
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. -Postbus 22-7250 AA Vorden -Telefoon 05752-1010 -Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / ABN AMRO nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 13 januari 1994
55e jaargang no. 42

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 41 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
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.

Teun Lichtenberg verlaat Raad Vorden
Teun Lichtenberg (63) keert na maart niet meer terug in de
Vordense gemeenteraad. Hij heeft er dan 20 jaar opzitten. 'Ris-
sen 5 september 1978 en 30 september 1981 was hij CDA-wet-
houder. Een tijd die Teun Lichtenberg nog zeer helder voor de
geest staat en die hij als de meest bewogen periode uit zijn aktie-
ve politieke loopbaan heeft ervaren. Al zal hij de aanvangsjaren
(1974-1978) als raadslid ook niet gemakkelijk vergeten.

Lichtenberg: „In die jaren kon je een
raadsvergadering beter vergelijken
met een rugbyveld. De partijen tac-
kelden elkaar bij het leven. Aan be-
sturen werd vrijwel niet meer ge-
dacht. En dat kwam allemaal door de
plannen om van het gemeentehuis het
Dorpscentrum te maken en Kasteel
Vorden aan de kopen en dat als het
nieuwe gemeentehuis in te richten.
Burgemeester Vunderink die toen nog
maar net in Vorden werkzaam was,
heeft zich enorm ingezet om die plan-
nen van de grond te krijgen.
Toen éénmaal met de verbouw van
Kasteel Vorden tot gemeentehuis
werd gebonnen, was er dus veel sub-
sidie nodig. Toezeggingen waren er
wel, maar je moet natuurlijk het geld
wel hebben. Burgemeester Vunderink
bleef optimistisch en hevelde geld
van het ene subsidiepotje naar het an-
dere subsidiepotje over om toch maar
vooral met de verbouwing door te
kunnen gaan. Vunderink werd in die
tijd dan ook wel de 'subsidie-burge-
meester' genoemd", zo zegt Lichten-
berg.

Vordcns Belang en de fraktie van de
Partij van de Arbeid waren het totaal
niet met de handelwijze van Vunde-
rink eens. Allemaal veel te duur, zo
vonden deze frakties.
Lichtenberg: „Op gegeven moment
laaiden de discussies in de Raad zo
hoog op dat én de PvdA én Vordens
Belang de Raadszaal verlieten om er
de eerste maanden niet meer terug te
keren. Ik heb nooit kunnen begrijpen
dat zij zo star waren en dat zij Vorden
bestuurlijk in de steek lieten. Maar
goed dat het College en de rest van de
Raad het geloof in de goeie afloop be-
hielden, want uiteindelijk kostte het
nieuwe gemeentehuis Vorden slechts
rond 1,2 miljoen gulden", aldus Teun
Lichtenberg.

Nieuwe aanvaring

Toen de rijen zich weer hadden geslo-
ten en de Raad inmiddels weer kom-
pleet was diende zich de volgende
'aanvaring' aan. Lichtenberg: „Dat
was binnen onze eigen CDA. De ge-
meenteraadsverkiezingen waren ach-
ter de rug en dus moest er een nieuw
College komen. In de periode 1974-
'78 was wijlen dhr. G.J. Bannink onze
wethouder.
Op gegeven moment kreeg de fraktie
toch problemen met Bannink. Wat
Bannink nl. zei moest gebeuren en
verder hadden wij niet veel in te bren-
gen. De samenwerking werd er niet
beter op", aldus Lichtenberg.

Het gevolg was dat niet iedereen bin-
nen de CDA-fraktie Bannink weer als
wethouder naar voren wenste te
schuiven. Na een fel bewogen verga-

NCVB
Op de maandelijkse bijeenkomst als
NCVB Vorden heeft men Trudie Tol-
kamp uitgenodigd om een inleiding te
houden over eetverslaving. Na de inlei-
ding wil men in groepsgesprekken de
vragen aan haar formuleren.
Ze is diëtiste en begeleidt mensen
naast ziekenhuis en tehuizen ook
thuis. Haar inleiding spitst zij toe op:
anorexia nervosa en bulimia.

Anorexia nervosa is een intense angst
om dik te worden, die niet afneemt
naarmate het gewicht vermindert.
Men blijft de nadruk leggen op het
zich dik voelen.

dering — eind augustus 1978 — dit
tot diep in de nacht duurde, besloot de
CDA-fraktie om Teun Lichtenberg
kandidaat te stellen. Op 5 september
1978 werd Lichtenberg dan ook vol-
gens plan tot wethouder gekozen.
Bannink scheidde zich af en ging als
éénmansfraktie vrolijk verder in de
Raad. Lichtenberg: „Eerlijk is eerlijk:
Bannink heeft ons in die vier jaren
niet gedwarsboomd, dat moet ik hem
nageven".

