ge per week op een bedrijf passend
bij hun studierichting. Dit kan zijn op
een boerenbedrijf, hoveniersbedrijf,
maar b.v. ook op een laboratoriumaf-
deling van een bierbrouwerij.

Individueel VBO-Groen

AGRON VBO lokaties hebben daar-
naast individueel onderwijs in huis,
het Individueel Voorbereidend Be-
roepsonderwijs Groen (IVBO-
Groen). Dit is bedoeld voor leerlin-
gen die extra begeleiding nodig heb-
ben. Hier wordt in kleine groepjes ge-
werkt. De leerstof is afgestemd op het
niveau en tempo van de individuele
leerlingen.

AGRON houdt 3 februari 's mid-
dags en 's avonds haar voorlich-
tingsdag. Voor basisschoolverlaters
en andere belangstellenden voor de
VBO-Groen opleidingen van
AGRON is deze in het hoofdgebouw
Gezellenlaan 14 te Doetinchem en
de AGRON-lokatie 'Drietelaar',
Slotlaan l te Borculo.

Amnesty
International
Amnesty International is weer begon-
nen aan een nieuw seizoen. A.I. heeft
weer opgegeven voor twee akties.
Het werk van A.I. is nog steeds nodig,
er zitten nog steeds mensen gevan-
gen, omdat ze een andere huidskleur
hebben of een ander geloof of omdat
ze homofiel zijn of omdat ze een ei-
gen mening hebben.
Ook zitten er nog altijd mensen ge-
vangen die geen proces hebben gehad
of geen eerlijk proces. Hier probeert
men zo goed mogelijk voor in te zet-
ten, door brieven te schrijven en ak-
ties te voeren.
Brieven schrijven kan elke eerste
maandagavond van de maand in het
dorpscentrum. De voorbeeldbrieven
liggen daar weer klaar om overge-
schreven te worden. Om thuis brie-
ven over te schrijven is ook een mo-
gelijkheid. Men kan dan contact op-
nemen voor Vorden met Ank Wallen-
burg, de Steege 39, tel. 05752-2337

of voor Wichmond Leni Lamcrs,
Dorpsstraat 21, tel. 05754-1341. De
brieven worden dan thuis gebracht.

Vriendenkring A J.

Een vriend van A.I.-werkgroep Vor-
den, wil zeggen een soort donateur.
Een vriend is lid geworden en heeft
een vast bedrag afgesproken wat ze
elk jaar over maken op het bankreke-
ningnummer van A.I.
Van dat geld kunnen akties gehouden
worden en kan foldermateriaal, post-
zegels, luchtpostbrieven en ander
materiaal voor de schrijfavonden
worden gekocht.
Aan het eind van het jaar krijgt men
dan een jaarverslag, waarin staat
waar A.I. het hele jaar mee bezig is
geweest en wat er met het geld ge-
daan is.
Als men ook lid wil worden van de
vriendenkring, neem dan kontakt op
met Ansje Vrielink, het Vogelbosje 8,
tel. 05752-3589. Het bankrekening-
nummer is 3664.09.859 t.n.v. Am-
nesty International.

V N D W k

S L A G E R IJ

Toneelgroep Vierakker-
Wichmond
Het toneelgezelschap Vierakker-Wichmond gaf de jaarlijkse
uitvoering op vrijdag en zaterdag in het Ludgerusgebouw.

Voor het voetlicht werd het platte-
landsblijspel 'Streupers', in 3 bedrij-
ven geschreven door Dhr. G. Huls-
hof, opgevoerd.

Het blijspel, in zijn geheel in dialect,
werd door alle spelers bijzonder goed
vertolkt. De verschillende komische
situaties werkte dan ook danig op de
lachspieren van het publiek. De to-

neelgroep kon weer terugzien op een
zeer geslaagde uitvoering, gezien de
2 volk- /alen en het enthousiasme van
het publiek.
Aan het slot van deze avonden wer-
den de spelers een bloemetje aange-
boden, door de regisseur Dhr. Gerrit
Garritsen en werden een ieder die had
meegewerkt aan het slagen van deze
avonden door hem bedankt.

