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Dodelijk ongeval Vordenseweg

Op de Vordenseweg ter hoogte van een
flauwe bocht in de buurt van café-restaurant
De Boggelaar is maandagmiddag een auto-
mobilist om het leven gekomen.

De identiteit van het slachtoffer is bij het ter
perse gaan van Weekblad Contact nog niet
bekend. De chauffeur kwam uit de richting
Vorden en haalde twee vrachtwagens in.
Hierbij raakte hij door onbekende oorzaak in

een slip en botste tegen een vrachtwagen die
uit tegenovergestelde richting kwam. De man
was op slag dood. De vrachtwagen - die uit
de richting Zutphen kwam - raakte van de
weg af en belandde aan de linkerkant van de
weg op het fiet

Dit was het tweede dodelijke ongeval op de
weg van Vorden naar Zutphen in twee dagen.
Zie verder politievaria.

Lezing
Op uitnodiging van In de Reep'n houdt
de heer Haakmeester uit Almelo donder-
dagavond een lezing in zaal De Herberg.
Aan de hand van dia's zal Haakmeester
vertellen over zijn reis per koets van Vrie-
zeveen naar. Sint Petersburg. Deze tocht
reed Haakmeester via de oude hessen-
wegen. Deze zandwegen waren vroeger
de verbinding russen de hanzesteden in
Europa.

Gelovige vrouwen
'Gelovige vrouwen'. Dat is het thema
van de dienst van de Raad van Kerken
die op zondagavond 25 maart in de Ge-
reformeerde kerk in Vorden wordt ge-
houden. Aan de hand van een Honger-
doek uit India wordt er gekeken naar een
aantal Bijbelse vrouwen. De dienst wordt
geleid door pastoor J. van Zeelst. Verder
wordt er aan deze dienst medewerking
verleend door de liturgische commissie
van de Raad van kerken en het RK Kerk-
koor Cantemus Domino.

Beuken Knopenlaantje gekapt

Het Geldersen Landschap heeft onlangs
enkele oude beuken gekapt aan het
Knopenlaantje. Volgens de heer A.B.
Stokman van het Geldersen Landschap was
dit noodzakelijk geworden omdat anders
enkele eiken aan het Knopenlaantje dood
zouden gaan.

'Deze eiken hebben nu weer genoeg ruimte
gekregen om zich verder te ontwikkelen', ver-

telt de heer Stokman. Het Geldersen
Landschap valt onder de Boswet en kan zon-
der toestemming van de gemeente bomen
vellen.
Ook aan de Schimmeldijk en de Waarlerweg
zijn bomen gekapt. In het voorjaar worden
hier weer nieuwe bomen geplant. 'We hebben
de bomen al aangekocht. We zitten nu te
wachten op goed weer voor de herplant',
aldus de heer Stokman.

WEEKENDDIENSTEN

Hervormde Gemeente
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. K.H.VV. Klaassens. Er
is zondagsschool en Jeugdkerk. Na afloop van de
dienst koffiedrinken in de Voorde; 19.00 uur
Lijdenstijd, dienst in de Gereformeerde Kerk.
Voorganger: past. van Zeelst m. m. v. Cantemus
Domino.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur dienst R.v.K., voorg. past. van Zeelst.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 februari 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 25 februari 19.00 uur Dienst Raad van Kerken
in Geref. Kerk m. m. v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zondag 25 februari 10.00 uur Eucharistieviering, fami-
lieviering met H. Doopsel; 19.00 uur Dienst Raad
van Kerken in Geref. Kerk m. m. v. Cantemus
Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 februari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 25 februari 10.00 uur Eucharistieviering, da-
meskoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 februari, Pastor G.
Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
dienst m.m.v. jongeren.

Huisarts 24-25 februari dr. Sh^fe'.a. Schoolstraat 9,
tel. 55 12 55. WP
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen ̂ ^m overleg.

Tandarts 24-25 februari P. Scheepmaker, Ruurlo, tel.
(0573) 45 25 13.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 366 44 55
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

•?•
VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag 13.30-16.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00-
12.30 uur, vrijdag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.O.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel.
(0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.



UIEN-KRUIDEN-

per stuk nu

8O et

*Vanaf donderdag

*
i
*il

ii
*i
*if
|
i
l
l
$
*

Dodoni
stokbrood

echt grieks met olijfolie en
geitekaas

Win een reis naar
Griekenland

zie het wedstrijdformulier in de winkel

*****ii|ii
*l
*l
*ii

*i$l
*i
***

Kirsch
bavarois-vlaai

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

10,-

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

administratiekantoor
SCHEPERS

verzorgt administratieve en financiële dienstverlening

voor midden- en kleinbedrijf en particulieren

Laat uw
belastingformulier
tijdig en correct

invullen

Bel nu: (0575) 51 95 34

Kapperallee 65, 7211 CC Eefde

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)

^ (0575) 52 28 16
BDVAG

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

• TE HUUR in Leesten: ged.
boerderij voor 2 personen
(jong stel) eigen ingang. Tel.
(0575) 52 14 80

• Wegens verhuizing TE
KOOP: trekker MF, 4-wielige
en 2-wielige landbouwwa-
gen, kunstmeststrooier, al-
les op lucht. Eggen, gazon-
maaier. Tel. (0575) 55 67 94,
J.W. Ruiterkamp, Vordense-
weg 13, Barchem

• GEZOCHT: woonruimte
per 1-4-'96 voor dierenarts
(ongehuwd). Telefoon (0575)
55 12 77

• GEVRAAGD: lieve oppas
voor maandag- en vrijdagmid-
dag en woensdagmorgen,
voor 2 meisjes van O en 3 jaar.
Tel. (0575) 46 21 31

• GEZOCHT: bijbaan op de
vrijdagavond/zaterdag voor
4e jaars HTS-E student. In
bezit van rijbewijs. Brieven
onder nr. V48-1 buro Contact,
postbus 22, 7250 AAVorden

• TE KOOP: antieke Leuven-
se bruidskast, antieke wor-

toten commode, 4 eiken
stoelen met biezenmat,
en kraantjeskan van 5

liter. Tel. (0575) 55 35 15

• TE KOOP: gezellig huisje
_2 onder 1 kap, v.v. gaskachel.

lagprijs f 187.500,- k.k.
itionsweg 17, Vorden, tel

(0575) 55 10 37

• TE KOOP: helft van dub-
bel woonhuis met vrijstaande
garage. Adres: Berkenlaan 40,
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46
3268

Gabriel
SCHOK-
DEMPERS

• BETERE WEGLIGGING
• KORTERE REMWEG
• MINDER SLIJTAGE VAN

STUURDELEN, LAGERS,
REMSCHIJVEN, ETC.

ASCONA
KADETT D/E

ACHTERZIJDE, PER STUK
VAN 126.- VOOR

79
Geldig

t/m 28 februari

AUTOBWKUf

Groot
jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden

Tel. (0575) 55 22 22

GOED VOOR U,
BETER VOOR UW AUTO,

•t BESTE VOOR UW PORTEMONNEE

Zou koning Winter weer een kansje wagen?
Met onze rookworst doorstaat u

die winterse dagen!
Tweede rookworst halve prijs

LEKKER MAKKELIJK

1kilo

BAMI OF NASI
+ 500 gram

BABIPANGANG
samen f 10,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
BOLLETJE

smeerworst
ca. 150 gram p.st. ff Oj98

Gebraden gehakt
100 gram f 0,98

Geldig t/m 26 februari

EXTRA VOORDELIG

HAAS/RIB-
KARBONADE

f 10,45

RUNDVLEESSPECIALITEIT

MAGERE RUNDER-
PRIKLAPJES

f 16,90

Let op onze dagaanbiedingen in de winkel
zoals zaterdag = biefstukdag

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Schoonmaak- en
5choorsteenveegbedrijf
We vens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Wij feliciteren

DE GROEN EN DOEN WINKELf i DE GR<wetkoop
VORDEN

Stationsweg 16

7251 EM Vorden

Telefoon (0575) 55 15 83

v.o.f. Weenk-ter Maat

met de verzelfstandiging

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden
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UTelefoongemeente: (0575) 55 74 74.
MTelefax gemeente: (0575) 55 74 44.
UHet gemeentehuis is open van maandag
to t en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 73.30 tot 17.00 uur.
MOpeningstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdagvan T3.30 tot20.30uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

Af spraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 13 februari 1996 hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning verleend
aan:

de heer H.J. Wiggers voor het uitbreiden
van een varkensstal op
het perceel Brandenborchweg 8 te Vor-
den.
de heer G. Schuerink voor het vellen van
120 m2 fijnspar op het perceel Enzerinck-
weg 8-10 te Vorden.