Vol goede moed

Teun Lichtenberg ging vol goede
moed op wethoudersavontuur en had
er op dat moment geen flauwe notie
van dat een (plaatselijk) politiek leven
soms ook gepaard gaat met voetan-
gels en klemmen. In het begin ging
het voortvarend. Onder meer kwam er
een vrouwenraad en een sportraad
van de grond.
Lichtenberg: „In die tijd bleek de be-
hoefte aan een sporthal. Maar ook de
tennisvereniging en rijvereniging had-
den capaciteitsproblemen, terwijl het
zwembad aan renovatie toe was. Ik
heb toen een plan gemaakt (achter de
schermen aangeduid als het 'plan
Lichtenberg', red.) waarbij de voet-
balvelden zouden 'doorschuiven'
naar de overkant richting Ruurlose-
weg. Daarnaast een sporthal, tennis-
banen en een terrein voor de rijvereni-
ging. Daarvoor een grote parkeer-
plaats, die we 's winters onder water
zouden kunnen laten lopen zodat er
dan geschaatst kon worden. De grond
behoorde aan één persoon met wie ik
al heel snel 'rond' was.
Een prachtig plan. Het heeft de Raad
echter nooit gehaald.
In het College was geen meerderheid
omdat de ambtenaren op het gemeen-
tehuis (en die hadden in die dagen
veel invloed) het allemaal niet zagen
zitten. Hun argumentatie was dat het
complex (niet te verwarren met het la-
tere bungalowprojekt begin jaren
tachtig) te ver van het dorp kwam te
liggen.
Voor mij allemaal een grote teleur-
stelling en de eerste bittere pil als wet-
houder" , zo kijkt Lichtenberg terug.
„Wist je overigens dat vorig jaar toen
de plannen voor de renovatie van het
zwembad besproken werden, het plan
nog weer eens ter sprake is gekomen?
Het ligt nl. nog steeds ergens in een
la", zo zegt hij!

100 uur in de week

Lichtenberg, van beroep agrariër,
werkte gedurende zijn wethouderspe-
riode zo'n 100 uur in de week. „De
boerderij heeft altijd doorgemar-
cheerd". Begin 1981 begon hij na

Bulimia zijn periodieke eetaanvallen.
Men is zich bewust dat het eetpatroon
abnormaal is en men is bang voor ver-
lies aan zelfbeheersing bij het eten.
- Zijn eetproblemen van deze tijd, of
ook in de geschiedenis bekend?
- Worden de problemen meerbeheers-
baar als je er wat meer van weet?
Terwijl men zich ervan bewust is dat zo
veel mensen aan het nodigste gebrek
hebben wil men op deze avond toch
eetproblemen aan de orde stellen en
er met elkaar en met Trudie Tolkamp,
als deskundige, over praten.

Bejaardenkring
Op de bijeenkomst van de bejaarden-

te denken en zich af te vragen of dit
werkempo wel te handhaven zou zijn.
„De achtergrond van deze gedachte
was dat een broer van mij aan een
hartaanval was overleden. Een paar
maanden later was het inderdaad wat
het wethouderschap betreft voorbij.

We hadden in die tijd in Vorden nogal
wat criminele jongelui die de ge-
meenschap een boel problemen be-
zorgden. Ook de werkeloosheid liep
op. Ik liep met ideeën rond om tot een
cultureel plan te komen en op die wij-
ze de jeugd wat te kunnen bieden. Ik
kon een sociaal kultureel werkster —
die op dat moment werkeloos was —
zover krijgen dat zij mij wilde helpen
een ,dergelijk plan op te stellen. Ik
vroeg in het College hiervoor een
voorstel te mogen maken om de zaak
van de grond te krijgen. De kosten
voor een dergelijk plan zouden 5.000
gulden bedragen. De meerderheid
van het College steunde mij niet.

Ook de Raad liet mij, zij het op het
nippertje, in de steek. Mede gelet op
het vele werk dat ik in de funktie had
gestoken, dacht ik bij mij zelf: waar-
voor doe ik het nog allemaal. Direkt
na de stemming bedankte ik als wet-
houder' ', aldus Lichtenberg.