Basisbereiding smoren:
Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei lu-t
in bruine boter aan
weerszijden dicht en bak
het samen met een
bouquet van prei, ui,
wortel en diverse kruiden
(bijvoorbeeld
peperkorrels, laurier,
kruidnagel) bruin. Neem
het vlees uit de pan en
blus de braadboler met
een weinig water. Doe het
vlees terug in de b raadpan o l' -slede en
smoor het met gesloten deksel of in de oven
/.achtjes gaar.

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram runder stooflappen in blokjes
bouquet garni (ui, wortel, prei, selderij,
peperkorrel en laurier)
80 gram boter of margarine
l glas rode wijn
l deciliter bouillon
1 knolselderij in blokjes
l winterwortel in schijfjes
l gesnipperde ui
l teentje knoflook uit de pers
l rode paprika in reepjes
l theelepel proven^aalse kruiden
1 eetlepel tomatenpuree
2 deciliter bouillon
zout
peper
50 gram geraspte kaas

Rundersmoor
met

proven^aalse
kruiden

v L o G M A N
Braad de blokjes vlees aan in ca. 60 gram
boter met hel boiu]iiet garn i , rode wijn en

bouil lon en laat het in ca.
2 uur gaar smoren.
Blanehecr de k n o l s c l d e r i j
en de wortel in kokend
water. Smelt de
resterende boter (ca. 21)
gram) en f r u i t de ui en de
knoflook l i c h t b r u i n Bak
vervolgens de
tomatenpuree even mee.
Voeg de geblancheerde

knolselderij en wortel en overige groenten
toe en laa t /e meesmoren tot alles goed wa rm
is. Strooi er de kruiden over en voeg het gare
rundvlees toe. Schenk de b o u i l l o n er b i j en
laat alles ca. 10 minuten op een laag pitje
gaar smlderen. H ren g het op smaak met
peperen /out. Breng het gerecht over in een
ovenvasle schaal , strooi er geraspte kaas
overheen en grat ineer het onder de g r i l l .
Lekker met aardappelpuree ot
aardappelkroket jes .

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1895 kj (455 kcal)
Eiwit: 30 gram
Vet: 31 gram
Koolhydraten: 11 gram



&PRUIMIN6
10 tot 50% KORTING
BANKSTELLEN o.a.:

3-2-zits leer van 3420,- voor _
2-21/2-zits stof van 2895,- voor

2-zits stof van 2095,- voor

3-2-zits blank eiken van 2395,- voor

3-2-zits stof van 2395,- voor
2-zits stof van 1145,- voor _

hoek 21/2-2 + hoek stof van 2995,- voor _

3-2-1 -zits donker eiken van 3780,- voor

EETHOEKEN o.a.: tafel 140x80 grenen van 1185,- voor
4 stoelen grenen stof van 1500,- voor

tafel + 4 stoelen blank van 1665,-voor

1995,-
1495,-
1595,-
1795,-
1495,-

_ 550,-
1995,-
2995,-

_ 795,-
_ 995,-
_ 845,-

WANDMEUBELS o .a.: blank eiken 175 cm breed

van 2495,- voor _
blank eiken 115 cm breed van 1995,- voor _

blank eiken 175 cm breed van 2995,- voor _

donker eiken 150 cm breed van 2695,- voor

donker eiken 165 cm breed van 1895,- voor

1495,-
1595,-
1995,-
1995,-
1495,-

SLAAP KA M ERS o.a.: blank eiken 140x200 + nachtkasten

van3014,-voor 2495,-
blank eiken 140x200 + nachtkasten van 1900,- voor 1395,-
wit m.d.F. 160x200 + nachtkasten + toiletmeubel