«

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

m T
f* VERSPREIDING AFVALWIJZER
De verspreiding van de Afvalwijzer is dit jaar niet goed verlopen. Er moeten nog on-
geveer 400 Afvalwijzers worden nabezorgd. dit zal in wek 8 gebeuren, tussen 19 en 23
februari.

Als u na 23 februari 1996 nog geen afvalwijzer heeft ontvangen dan kunt u contact
opnemen met de regionale Afval-informatielijn:
tel. 0570-637755
tussen 9.00 en 12.00 en 13.00 - 15.00 uur.

.•BOUWPLANNEN JULIANALAANis TE VORDENEN
HACKFORTERWEG33 TE WICHMOND

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedeputeerde
staten afgegeven 'algemene verklaring van geen bezwaar', medewerking te verlenen
aan een plan voor het:

- bouwen van een garage op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sekrie
K, nr. 3087 en plaatselijk bekend Julianalaan 18 te Vorden;

- het vernieuwen van een was- en toiletruimte op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie S, nr. 244 en plaatselijk bekend Hackforterweg 33 te Wich-
mond.

De op het plan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met ingang
van*donderdag 22 februari 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis),
ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar maken.

•

!• SEISMOLOGISCH ONDERZOEK NEDERLANDSE
AARDOLIE MAATSCHAPPIJ

De afgelopen weken heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Vorden en om-
geving seimologisch onderzoek verricht. Iedereen is hier persoonlijk van op de hoog-
te gesteld.
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit onderzoek kunt u bellen naar
het volgende nummer in Hengelo (G): 464733.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGENGEMEENTE VORDEN

Dit telefoonnummer is ook voor:
f het aanmelden van grof huisafval en nog bruikbare goederen;
f informatie over mini-containers en over gescheiden afvalinzameling.

ï" OPHALEN OUDE KLEIDING DOOR s
MEDISCHE HULPVERLENING AAN Ö

SOCIAAL/
ST-EUROPA

Naam

K. Cornegoor

G.M. Wopereis

G. Vlogman

H. Berkelaar

Bouwadres Datum
o n tv.

Het Hoge 84
«den

sselseweg 6
Vorden
het Eelmerink2
Vorden
^fcon vander
rePijdenlaan 1
Wichmond

07-02-96

09-02-96

09-02-96

13-02-96

Omschrijving

verbouwen van een
schutting
en berging
verbouwen van een
woning
verbouwen vaneen
woning
bouwen van een ga-
rage/berging

Op vrijdag 23 februari haalt de Stichting sociaal /medische hulpverlening aan Oost-
Europa gebruikte kleding in Vorden op. Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingsuren inzien bij de sector Grondge-

bied in hel koetshuis.

•HKKMKH^
Voetbal

W Vorden
Programma: Vorden Al-Gorssel Al, Ac-
tivia BI-Vorden BI, Haarlo Bl-Vorden
B2, Vorden 1-KSV l (bekerwedstrijd),
Vorden 2-WVC 3, Viod 3-Vorden 3, Loch-
uizen 2-Vorden 4, SVBV 2-Vorden 5.

Dammen

Het tweede team van de Damclub Vor-
den heeft de belangrijke wedstrijd om
het kampioenschap van de Gelderse
Hoofdklasse gewonnen, 'l'roesoe, die met
Dostal 2 gelijk stond, werd met 7-9 ver-
slagen. Dit ging echter niet van een leien
datje en de beslissingen vielen in de laat-
ste tien minuten van de wedstrijd. Er wa-
ren maar liefst zeven remises en maar
één overwinning. Alleen Simon Wiersma
van Dostal wist z i jn pa r t i j tegen Arie Ste-
houwer van Troesoe Arnhem te winnen.
Dostal 2 staat nu twee punten los en er
zijn nog twee ronden te gaan. Dostal 2
moet nog tegen DCH Hardewijk en
Kroonschijf Ede uitkomen. Op zich geen
topploegen maar wel al t i jd lastig om van
te winnen.

V o 11 e i/ b a l

Squash

Vorige week dinsdag werd in Squash
Centrum Vorden het eerste van een vier-
tal clubtoernooien gespeeld. Dit toernooi
wordt gesponsord door de ABN Amro
Bank uit Vorden. De winnaar van het eer-
ste toernooi is Erik Oldenhave. De
tweede versie van dit clubtoernooi is op
15 maart.

Volco 2-Dash Sorbo
Afgelopen zaterdag moesten de dames
uit Vorden de wedstrijd van twee weken
geleden inhalen. Om één uur begon de
wedstrijd in Ommen tegen Volco 2. De
eerste set begon Dash Sorbo voortvarend
(7-15). In de tweede set werden aan de
zijde van Dash Sorbo teveel fouten ge-
maakt waardoor de set met 15-13 nipt
verloren ging. De derde set was een ko-
pie van de eerste set. Dash Sorbo speelde
soepel naar 7-15. De vierde set ging ech-
ter weer gepaard met veel fouterr (15-12)
en ook de beslissende set ging verloren
(15-9). Dash Sorbo staat momenteel op
een gedeelde derde plaats. De volgende
wedstrijd is op zaterdag 2 maart tegen
Holyoke.
Uitslagen
D rekreanten Dash 1-Side Out 3 1-2, D3A
Dash 4-Bruvoc 2 3-0, D3B Dash 5-Bruvoc
3 2-1, D3A Dash 6-Side Out 4 2-1, JB2
Dash 1-WSV 2 0-3, JC2 Dash l-Wik l 0-3,
MCI Dash 1-SVS13-0.
Programma
MA2 Dash 1-Boemerang l, MCI SVS
l-Dash l, Dl Dash 3-Wik 2, H2A Dash
2-DVO 3, H3A Dash 3-ABS 3, D3B DVO
5-Dash5.

Kaarten

Op zaterdag 10 februari werden de Open
Vordense Klaverjas- en Jokerkampioen-
schappen gehouden in de Herberg. Er
werd bij het klaverjassen in drie boomp-

jes van 2.000 punten gestreden. In totaal
hadden zich veertig kaarters opgegeven.
Tegen elf uur werd de eindstand opge-
maakt en bleek dat Wim Buunk zijn titel
van vorig jaar af moest staan aan Jet Lefe-
rink uit Vorden. Zij behaalde een totaal
van 6402 punten. Tweede werd Vorde-
naar Andre Balvert met 6296 punten en
de derde plaats plaats ging naar de heer
Swart uit Vogelenzang. Bij het jokeren

won Henny Kraayeveld met 527 punten.
Tweede en derde werden Diane Boers en
Dirkje de Beus met respectievelijk 564 en
588 punten.

HEERSINK haarmode's idee
over Service en Kwaliteit.
VORDEN- HEERSINK
haar-mode wil de le/.ers
graag laten weten nat /ij
onder service en vakkwali-
teit verstaat.

Veel trainen.
Volgens Mester, de bedrijfs-
leidster die al sinds 1990 in
Vorden werk/aam is, is de
grootste kracht van IIEER-
SINK haarmode het feit dat
er erg intensief getraind
wordt. Als lid van de Syn-
ergie Club van L'Oréal
worden er kleur- en perma-
nentspeciahsten cursussen
gevolgd Als lid van het
Kapperskollektief wordt er
getraind op vaktechniek
door kappers die Nederlands

en /el l s Europees kampioen
/ijn!

Service
HEERSINK haarmode heeft
een heel eigen idee over
service. I-tester: "De/e kan
nooit te ver gaan! Voorbeel-
den hiervan zijn onder ande-
re de Permanent Pepper, een
gratis controlebehandeling
bij elke permanent. Indien
de klant of/elfs als wij niet
tevreden /ijn, doen wij alles
opnieuw en nog steeds
GRATIS!"

60+?
Ook het 60' voordeel wordt
als erg positief ervaren. Dit
betekent dat 60-plussers

elke dinsdag-, \\oensdag- en
donderdagochtend 10% kort-
ing op alle behandelingen
krijgen'

Animatie
Dé Hit bij ons is op dit
moment de Animatie, de
omvorming die 8 weken
houdt Volgens velen het-
geen waar /e altijd al op
hebben /itten wachten.

HEERSINK haarmode
"Waar voor |o haar!"

Zutphensew eg 21 Vorden
«(0575)55 12 15



Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrjf- glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

EXTRA BELEGEN KAAS
500 gram

30+ KAAS VOL VAN SMAAK

CANTENAAR
100 gram .

98

ZACHT EN ROMIG

ST. SEVERIN UIT OOSTENRIJK
100 gram

SCHOUDERHAM
150 gram

SELLERY SALADE
150 gram

WINTER ARDENNER PATÉ
100 gram

Kaas-/noten-/wljnwlnkel

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

»

Boeken bezor-
gen kinderen

veel gelukkige
uren. Ook daarom

is het belangrijk

dat de kinderen

van Vorden het

hele jaar door gra-

tis boeken kunnen

lenen uit de biblio-

theek. Steun ook

daarom het nuttige

werk van de bibli-

otheek. Dat kan

door donateur te

worden van de

Stichting VOB.