Sansrancune

Teun Lichtenberg heeft er geen mo-
ment over gepraktizeerd om ook maar
te stoppen met het Raadslidschap. In-
tegendeel: bij de eerstvolgende ver-
kiezingen stelde hij zich gewoon weer
kandidaat voor het CDA. „Het was
natuurlijk wel een omschakeling. Je
hebt tenslotte drie jaren in de 'keu-
ken' gewerkt en dan zit je plotseling
weer aan de andere kant van de tafel.
Wel heb ik mij de laatste jaren een
beetje 'onderaan' in de fraktie opge-
steld om toch vooral de jongeren de
kans te geven zich te ontplooien", zo
kijkt Lichtenberg terug.
Hij vindt dat de Raad van Vorden
goed funktioneert. „Het CDA is dan
wel de grootste partij, natuurlijk soms
best makkelijk, maar de fraktie heeft
zich altijd op het standpunt gesteld
ook goed naar de andere partijen te
luisteren. Er is respekt voor elkaar,
waardoor er konstruktief gewerkt
wordt. Dat er nu een nieuwe partij
(D'66) bij komt vind ik persoonlijk
weinig zinvol. D'66 heeft al aange-
kondigd dat er meer 'vuurwerk' in de
Raad moet komen. Dat is een terug-
gang en dat doet afbraak aan het be-
sturen", zo zegt Teun Lichtenberg op
voorhand.

Besturen zit de
'Lichtenberes' in het bloed

'
Het 'besturen' zit de 'Lichtenbergs' in Vorden in het bloed. De
heer W.A.J. Lichtenberg (Teun), beter bekend als Lichtenberg
van het 'Waarle' (de naam van de boerderij) begon al op 18-
jarige leeftijd met het vervullen van bestuurlijke taken.

Hij begon bij de Jonge Boeren en
Tuinders Bond (JBTB), gevolgd
door een bestuursfunktie bij de KPJ
(Katholieke Plattelands Jongeren).
Nadien bij de ABTB (Algemene
Boeren en Tuinders Bond). Be-
stuurslid van de Boerenleenbank
Kranenburg (27 jaar); voorzitter van
de Coveco-Graafschap Oost.

Door al dat soort werkzaamheden
werd hij door de vroegere KVP (Katholieke Volks Partij) ver-
zocht om zich kandidaat voor de Raad van Vorden te stellen.
Hij trad daarbij in de voetsporen van zijn broer Wim, die acht
jaar daarvoor namens de KVP zitting had in de Raad van Vor-
den.
Twee broers van Teun Lichtenberg zijn burgemeester. Harry is
burgemeester in Gendt en Fons bekleedt dezelfde funktie in
Duiven.

Na 28 jaar verdwijnt de naam Lichtenberg uit de Vordense
Raad. Het ziet er nl. niet naar uit dat de zoons van Teun een
funktie als raadslid ambiëren. Althans dat is de mening van
pa. Met één kanttekening: bij de Lichtenbergs weet je het
maar nooit!!

kring van donderdag jl. werd men ver-
wend met oliebollen en nieuwjaar-
srolletjes, door de leiding zelf gebak-
ken, welke natuurlijk in dank werden
aanvaard. Uit het financiële overzicht
bleek, dat de kring 72 leden telde en
een klein batig saldo in kas had. Het
jaaroverzicht kreeg men te horen in
dichtvorm, welke keurig was opge-
steld. Verder een kwis over huizen en
personen enz. uit de jaren zestig en
een spelletje bingo was deze middag
zo verstreken. Rest nog te melden dat
de leiding een attentie kreeg aangebo-
den als dank voor het vele voortreffe-
lijke werk door hun verricht. Op don-
derdag 20 januari hoopt men weer sa-
men te komen in 't Stampertje, waar
ook nieuwe gezichten welkom zijn.

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Ledenvergadering + voorverkoop
van kaarten voor het
75-jarig bestaan
Deze vergadering wordt vrijdag-
avond 14 januari gehouden bij de
Boggelaar. Tijdens deze avond is er
de mogelijkheid om kaarten te kopen
voor de diverse aktiviteiten in april.

Videofilm te koop
De videofilm 'Plattelandsjongeren op
Dreef', die binnen de afdeling is ge-
maakt, kan besteld worden. Opgave
tel. 05752-3943.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 16 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, dienst van Schrift en Tafel. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag /6/anuaf/10.0Q uur ds. M.A. Noorloos,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. H.J. Zeldenrijk, Sil-
volde-Gendringen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 15 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 16 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
Tienerkoor Votiko.
Weekend-Wacht-Pastores: 16r17 januari pas-
toor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 15-16 januari dr. Haas.
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. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

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

Tandarts 15-16 januari Jelsma/Ruskamp, Lo-
chem, tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-
ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissiewoningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

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. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje januari mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Openingstijden: maandag t/m
donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-15.30
uur; zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIKRAKKER - WICHMONI)

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 januari 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 16januari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 januari pas-
toor van Zeelst, tel. 05752-1735.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Europarlementariër
Op maandag 24 januari zal de heer
Verbeek - europarlementariër - het
één en ander komen vertellen met be-
trekking tot de problematiek van de
landbouw. Dit is een avond i.s.m. de
Gelderse Maatschappij van Land-
bouw, bij de Boggelaar.