van 3115,-voor 2295,-
senior blank 90x200 + nachtkast van 950,- voor 695,-
senior donker 90x200 + nachtkast van 1120,- voor 795,-
tiener wit 90x200 +bodem van 418,-voor _ 275,-

tiener staal wit, rose, zwart 90x200 -l- bodem

van 418,-voor _ 325,-
Buro's vanaf 50,-; computerbureau, blank en donker eiken van 920,- voor 595,-;
dekbedden, spreien, dekens, gewatteerde dekens tot 50% KORTING;
fauteuils, kleinmeubelen tot 50% KORTING.
COUPONS: Tapijt, vinyl, gordijnstoffen, vitrages tot 50% KORTING.
Op alle niet-afgeprijsde meubels 10% KORTING.

OPRUIMINGSARTIKELEN
CONTANTE BETALING.

1.500 m2 woonplezier

AMCO
RUIMT ALLES

BEHALVE DE
SERVICE EN DE

GARANTIE

SONY

BOSCH

BRAUN ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL

BOSCH VAATWASSER

PHILIPSAKAI
VIDEORECORDER

r1 ........ i
PHILIPS 1 00 HZ
KLEURENTELEVISIETBcImics

PHILIPS

KOEL/VRIESCOMBINATIE

TECHNICS PORTABLE CD SPELER

Afiele
Itfmele

PHILIPS FRITEUSE

BOSCH

KRUPS

MIELE WASAUTOMAAT

KRUPS
ESPRESSO- BOSCH DROGER

MIELE STOFZUIGER

AMCO, meer dan
230 vakzaken door

geheel Nederland

Wij bieden u de mogelijkheid om
uw aankoop gespreid Ie betalen

mei behulp van de Comfort (ard.

KlAMTVRIINDUUK LAGE PRIJZEN GARANTIE VERZEKERING GARANTIE GRATIS THUISBEZORGEN KWAUTEIT EIGEN TECHNISCHE DIENST CREDIT CARO

Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

CII F1CQ
EBING KCTRO BV, Kerkweg 3 Zelhem Tel. 08342-1378
ELIESEN ELECTRO, Emmerikseweg 46 Baak Tel. 05754-1264
ELIESEN ELECTRO, Nieuwstad 45 Zutphen Tel. 05750-43202
AMCO ELECTRO VORDEN BV, Dorpsstraat 8 Vorden Tel. 05752-1000
INSTALLATIEBEDRIJF STEGEMAN BV, Dorpsstraat 23 Ruurlo Tel. 05735-1414

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Bij Heyink (de Spannevogel) altijd

10% KORTING
op meubelen
De vorige EXTRA 10% KORTINGAKTIE
werd zo'n groot succes, dat wij nog
doorgaan met deze aktie t/m 13 februari
1993.

Dus Vm 13 februari 1993 nog 10% EXTRA
KORTING op onze toch al lage netto-
prijzen, met behoud van garantie en
100% service.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

P.S. MAANDAGMORGEN GESLOTEN!

GRANDIOZE

OPRUIMING
Wij maken ruimte voor de nieuwe kollektie 1993.

Verrassende aanbiedingen met GROTE
KORTINGEN op:
GOUD - ZILVER - HORLOGES - KLOKKEN enz.

Op alle niet-afgeprijsde artikelen krijgt U

10% korting
tijdens deze opruiming.

Zie onze etalages. Zie onze etalages. Zie onze etalages.

+ A. GROOT KORMELINK
XT horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. - Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 23 november 1992 t/m 19 maart 1993

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

VAN
Olift

Leo Westerhof:

«ML; 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen. Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - - Tel. 05752-3228

fiVoor al uw

electra-

Alles voor de schietsport

werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Marten;
i(«Js JoeltrefftnJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert

LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER

vakkundig
slijpen en reviseren
Ook voor onderdelen het juiste adres!

Wordt gehaald en gebracht

baréndseii Vorden.
Tel. 05752-1261
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