Informatie vindt u

in de folder die

verkrijgbaar is aan

de balie van de

bibliotheek.

Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Plattel Management en Communicatie

RIETDEKKERSBEDRIJF

Sekdijk 1 - 7251 G B Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. G ROOT TJ OOITIN K
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

' Stripboek Garfield
' Elegance
' Hobbyblad
* Diana , pasen
' Burda , pasen
" Burda , International
zelfmaakmode
voorjaar '96

' Libelle , Tuinen '96

^n natuurlijk veel soorten
' puzzelboekjes
' pocketromans
' autobladen

Jfenz. enz. enz.

Natuurlijk bij

AVO HELPT,
ALS NIETS

MEER ZEKER IS

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN

625.000
Vraag om info: postbus 850,

3800 AW Amersfoort

JOEGOSLAVI
IJ BLIJVEN HELP

Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!
U kunt er nog gebruik van maken t/m 22 maart.

Wij verzorgen de volledige aanvraag voor u.

DE WINTERSCHILDER.
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG:

ƒ 75,- PER MAN PER DAG.'
'Gebaseerd op een mandag van Tl: uur, dus ƒ 10,- per uur.

Deze premie geldt voor particulie»en bij een opdracht van minimaal .? mandagen

Antoon Peters

Uw winterschilder:

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

mee over het design.

Met een super modern

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tot het laatste moment

met alle elementen

kunnen schuiven tot

het geheel helemaal

aan uw wensen vol-

doet.

Voor modern design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC Vorden.
Tel. (0575)552637

gordijnstoffen?

ploegstoffen
natuurlijk!

ze zijn verkrijgbaar bij

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
'elefoon (0575) 52 61 32
^

interieuradviseur

*f«f*fC
'de woonwinkel wn Mfernsveto

O

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

Onze klaverjasavonden zijn:

26 februari
25 maart
29 april

Aanvang 20.00 uur Woensdag gesloten

FNV

op de donderdagen
7, 21 en 28 maart
zijn er weer onze

invulavonden
Heeft u problemen met het invullen?
Wij helpen onze FNV-leden gratis bij het invullen.
Maak s.v.p. een afspraak voor één van deze avon-
den.

Telefoon (O575) 55 67 75



'N O K QUALITY C AR
BEN JE NIET ZOMAAR.

OPEL CORSA 3-deurs, 14001 Sport 1993, 29.000 km
[van Ie eigenaar + GT-wielen -l- achterklepspoiler + speciale bekleding]

OPEL ASTRA 3-deurs, 1400i GL 1993, 68.000 km
[van Ie eigenaar -l- radio/cassette + achterspoiler]

OPEL ASTRA 3-deurs, 18i/16vGS/i 1994, 74.000 km
[van Ie eigenaar + trekhaak + elektr. ramen en spiegels + slotverwarming
+ airbag + boordcomputer -l- powersteeming]

Rood

Wit

f 19.750,00

f 22.250,00

Zwart metallic f 38.600,00

OPEL VECTRA 4-deurs, 16001 GL dec. 1992, 70.000 km
[van Ie eigenaresse + centr. portiervergrendeling + mechanische antenne
+ achterspoiler] RTW-auto

OPEL VECTRA 4-deurs, 1600i GL 1993, 6.000 km
[van Ie eigenaar -f GLS achterplaat + getint glas]

CITROEN ZX 3-deurs, 1400i Avantage 1994, 30.000 km
[van Ie eigenaar -l- trekhaak + uitzetramen achter]

MITSUBISHI COLT 3-deurs, 1300i/12v GL 1993, 23.000 km
[van Ie eigenaar + powersteeming + elektrische spiegels]

NISSAN PRIMERA 4-deurs, 1600i GL 1992, 64.000 km
[van Ie eigenaar + spatlappen +.5 bak + verstelbare koplampen]

VOLVO 460 4-deurs, 2000i 'Escape' 1992, 77.000 km
[stuurbekrachtiging -l- open dak + elektr. ramen en spiegels, enz. enz.]

Blauw metallic

Aubergine metallic

Blauw

Wit

Grijs metallic

Rood

f 22.500,00

f 24.500,00

f 24.700,00

f 22.800,00

f 21.000,00

f 25.750,00

* * * ir *
QJJALITY

CAR,

* Afleveringscertificaat
* 14 dagen omruilgarantie
* 1500 km inspectie
* Al jaar garantie
* l jaar Opel Assistance

Inruilwagens maar dan van de Opel dealer.

K€ w.j.c, KOOI
Kwinkweerd 19/21 - Lochem - Telefoon (0573) 25 25 55

Vosheuvclwcg 6
7261 PD Rutirlo

Werkplaats:

Oud Hollandsche nostalgische
BUITENVERLICHTING

Brievenbussen

Lassen en verwerken
van roestvrij staal en
aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

Constructicwcrk en
Las werk

Smederij
Borgonjen

'lel.: (0573) 45 27 61
Fax: (0573) 45 27 61

I'alssteeg 2a
7261 RT Ruurlo
Tel.: (0573) 45 37 30

Onze sauna
is ook af te huren
voor groepen

Overweg 16
7251 JSVorden

Telefoon
(0575) 55 34 33

een paar
uur vakantie

We hebben de beste merken voor u

sikkens

ZOFFANY HOLLAND

DESIGNERS GUILD

FINE WALLCOVERINGS

l
B & C Products bv

Bergossbv

ffedb©
SIGMA
COATINGS

ffodbo r"-rr*PARADE TAPIJT Eijttmger
A WAT O» DiCORATINC

H A R L E Q U I N

FUXA
HISTOR

HOME

Voor kwaliteit en service

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:(0575)464000

Dierenspeciaalzaak Molenkamp
komt naar je toe!

Met informatie avonden over:
• Vachtverzorging
• Borsteltechnieken

Tand/oor/oog-verzorging
• Vlooienbestrijden
• Wormbehandeling
Voor honden en kattenliefhebbers.

Kortom gezellig en informatief.
Niet alleen in Zelhem maar ook in Ruurlo,

Hengelo en Varsseveld.
Toegang gratis. Ontvangst met koffie.

Bel voor reserveringen en/oTinformatie

0314 - 62 17 35
Dierenspeciaalzaak

Molenkamp en Te Pas
Hummeloseweg 24-28
7021 AE Zelhem
Tel.: (0314) - 62 17 35

THEO TERWEL
• AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Hotel Café Restaurant

'Mei link ' Ba^hem
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 02

Familiebuffèt
ZONDAG 25 FEBRUARI

AANVANG 17.30 UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

ƒ *5>- -
BESLIST RESERVEREN



Elke week 12.000 nieuwe
lepra-slachtofifers

Kijk tot 3 maart 6 weken lang elke
zondag om 1530 uur bij EURO 7 naar

TIETSEN NAAR SANTIAGO"
gepresenteerd door Prof. Dr. B. Smalhout.

Help de
Lept YI Stichti ng

Giro 50500

ADVERTEREN KOST GEUL.
NIET ADWBTEREN

KOST «EER!

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor de week van:
5 feb. t/m zondag 11 f eb

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

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

39 m3

48 m3

58 m3

68 m3

78 m3

87 m3

97 m3

107 m3

116 m3

126 m3

136 m3

145 m3

160 m3

174 m3

189 m3

203 m3

218 m3

242 m3

266 m3

291 m3

maandag
1996.

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
29-10-'95
van:

471 m3

591 m3

709 m3

826 m3

945 m3

1062 m3

1179 m3

1299 m3

1415 m3

1535 m3

1651 m3

1770 m3

1946 m3

2124 m3

2302 m3

2477 m3

2655 m3

2948 m3

3246 m3

3541 m3

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

G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 326551
WINTERSWIJK : 0543 512 212
ZE VEN AAR : 0316 523947
ZUTPHEN : 0575 54 24 24

Voor leuke bijverdienste
VERKOPERS(STERS)

GEZOCHT
voor verkoop van

parfums, verzorgende
produkten, kosmetika,

sieraden, lingerie
(A-kwaliteit).

Voor informatie:
(0573) 44 18 67

van Modecentrum
Teunissen

(01*0
Wij hebben inmiddels onze damesmode-afdeling vergroot
en opnieuw ingericht. Onze mannenmode-afdeling is ook

verplaatst en heeft een riante, stoere plek gekregen.

KOM U HET RESULTAAT
EENS BEKIJKEN!

QELUKTIJDIQ MET ONS
HEROPENINQSFEEST

INTRODUCEREN WIJ DAN
OOK ONZE MERKENWEEK

|Tnuivl*~' i r 27 teoniu"^ M \ l F MU^ o «iaaTtpTe'

Ter gelegenheid van onze heropening
en merkenweek mag iedere klant (en
dat geldt ook voor onze mannenmode-
afdeling) vanaf dinsdag 27 februari
t/m zaterdag 2 maart bij afrekening
van de aankopen een ballon door-
prikken. Daarin bevindt zich een
FEESTCHEQUE waarop een
KORTINQSPERCENTAQE
staat vermeld variërend

modecentrum

Teunissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 0573-451438

Deze cheque leunt u weer bij ons

besteden vanaf 9 april t/m 4 rnei

1996. Al met al redenen genoeg

om onze zaak te bezoeken en te

profiteren van onze feestcheques

Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

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

ACCOUNTANTS

>
BELASTINGADVISEURS

Uw adviseur inzake:

• Accountancy

• Belastingen

• Personeelszaken

• Bedrijfskunde

•Juridische zaken

Meer info?
Bel vrijblijvend

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

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

cursus voor
puppen,

beginnende en
gevorderde

honden.
Lokatie:

Banninkstraat 28Start: 2 maart a.s.
om 15.00 uur
Inlichtingen bij onze gedipl. instrukteurs:
Jan Vredegoor (0575) 46 29 68
Theo Lammers (0573) 25 69 71
Fons Bouwmeister (0314) 34 58 07
Hans Lichtenberg (0575) 46 20 42



Prins Jan-Willem de Eerste
ziet alles van de zonnige kant
Prins Jan-Willem de Eerste bood bur-
gemeester EJ.C. Kamerling afgelopen
zaterdag tijdens de sleuteloverhandi-
ging op het gemeentehuis een grote
zonnebril versierd met zonnebloemen
aan in de hoop dat de burgemeester de
toekomst weer wat zonniger gaat zien.
'Want het heeft de gemeente Vorden
het afgelopen jaar niet meegezeten',
verklaarde Prins Jan-Willem de Eerste
tijdens zijn speech.

Voordat de prins van carnavalsvereni-
ging De Deurdreajers een greep deed uit
de vele 'tegenslagen' van het afgelopen
jaar, complimenteerde hij het college al-
lereerst met de zeer snelle afhandeling
van de in zijn ogen levensgevaarlijke eik
die voor drogisterij stond. 'Hier heeft u
laten zien dat de gemeente ook goed
werk kan leveren en zelfs zeer snel kan
handelen. Nog voordat Weekblad Con-
tact uitgebreid melding kon maken van
de noodlijdende eik, stonden de anders
zo trage ambtenaren al klaar met de ket-
tingzaag. Ze konden gewoon niet wach-
ten. Terwijl dat meestal hun sterkste punt
is. Ik wil u als college van B en W een
pluim geven voor het snelle omhakken
van de boom. Het was een gevaar voor
onze Vordense samenleving geworden
en het verbaasde met dat het NOS Jour-
naal op de dag dat de boom werd neer-
gehaald geen reportage heeft besteed
,aan de 'bijna ramp' in Vorden. Want daar
kwam het wel op neer. Dankzij u is Vor-
den weer veilig en kan zelfs mevrouw
Stoffels aan de Zutphenseweg - die sla-
peloze nachten had - weer rustig slapen',
aldus Prins Jan-Willem de Eerste.
Vervolgens ging de prins van de Deur-
dreajers in op de vele tegenslagen die de
gemeente Vorden het afgelopen jaar ken-

Landbouwfederatie
In het jaarverslag van de Vordense Land-
bouw Federatie stelt Herman Vrielink
dat de landbouw in deze regio zwaar
weer doormaakt. 'De melkprijs stond
wederom onder druk. J3e omzet en aan-
was daalde in de loop van het jaar sterk
onder invloed van de quotumoverschrij-
ding die voor vele bedrijven dreigde te
ontstaan. Ook de dramatisch lage rund-
vleesprijzen hierop van invloed die de
vleesveehouders zwaar trof. De eierprijs
bereikte het zeer lage niveau van zes
cent. Ook pluimveevlees bracht extreem
weinig op. De varkenssektor krabbelde
uit het dal, maar bleef beneden de kos-
tprijs. Meer dan ooit zal men zich als in-
dividuele ondernemer moeten afvragen
'Waar sta ik met mijn bedrijf?' Een be-
drijfsplan van DLV of SEV kan behulp-
zaam zijn bij het antwoorden van deze
vraag. Doemdenken kan echter nooit de
oplossing zijn voor deze problematiek',
aldus Vrielink.
Onder de vlag van de Vordense Land-
bouw Federatie varen onder meer de
ZMO Vorden. Deze vereniging telt 193
leden. De CBTB afdeling Vorden telt 41
leden. De ABTB afdeling Vorden 20 en de
ABTB afdeling Vierakker telt 36 leden.
Alhoewel de de laatste drie organisaties
samenwerken in LTO Mid Oost zijn de
genoemde afdelingen afzonderlijk nog
niet opgeheven. Gezien de verdergaande
samenwerking, ook provinciaal en lan-
delijk lijkt de vorming van een land-
bouworganisatie nog slechts een kwestie
van tijd. In Vorden zal de samenvoeging
worden toegejuicht.

Medlertol
De feestcommissie Medlertol houdt op
vrijdagavond l maart haar jaarlijkse ver-
werpingsavond. Deze heeft plaats in 't
Wapen van 't Medler. Sjoelen, ballero,
schieten, spijkerslaan en het Rad van
Avontuur staan op deze verwerpingsa-
vond centraal voor een gezellig avondje
uit.

de. Als eerste roerde hij de discobus aan.
De prins overhandigde burgemeester
Kamerling een symbolische gouden ei-
kel en spoorde hem aan om iets te doen
aan de vernielingen die de discojeugd re-
gelmatig op zaterdagnacht na afloop van
hun uitstapje naar Groenlo in het .dorp
aanrichten. 'Het is slechts een symboli-
sche gouden eikel', legde Prins Jan-Wil-
lem uit. 'Ik hoop dat u volgend jaar van
mijn opvolger niet de echte krijgt. Doe er
uw voordeel mee.'
Wethouder 'Sorbienrje' Mulderije werd
ook aangespoord om zich harder in te
zetten voor de Vordense belangen.
'Houd Sorbo in Vorden' was de kreet van
de prins van de Deurdreajers terwijl hij
wethouder Mulderije de tweede gouden
eikel overhandigde. 'Het nieuws dat Sor-
bo misschien weggaat uit Vorden, sloeg
bij de meeste inwoners van ons dorp in
als een bom. Ook mijn vrouw Jolanda
schrok zich een hoedje. Zo chauvinis-
tisch als Jolanda is, doet ze iedere avond
trouw de afwas met haar Sorbo Afwas-
borstel. Ik wil haar elke keer weer hel-
pen, maar dat weigert ze gewoon. Ze
schreeuwt dan: Jij komt niet aan mijn
Sorbo Afwasborstel! Dat ding is heilig bij
haar. Maar de Sorbo is heilig bij mij. En
niet alleen bij mij. Ik denk bij de meeste
inwoners van Vorden.'
Wethouder Aartsen ontving de derde
gouden eikel. Zij werd aangespoord om
samen met wethouder Mulderije en bur-
gemeester Kamerling meer en versneld
woningen te bouwen voor de jeugd in
Vorden. 'In mijn Raad van Elf zitten alle-
maal jongens met twee rechterhanden.
Als u hulp nodig heeft dan zijn ze wel be-
reid om een handje te helpen en dan is de
nieuwbouwwijk Vorden-Noord in een
mum van tijd gerealiseerd.'

•̂ ^pr

Oud Vorden
Het waren allemaal oude bekenden
maar het was bijzonder leuk ze nog eens
weer te zien. EÉ^ude bekenden waren
personen op de videofilms die door
Freddy en Robby Schmitz afgelopen
donderdag voor de Oudheidkundige
Vereniging 'Oud Vorden' werden ver-
toond. Een aantal oude films van vlak
voor en na de jaren 40-45 is door de beide
broers overgezet op video.
Talrijke beelden van toen nog florerende
bedrijven kregen de aanwezigen in 'De
Herberg' te zien. Ook het verenigingsle-
ven kwam rijkelijk aan bod. En de beel-
den van de optocht lieten zien dat men
toen ook wel wat organiseren kon. Al
met al een avondje waarin de vele aan-
wezigen een paar aangename uurtjes
werden bezorgd. De volgende avond
waar de beelden van het vroegere Vor-
den te zien zijn is op 25 maart.

ZMO
De ZMO Vorden houdt maandagavond
26 februari in De Herberg haar jaarverga-
dering. Bij de bestuursverkiezing stellen
de aftredende leden H. Broekgaarden en
J.M. Pelgrum zich niet meer herkiesbaar.
Het bestuur stelt de heer E.J.R. Borgman
kandidaat. Na de pauze zal Jan Wagen-
voort uit Hengelo een diaserie vertonen.
Wagenvoort komt beroepsmatig veel
met de boerenprakrijk in aanraking. Bo-
vendien is hij een groot natuurliefhebber.

Bejaardensoos
Op uitnodiging van de bejaardensoos
Vierakker/Wichmond zal de heer W.
Kroon op woensdagmiddag 28 februari
een lezing geven over Paleis Het Loo in
Apeldoorn. De heer Kroon is hier werk-
zaam als gids. In zijn lezing zou veel aan-
dacht besteden aan de verschillende be-
woners van het paleis. Ook zal hij door
middel van dia's de tuinen van Het Loo
onder de aandacht bregen. De middag
heeft plaats in het Ludgerusgebouw in
Vierakker.

Erkenningsvignet
woonbranche voor
Helmink Meubelen
Helmink Meubelen uit Vorden is officieel
bevoegd om het CBW-Erkenningsvignet
te voeren. Dit houdt in dat Helmink
ruimschoots voldoet aan een aantal
strenge eisen op het gebied van bedrijfs-
voering, warenkennis en personeel.
Daarnaast geeft het vignet garantie dat
de consument er nooit een kat in de zak
kan kopen. Een woonzaak met de CBW-
Erkenning staat honderd procent garant
voor kwaliteit en service. Daarmee is de
nieuwe Erkenningsregeling van de CBW
een flinke uitbreiding en verbetering van
het Interieur Waarborg dat per l januari
1996 is komen te vervallen.

EHBO
Na een gedegen opleiding verzorgt door
de EHBO Vorden deden donderdag 15
februari zeventien kandidaten examen.
Het examen werd afgenomen door de
heer Glimmerveen en kaderrinstructeur
B. Durand. Eén kandidaat zakte voor zijn
examen. De geslaagden zijn B. Berend-
sen, A.G.M Besselink, mejuffrouw Burg-
hout, mejuffrouw Coffie, mevrouw De-
genkamp-Becks, mejuffrouw Hesselink,
A. Heuvelink, mevrouw Kamphuis-Van
Ooyen, mejuffrouw Knevel, mejuffrouw
Ordelman, mevrouw Rietman-
Wissink, A. van de Veen, mejuffrouw
Veldhuis, mevrouw Vos-Leussink en me-
vrouw Young-de Jonge. De opleiding
van deze cursus was in handen van ka-
derinstructrice mevrouw Gotink-Gilles
en de heer Minjon. Tevens werd er door
de Lotusgroep Hengelo medewerking
verleend.

CBTB
De leden van de afdelinfRrden van de
CBTB hebben op de jaarvergadering, die
overigens goed werd bezocht, geen be-
stuursverkiezing meer gehouden. 'Wij
verwachten dat er zo me^a 1998 een or-
ganisatie (L.T.O.) zal z^Vandaar dat
we besloten hebben tot die tijd met het
huidige bestuur door te gaan', aldus
voorzitter G.J. Visschers. Tijdens deze bij-
eenkomst vertoonde de heer Graaskamp
dia's over Afrika.

Politie Varia
Vorden

De politie hield op donderdag 8
twee radarcontroles in Vorden. Tl

februari
Tussen 10

en 12 uur werd er gecontroleerd op de
Zutphenseweg ter hoogte van Tragter. In
totaal passeerden er 398 voertuigen
waarvan er zeven te hard reden. De
hoogst gemeten snelheid was 73 kilome-
ter per uur. Er mag hier slechts vijftig ki-
lometer per uur worden gereden. Verder
werd er die dag tussen 13.00 en 15.30 uur
in beide richtingen gecontroleerd op de
Horsterkamp. Van de 630 passanten gin-
gen er 45 voertuigen te hard. De hoogst
gemeten snelheid was 82 kilometer per
uur. Ook hier is vijftig de maximaal toe-
gestaande snelheid. Ook werd er op 8 fe-
bruari op de Zutphenseweg een opge-
voerde brommer uit het verkeer gehaald.
Op zaterdag 10 februari werd een 21-jari-
ge inwoonster uit Amsterdam bij Super
Grotenhuys door het winkelpersoneel
betrapt op het stelen van een pakje room-
boter van f 1,99. De vrouw kreeg hier-
voor een boete van 220 gulden. Verder
hield de politie op zaterdag 10 februari
binnen de bebouwde kom een snelheids-
controle op de Zutphenseweg. Tussen
10.00 en 10.30 uur passeerden er 165 wa-
gens waarvan 67 automobilisten op de
bon werden geslingerd.

In de nacht van 16 op 17 februari is er in-
gebroken in een vrijstaande woning aan
de Strodijk. Via een raam wisten die die-
ven binnen te komen. Nadat de hele wo-
ning was doorzocht gingen de dieven er
vandoor met een kleurentelevisie, een vi-
deocamera en enkele sieranden.

Een 28-jarige man uit Aalten kwam afge-
lopen zondagochtend om het leven toen
zijn auto op de Zutphenseweg tegen een
boom belandde. De man reed in de rich-
ting Zutphen. Bij het inhalen van een per-
sonenwagen raakte zijn auto ter hoogte
van de Kruisdijk in de slip. De wagen
spinde en kwam met de linkervoorzijde
tegen een boom aan de rechterkant van
de weg. De politie vermoedt dat aqua-
planing de oorzaak is van dit ongeval.

Tot slot had er maandagmiddag op de
Zutphenseweg tussen Vorden en Zut-
phen een ernstig ongeval plaats. De weg
moest door de politie worden afgezet. Bij
het ter perse gaan van Weekblad Contact
waren de gegevens over dit ongeluk nog
niet bekend.

Barendsen ondergaat f ace-lift

Onder de naam De Vakman is de firma Barendsen aan de Zutphenseweg een nieuwe weg
ingeslagen. De afgelopen jaren timmerde Barendsen aan de weg onder de vlag van Knap't
Op. 'Maar door een reorganisatie bij Knap't Op bestaat die organisatie niet meer', vertelt
Henk Barendsen. 'Daarom hebben wij ons aangesloten bij De Vakman. Wij zijn daar vroeger
ook al eens lid van geweest, maar toen hield De Vakman zich alleen maar bezig met ijzerwa-
ren en gereedschap. Sinds ze ook in hout doen, is De Vakman een organisatie die uitstekend
bij ons past', vertelt hij. Het aansluiten bij De Vakman was voor Barendsen gelijk een goede
aanleiding om zijn winkel eens te veranderen. 'ledere vijfjaar moet je dat doen. Op die ma-
nier blijf je bij de tijd. Zo hebben we de voorkant van ons pand een ander aanzicht gegeven
door middel van een klok met tijds- en temper at uursaanduiding. Verder hebben wij ons as-
sortiment drastisch uitgebreid. Met name op het gebied van elektra, sanitair en sierbeslag'.
Volgend weekend zijn er diverse openingsaanbiedingen bij De Vakman Barendsen. Zie ad-
vertentie volgende week.
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Wim en Gonny Weenk nemen Welkoop over

T)it hebben we altijd al gewild'
Uitvaart- en Rijtuigenmuseum haken af

Het personeel van Welkoop Vorden. Van links naar rechts Gerard ter Maat, Manuela Visser,
RitaBrummer,MariekeLigterink, Gonny Weenk en Wim Weenk.

Toen Wim Weenk drie jaar geleden als
winkelchef bij de Welkoop in Vorden
ging werken, wist hij het al. Als er ooit
een mogelijkheid zou komen om de
winkel in Vorden van ABC over te ne-
men dan zou hij dat met beide handen
aangrijpen. Woensdag 21 februari is
het zover. Op die dag zal het beheer
van de welkoopwinkel aan de Sta-
tionsweg worden overgedragen aan
Wim Weenk en zijn vrouw Gonny.

De organisatie ABC had in totaal 27 Wel-
koopwinkels in Nederland. Doordat met
name de kosten op het gebied van mana-
gement de pan uitrezen, leek het de di-
rectie van ABC het beste om de 27 win-
kels te verzelfstandigen. Wim Weenk:
'Het probleem was dat er teveel over-
headkosten werden gemaakt op het
hoofdkantoor van ABC. De Welkoop-
winkels liepen daarentegen harstikke
goed. De omzet in Vorden is bijvoorbeeld
de afgelopen jaren alleen maar gestegen.
Daarom heb ik ook alle vertrouwen in de
toekomst', aldus Wim Weenk.
De naam van Wim Weenk is al jarenlang
verbonden aan de Welkoop. Voordat hij
in 1993 als winkelchef i h Vorden werd
aangesteld, werkte hij achtereenvolgens
in welkoopwinkels in Zelhem en Colom-
schate. Zijn vrouw Gonny daarentegen
heeft nog helemaal geen ervaring opge-
daan bij de Welkoop. 'Ik moet me nog he-
lemaal inwerken', zegt ze. 'Want ik weet
nog heel erg weinig over de produkten
die wij hier verkopen. Op zich is dat ook

geen schande als je weet dat wij hier
achtduizend verschillende artikelen in
de schappen hebben liggen', vertelt Gon-
ny Weenk.
Voor de klanten zal er zeer weinig veran-
deren, aangezien de Welkoop aan de Sta-
tionsweg hetzelfde assortiment houdt.
ABC blijft leverancier van depotgoede-
ren zoals zakgoed, mengvoer en mests-
toffen. Ook de personeelsleden Gerard
ter Maat, Manuela Visser, Rita Brummer
en Marieke Ligterink blijven werkzaam
in de winkel van Wim en Gonny Weenk.
'Verder is het natuurlijk zo dat begrippen
als service, J^ntvriendelijkheid en des-
kundig advies hoog bij ons in het vaan-
del blijven staan', aldus Wim Weenk.
Wim en Gonny Weenk willen nog wel
even kwijt dat de directie van ABC voor
een uiterstJ^ede afhandeling van de
overname ^roben gezorgd. 'Het uit-
gangspunt van ABC was dat elke win-
kelchef in principe de mogelijkheid
moest hebben om de winkel over te ne-
men. Ongeacht over ze daar hel geld
voor hadden. De directie van ABC heeft
verder ook de verschillende winkelchefs
geholpen bij financiële onderhandelin-
gen met de banken. Wat dat betreft heb-
ben ze het allemaal keurig afgehandeld',
vertelt Gonny Weenk.

Er zal woensdag geen officiële opening
plaats vinden. Wel zullen de klanten van
woensdag tot en met zaterdag een atten-
tie mee na huis krijgen als ze de wel-
koopwinkel bezoeken.

Kantoorunits bij gemeentehuis
worden dit voorjaar geplaatst
De gemeente Vorden kan nog voor de
zomer beschikken overeen aantal kan-
toorunits op het terrein van Kasteel
Vorden. Het is een tijdelijke oplossing
voor het ruimteprobleem op het ge-
meentehuis. De units gaan een half
miljoen gulden kosten.

Verder maakte de heer P.J.M. Hoogland
(P.v.d.A) zich vorige week tijdens de
commissievergadering Volkshuisvesting
en Economische Zaken zorgen over de fi-
nanciële gevolgen voor de gemeente
Vorden. Dit vanwege de langdurige
vorstperiode. 'De wegen zijn behoorlijk
opgevroren. Als ik zo de wegen bij mij in
de buurt bekijk, dan kan dit een hoop ex-
tra centen gaan kosten', aldus Hoogland.
Wethouder Mulderije kon zich de be-
zorgdheid van Hoogland goed voorstel-
len. 'Wanneer de vorstperiode voorbij is,

dan zullen we alles op een rijtje zetten en
de commissie zo snel mogelijk op de
hoogte stellen.'

Met het woonrijpmaken van een gedeel-
te van de Hamelandweg en de aanleg
van een trottoir langs de Kerkweide is
een bedrag gemoeid van f 90.300,-. De
heer R.Nobel (D'66) vond dit nu typisch
een zaak waar je bijvoorbeeld Kranen-
burgs Belang - of welk buurtcomite dan
ook - bij moet betrekken. 'Opmerkingen
en suggesties kun je dan tegelijkertijd
meenemen', zo vond hij. Wethouder
Mulderije deelde hierop mede dat de
voorzitter van Kranenburgs Belang wel
op de hoogte is gebracht evenals de di-
rekt betrokkenen aan deze wegen. Tij-
dens de ter visie ligging van de plannen
zijn overigens geen opmerkingen ge-
maakt', zo liet wethouder Mulderije.

Burgemeester E.J.C. Kamerling blijft
hoopvol gestemd als het gaat om de
realisering van zomerhuisjes op land-
goed Wientjesvoort. Ook nadat het
Uitvaart- en Rijtuigenmuseum hebben
afgezien van vestiging op het land-
goed denkt hij dat het mogelijk moet
zijn om slechts de helft van het oor-
spronkelijke plan uit te voeren. 'Het is
jammer dat er geen musea komen,
maar dat wil niet zeggen dat dit de
komst van zomerhuisjes in de weg
staat', aldus burgemeester Kamerling
vorige week tijdens de commissiever-
gadering voor Bestuur en Ruimtelijke
Ordening. De fractievoorzitters van de
vier Vordense politieke partijen waren
daarentegen sceptisch en hebben hun
vraagtekens gezet bij de haalbaarheid
van het plan 'Wientjesvoort'.

De reden dat het Uitvaart- em Rijtuigen-
•museum niet hebben gekozen voor de
locatie Wientjesvoort heeft alles te maken
met de hoge kosten die vestiging in Vor-
den met zich mee brengt. Volgens een
woordvoerder van het Nationaal Rijtui-
genmuseum Nienoord in Leek is dit de
voornaamste reden dat het rijtuigenmu-
seum heeft afgezien van een verhuizing
naar Vorden. 'We blijven nu met ons mu-
seum in Leek en gaan hier uitbreiden. De
locatie Wientjesvoort is voor ons dan ook
een gesloten boek'.
De fractievoorzitters van de vier Vorden-
se politieke partijen vroegen zich tijdens
de commissievergadering af of het plan
van het college wel kans van slagen
heeft. Het college houdt namelijk vast
aan een aantal oude randvoorwaarden
die er niet om liegen. Zo wil B en W dat
het landhuis wordt hj||teld. Ook wordt
er geen permanente ^Proning in de zo-
merhuisjes toegestaan en moet het meest
noordelijke bosgebied van Wientjesvoort
teruggeven worden aan de natuur. Ver-
der wil het college daUnet het beheer en
het liefst ook het eigelBJm van het totale
landgoed in één handnouden. 'Ik vraag
me af of dit allemaal niet te veel van het
goede is', zei fractievoorzitter B. Bran-
denbarg (VVD). 'En ik kan me heel goed
voorstellen dat een projectontwikkelaar
daar ook zo over denkt. Daarom moet
het niet zo zijn dat bijvoorbeeld het hers-
tel van het landhuis ons straks als een
molensteen op het hart ligt.'
Ook de heer A.H. Boers (CDA) vroeg
zich af of het haalbaar is om het beheer
en het liefst ook het eigendom van het to-

tale landgoed in één hand te houden.
'Dat is een veel te zware randvoorwaar-
de. Zoiets kun je volgens mij in de prak-
tijk nooit nakomen. Verder ben ik bang
dat het herstel van landhuis eveneens
geen haalbare kaart is', aldus Boers. De
heer M. Bakker (D66) vroeg zich af of er
überhaubt wel interesse zal zijn voor het
landgoed als mogelijke locatie voor de
bouw van zomerhuisjes. 'Ik las onlangs
in Dagblad De Gelderlander een artikel
dat de belangstelling voor dit soort bun-
gelowparken aan het afnemen is'. Frac-
tievoorzitter W.M. Voortman (PvdA)
sloot zich bij de vorige sprekers aan. 'Ik
vraag me af wat al deze randvoorwaar-
den voor betekenis hebben'.
Burgemeester Kamerling maakte vervol-
gens duidelijk dat de gemeente in feite
niet meer onder deze randvoorwaarden
uitkan. De planologische commissie van
de provincie Gelderland heeft namelijk
de ideeën van de gemeente Vorden over-
genomen en stelt dezelfde randvoor-
waarden. De heer B. Brandenbarg (VVD)
vond dit geen reden om de randvoor-
waarden niet ter discussie te stellen. 'Ik
denk dat we de provincie duidelijk moe-
ten laten weten dat dit een te zwaar pak-
ket is', aldus Brandenbarg.
Ook de agrariërs rondom het landgoed
Wientjesvoort maken zich zorgen. Tij-
dens de commissievergadering liet be-
stuurslid Herman Vrielink van de Vor-
dense Landbouwfederatie weten dat de
realisatie van zomerhuisjes onheroepe-
lijk in de toekomst meer beperkingen
voor de agariërs zal opleveren. 'Met ons
nuchtere boerenverstand kunnen wij op
de klompen aanvoelen dat enkele bedrij-
ven die hier al vele generaties bestaan op
de tocht worden gezet. Het mag niet zo
zijn dat de komst van zomerhuisjes ten
koste gaat van de plaatselijke landbouw',
aldus Vrielink.

De volgende stap in het project 'Wient-
jesvoort' is een herziening van het be-
stemmingsplan. Hiermee is een bedrag
van 25.000 gulden gemoeid. De commis-
sie Bestuur en Ruimtelijke Ordening gaf
een positief advies aan het college maar
de vier fractievoorzitters zeiden wel dat
ze in de raadsvergadering van 27 februa-
ri terug zullen komen op het plan. 'Want
als we vasthouden aan de randvoor-
waarden die het college stelt dan denk ik
dat hier om een plan gaat dat er nooit
gaat komen', aldus de heer A.H. Boers
(CDA)

Geslaagde ouderavond Vordering

Basisschool De Vordering kan terugkijken op een geslaagde ouderavond. Deze had vorige
week donderdagavond plaats in de school aan het jebbink. De kinderen hadden allerlei stuk-
jes ingestudeerd. De generale repetities deden soms het ergste vrezen maar op de 'première'
liep alles op rolletjes. De kleuters beleefden in hun dromen de mooiste sprookjes uit hun
sprookjesboek en ook liet prentenboek van Flipje Vlieg viel bij de ouders in de smaak. Groep 3
en 4 vermaakten de ouders met allerlei bekende Hollandse liedjes. Na de pauze was het de
beurt aan groep 5 en 6 die het toneelstuk 'Het goud van de stad Noordkerke' vertolkten. Het
verhaal speelde zich ruim honderd jaar geleden af en ging over Tijl Uilenspiegel. Het was
verbazend om te zien en te horen hoe de kinderen zich in hun rol inleefden. Tot slot was het de
beurt aan groep 7 en 8. Zij vermaakten de ouders met zang, dans en toneel. Alles bij elkaar
een geslaagde ouderavond.



DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Voor het deskundig verzorgen van uw

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 14 85
Telefax (0575) 55 16 89

zal ons kantoor ook dit jaar weer geopend
zijn op de volgende avonden:

woensdagavond 28 februari
woensdagavond 6 maart
woensdagavond 13 maart
woensdagavond 20 maart

van 18.30 tot 20.30 uur

GEEF OM HET KIND VAN NU
GEEF AAN

Voor leef- en speelruimte
in elke wijk in het hele land

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht - Telefoon (030) 24 47 000

Opruiming van kachels
gas- en houtkachels: inzet en vrijstaand

enorme kortingen
wie het eerst komt, het eerst koopt...!

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

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur

RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 G B Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

Raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

problemen . __

Administratie- en belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BBG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen
van al uw aangiften. Tevens het adres voor een
totaalpakket administratieve dienstverlening:

* verzorging financiële administratie midden-
en kleinbedrijf en agrariërs

* mineralenadministratie
* loonadministratie
* samenstellen jaarstukken en tussentijdse

rapportage
* verzorging alle belastingzaken
* deskundige adviezen
* bedrijfsbegeleiding
Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij
Federatie Adviserende Beroepen

Snel, zeker én betaalbaar

BLIKSEMSNELLE SERVICE
ZONDER AFSPRAAK. VASTE PRIJZEN.

Wat wij precies aan uw auto moeten doen bepaalt u

uiteraard zelf. Masterfit biedt snelle service en

reparaties voor diverse snel te repareren punten:

Q accu Q banden Q koppeling Q oliepeil

Q remmen Q schokbrekers Q uitlaat Q wisscrbladen

Voor°P

AUTOCENTRUM
KCw.J.dlrKOOI
Kwinkweerd 19/21
Lochem - Telefoon (0573) 25 25 55



Verbroedering tussen Kranenburgs Carnaval en De Deurdreajers tijdens scholenbezoek

Wichmond groeit uit tot een 'carnavalsmekka'
Carnaval vieren zit direkteur Jan Ma-
rijnissen van de Willibrordusschool
uit Vierakker in het bloed. Op vrijda-
gochtend 16 februari wist de in Bra-
bant geboren onderwijzer de stem-
ming er weer goed in te brengen op
camping 'Kleine Steege' in Wichmond
waar het jaarlijkse carnavalsfeest van
de Willibrordusschool werd gehou-
den. Het feest kende dit jaar een pri-
meur. Vooruitlopend op de fusie tus-
sen de katholieke basisschool uit Vier-
akker en de Klimopschool uit Wich-
mond waren de leerlingen van beide
scholen tijdens dit scholencarnaval
aanwezig. 'We schrijven historie', al-
dus direkteur Jan Marijnissen.

Het feest in de kantine van camping
'Kleine Steege' in Wichmond was de
start van het carnavalsprogramma van
De Deurdreajers. Nadat Jeugdprins Joch-
em, Jeugdprinses Sandra en Prins Jan-
Willem I en zijn gevolg via een open wa-
gen bij de camping arriveerden, bood di-
rekteur Jan Marijnissen de nieuwe Prins
van de Vordense carnavalsvereniging
een bord aan met het opschrift 'Welkom
in 't Gat van Suderas en in het Wich-
mondse Rijk der Nathalzen'. Marijnissen
had voor deze gelegenheid zijn alledaag-
se kostuum ingeruild voor een dokters-
tenue. Ook de andere leerkrachten van
de beide scholen waren allemaal ver-
kleed. Met name direkteur Douwe Wob-
bes van de Klimopschool leek bijzonder
in zijn nopjes met zijn creatie.
Nadat president Henk Groenendal van
De Deurdreajers de beide scholen be-
dankt had voor het geweldige ontvangst,
richtte direkteur Marijnissen zich door
middel van een toespraak tot Prins Jan-
Willem Elbrink die in het dagelijks leven
een bloemenspeciaalzaak runt in de bur-
gemeester Galleestraat in Vorden. Het
mag duidelijk zijn dat dexe bloemlezing
doorspekt was met de nodige humor. 'U,
Prins Jan-Willem de Eerste, u bent in

Van links naar rechts adjudant Da n iel Stapelbroek, ]engdprins Jochem ter Bogt, Jeugdprin-
ses Sandra Hninnielinken adjudant Kristel Wenneker.

deze streek geboren en wij vinden u sa-
men met uw hele gevolg een prachtig
boeket. Wet weten bovendien dat uw
vrouw een echt bloemstuk is en dat u sa-
men met haar bloempjes bent gaan pluk-
ken in het bloembed van het huwelijk.
Hierdoor kon het bloemzaad ontkiemen
en hebben jullie een prachtig jeugdcorso
van kinderen gekregen', aldus Jan Marij-
nissen.
Vervolgens was het woord aan Jeugd-
prins Jochem ter Bogt en Jeugdprinses
Sandra Hummelink. Het tweetal zit in
groep acht van de Willibrordusschool en
hun proclamatie stond bijna helemaal in
het teken vardAaanstaande fusie russen
de twee basiSchoIen in Vierakker en
Wichmond. Zo waren jeugdprins Joch-
em en Jeugdprinses Sandra van mening
dat ook op deeefuseerde school de hu-

mor hoog in het vaandel moet komen te
staan. Ook het voorstel om de speelk-
wartieren op te rekken naar speeluren
deed het goed bij de luisterende kinde-
ren. Het tweetal gaf ook een signaal af
naar de plaatselijke politiek. Volgens
Jeugdprins Jochem en Jeugdprinses San-
dra wordt er veel te hard gereden in de
Beeklaan in Wichmond. 'Graag zouden
wij zien dat er veiligheidseisen worden
getroffen. Er wordt hier veel te hard gere-
den'.
Nadat ook Prins Jan-Willem nog enkele
woorden tot de kinderen had gesproken
was het tijd voor een grote polonaise.
Voor de afvaardiging v^Écarnavalsvere-
niging De DeurdreajerWfit Vorden was
dit helaas maar van korte duur aange-
zien ook de andere twee katholieke ba-
sisischolen in de gemeente Vorden die

René Eggink nieuwe prins in Kranenburg

Kas Bendjen' zorgt voor een
ouderwets Kranenburgs carnaval

voor de muzikale omlijsting van het car-
navalsfeest dat fot in de late uurtjes door-
8in8-
Op zondagmiddag stond er een kinder-
optocht op het programma met mede-
werking van blaaskapel 'de Schadden-
stekkers' uit Ruurlo. Aansluitend gaf de
Vordense dialectgroep Kas Bendjen een
accoustisch optreden voor de kinderen
in de zaal van Gasterij Schoenaker. Met
nummers als 'Op een grote paddestoel'
wisten ze de kinderen uitstekend te ver-
maken. Hierna was er een kindertheater
van het duo Walters & Walters dat bij de
ruim 100 kinderen bijzonder aansloeg. In

ochtend nog op het programma stonden.
President Henk Groenendal veront-
schuldigde zich bij 'meester Marijnissen'
en beloofde dat De Deurdreajers vol-
gend jaar iets langer in Wichmond zou-
den blijven. 'Want Wichmond verdient
het. Wichmond is een een heus carna-
valsmekka', aldus Henk Groenendal.
Iets later dan gepland arriveerde Prins
Jan-Willem en zijn gevolg om kwart over
tien bij basisschool De Vordering. Ook
hier werden de kinderen toegesproken
door de Prins, waarna er door de Raad
van Elf allerlei spelletjes met de kinderen
werden gedaan zoals het overbekende
'spijkerpoepen'. Als klap op de vuurpijl
werden ook nog de gezichten van twee
'onderwijzeressen' die niet verkleed wa-
ren, door kinderen van een laagje verf
voorzien. Dat dit de nodige hilariteit
opleverde mag duidelijk zijn.

Aan het einde van de vrijdagochtend
gingen de Deurdreajers naar basisschool
de Kraanvogel in Kranenburg. De afge-
lopen twee jaar stond dit bezoek telkens
in het teken van de 'concurrentiestrijd'
tussen de Vordense en de Kranenburgse
carnavalsvereniging. Misschien mede
door de verschillende artikelen in Week-
blad Contact van de afgelopen weken,
was de 'strijdbijl' begraven en stelde di-
rekteur Wim Gudde voor om dit jaar
geen wedstrijden meer tussen de beide
verenigingen te houden. 'Nee, dit jaar
doen we het heel anders. Op drie ramen
van de sportzaal hebben wij een vel pa-
pier geplakt en het is de bedoelling dat
de beide Prinsen, de beide Presidenten
en De Jeugdprins en Jeugdprinses geza-
menlijk een vaas met bloemen gaan
schilderen. Dus Deurdreajers en Kranen-
burgers zet 'm op', moedigde Gudcie de
zes schilders aan. Uiteindelijk gingen
president Harry Nijenhuis van het Comi-
té Kranenburgs Carnaval en president
henk Groenendal van de Deurdreajers
met de eer strijken.

de feesttent speelde op dat moment Kas
Bendjen voor de 'ouderen'. Dit laatste
was een enorm breed begrip. 'Van acht
tot tachtig zullen we maar zeggen', aldus
voorzitter Jos Besselink van het comité
Kranenburgs Carnaval. Ook president
Henk Groenendal van carnavalsvereni-
ging De Deurdreajers uit Vorden was
even overgekomen uit café De Herberg
om een toost uit te brengen op het carna-
val in Kranenburg. Alles bij elkaar een
zeer geslaagd Kranenburgs Carnaval in
een tent die waarschijnlijk volgend jaar
opnieuw met drie meter moet worden
uitgebreid.

Kleurrijke optocht Deurdreajers

De Vordense dialectgroep Kas Bend-
jen zorgde afgelopen zondag voor een
ouderwets gezellig carnaval in de
feesttent in Kranenburg. De tent was
op zondagmiddag bomvol. Het comité
Kranenburgs Carnaval had op het al-
lerlaatste moment nog besloten om de
tent met drie meter uit te breiden, 'En
het is goed dat we dat gedaan hebben.
Anders hadden ze er allemaal niet in-
gekund', aldus voorzitter Jos Besse-
link afgelopen zondagmiddag.

Het carnaval in Kranenburg ging overi-

gens op zaterdagavond al van start met
een gekostumeerd bal. In totaal waren er
ruim 250 mensen afgekomen op dit ope-
ningsbal waar de nieuwe Prins van de
Kranenburgse carnavalsvereniging be-
kend werd gemaakt. Uit een levensgrote
koe kwamen Prins René Eggink en zijn
adjudant Herwin Reintjes tevoorschijn.
In zijn toespraak kwam Prins René de
Eerste met de oplossing voor het mest-
probleem. 'Je verpakt het in zilverpapier
en verkoopt het als koffie bij de Super in
Vorden', aldus Prins René Eggink. De
band Real Time zorgde zaterdagavond

Net voordat het zaterdagmiddag begon te regenen, arriveerde de laatste wagen van de carna-
valsoptocht in Vorden bij het eindpunt. 'We hebben ongelooflijk veel geluk gehad', aldus
president Henk Groenendal na afloop van de overigens goed verlopen carnavalsoptocht. Van
de zeventien deelnemers die meereden in de kleurrijke stoet, haalde alleen de wagen van de
Kopergarde niet de eindstreep. Zij moesten bij het kruispunt van de Zutphenseweg met het
Addinkhofhun wagen met een gebroken as achter laten. De optocht werd bij de loopgmepen
gewonnen door de ZorgGroep Oost-Gelderland. Zij protesteerden tegen de bezuinigingen op
het gebied van de thuiszorg. Bij de wagens ging de eerste prijs naar Villa Nuova. De eialage-

'dstrijd voor de Vordense winkeliers werd overigens gewonnen door Kwalitaria De Buitr-we,
man.
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GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij besluit van 23 januari 1996, nr.
RG96.2006 goedkeuring hebben verleend aan het wijzi-
gingsplan dat voorziet in uitbreiding van het agrarisch
bouwperceel aan de Brandenborchweg 8, alhier. Tegen
het goedkeuringsbesluit kan een belanghebbende tot en
met 3 april 1996 beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019,2500 EA Den Haag.
Het goedkeuringsbesluit treedt daags na afloop van de
beroepstermijn in werking tenzij binnen die termijn een
verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend. Aan
de indiening van zowel een beroepschrift als een ver-
zoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbon-
den. Nadere inlichtingen daarover kunnen worden inge-
wonnen bij hen (telefoon 0575-557474) of het provinciaal
bestuur van Gelderland te Arnhem (telefoon
026-3599111).

Vorden, 21 februari 1996
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

c.v.-ketel van de
11 kook "

De c. v. - dokter maakt hem
snel weer " beter "

WIM B(?)SMAN
l N S T A L L A

Voor storingen zijn wij
24 uur per dag bereikbaar
ook in het weekend

B E D R I J F |

Burg. Galteestr. 67 Vorden

tal. 0575- 552627

Wegens vakantie is onze
werkplaats

Vordenseweg 21 -23
7231 PCWarnsveld
Tel. (0575) 55 35 68

van 26 febr.
t/m 1 maart

In- en verkoop
gaan gewoon door

Zó weinig!

2-pak,
J 24+6 opn.
J^> 200 of 400

MET DEZE BON
5O% KORTING
OP DE 2e FILM

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

Combi Willemien, Dorpsstraat 20, Vorden.
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GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11

WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING.
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan
om het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982', voor wat
betreft het perceel de Horst 2 te wijzigen.
Het betreft het wijzigen van de vorm van het agrarisch
bouwperceel.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 22 fe-
bruari 1996, gedurende twee weken, voor een ieder ter
inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mo-
gelijkheid tot en met 6 maart 1996 bedenkingen bij hun
college in te dienen.

Vorden, 21 februari 1996,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Ook etat is

Albert Heijn

Met onze
TOP 10-aanbiedingen:

_4,98
12,98

O Magere speklappen
m/zw kg. van 9,50 voor

Sucadelappen
1 kilo van 22,50 voor

© AH Perla Mild Koffie
snelf. 4 x 250 gr. van 13,79 voor _

O Nutricia Chocomel
Itr. van 2,49 voor 1,99

0 Croky Chips
div. smaken, 300 gr. van 2,49 voor _

© AH chocoladehagel
400 gr. van 2,89 voor

Allison Volkorenbrood
800 gr. van 2,65 voor

© Zwan Boterhamworst
100 gr. van 1,39 voor

© Prachtig witlof
500 gr.

© Hero Cassis
1V2 liter van 2,75 voor

Albert Heijn
Hengelo (Gld.)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Wilt u aan de kassa opgeven welke kris- MOLENHOEK
talartikelen u nog graag wilt hebben?

Aan de Vordense
verenigingen en

organisaties

Om uw voor het lopende jaar geplande
aktiviteiten opgenomen te krijgen

in ons jaarprogramma
moeten ze vóór 9 maart

schriftelijk of telefonisch worden
doorgegeven aan ons kantoor

of aan de sekretaris,
Mulderskamp 7, tel. 55 11 86

Winterse aanbiedingen

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

in wel 20 soorten

DIT WEEKEND

PERZIK-SPECIAAL
VLAAI

goed voor 12 royale punten
lekker fris, romig en calorie-arm
ook verkrijgbaar in halve vlaaien

dit weekend voor maar 17,50

WIENER
APPELPUNTEN

goed gevuld, met of zonder slag room.
Proef de Weense sfeer

4 voor maar 4,95

_ EEN HARTIGE VARIATIE

GRIEKSE
GIROS BROODJES

nu per stuk 1,65

TIP VAN DE WEEK:

WALDKORN
gezond en puur natuur

het lekkerste brood van Nederland

zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

QUICK STEP
FLOOR

Quick.Step Floor is een slijtvaste, oersterke en vooral
heel betaalbare laminaatvloer.

Kies voor Quick.Step Floor, de vloer met karakter.

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. (0575) 52 61 32
Maandagmorgen en woensdag-

middag gesloten.
Geen koopavond

'de woonwinkel van Wimsveld'
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