Volleybaltoernooi
Deze zal worden gehouden op vrijdag
21 januari en vrijdag 4 februari in
sporthal Appie Happie. Men kan zich
opgeven voor zowel een dames- als
herenteam: tel. 05754-1313.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 5 januari
Groep A: l . m v. v. Burk/mv. Hendriks
58.3%; 2. mv. Elferink/hr. van Uffe-
len 54.9%; 3. mv. Brocrtjes/mv. Gil-
les en mv./hr. Schollen 54.2%.

Groep B: 1. mv. den Elzen/mv. van
Manen 67.4%; 2. mv. den Hartog/hr.
Machiels 65.3%; 3. mv./hr. Führi
Snethlage62.1%.



1. BANKSTELLEN & STOELEN
2. KASTEN & TAFELS
3. INRUILSERVICE
4. LOSSE KUSSENS
5. LAGE PRIJZEN

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

DORPSSTRAAT 20 - HALLE - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

DE GROTE TERUGKEER VAN DE DINOSAURUSSEN

nu dino-brood,
straks dagelijks

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 Vorden " Tel. 05752-1877

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

•—••̂ •—•M

S Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge pri
GEKRUIDE KIPKLUIFJES

A Qfl
1 kilo van 7,90 voor ~ m w w

MAGERE
RUNDERLAPPEN

11 QO
1 kilo van 21,90 voor l l iww

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENWIT- of
BRUINBROOD
GESNEDEN 4

800 gram van 1,99 voor l •

LEVERROLLADE ^
SNIJVERS

100 gram van 2,19 voor l j

KIP GRILLROLLADE
100 gram van 2,29 voor l l • v*

SNIJVERS

ALTIJD LAA(J IN PRIJS:

CHINESE
SPERZIEBONEN A QQ

blik, 567 gr van 1,39 voor V • v v

BETUWE EXTRA JAM
AARDBEIEN

pot van 2,59 voor 2,49
SPA CITROEN

1 7Q1,5 Itr van 1,89 voor l j f W

DIXAN MEGAPERLS
pak, 1600 gr van 16,85 voor l W j W O

* * * * * OPENINGSTIJDEN * * * * *
'MA. 10.00-18.00 uur*

* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
1 *VR. 8.30-21.00 uur /ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V. Raadhuisstraat 53
Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2000

f5,-
besparen,

abonnement
op Contact

betafen.

arkensvlees
eel keus

errassend lekker
oordelig

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 yo 9,95
Vlindervinken per SM 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Magere SpeklapJGS 500 gram 3,75

MARKTAANBIEDING

TjapTjoy
500 gram 6,25

Bami of Nasi
1 kiio 6,25

SPECIALITEITEN

Pampaschijven
4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram 1,15

Gekookte Worst
250 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Hamlapjes
1 kiio 9,95

Fricando
500 gram 6,75

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

Een fantastische barbeque
midden in de winter.

ROLLUIKEN
tegen weer en wind

en inbraak

NU NOG VOOROE
199 3 -PRIJZEN

HOLTSLAG
Spoorstraat 28

Tel. 05735-2000

sneeuwkettingen.

L O C H E M

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Barbequen in de winter? Ja- $,
zeker, dat kan! Onze "Orange-
rie" of tuinzaal is speciaal
ingericht om ook in de winter
lekker te genieten van een
uitgebreide barbeque. Perfekt |
gecreëerd voor velerlei arran- |
gementen. Zowel zakelijk als |
privé. Een vrij uitzicht op de f
fraai ingerichte- en verlichte
tuin geeft een uiterst sfeervol-
le ambiance. Ook een uitste-
kend verzorgd warm- en/of

mogelijkheden. Natuurlijk op
maat verzorgd, aangepast aan
uw wensen. Geniet eens van
een zomerse verrassing mid-
den in de winter!

. P A R T Y R E S T A U R A N T

m DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

De Spannevogel
M U l m l L/ P • (van 12-29 januari)

Kom vrijblijvend binnen, want de afgeprijsde artikelen staan door de
gehele winkel.

Zie ook onze etalages!

Diverse taptijcouponnen voor de halve prijs, tevens gratis gemeten en
gelegd.

SPECIALE AANBIEDING:
Electrisch verstelbare RELAXBODEM
met latex matras 4 OQC
90/200 van 1760.-nu voor de superlage prijs van l mm\J \J m

Op alle niet-afgeprijsde meubelen, tapijten en textiel

10% korting
Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.) (bij de kerk)

Tel. 05753-1484



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

Cornelieke

Martin, Jannèt en
GertWerkman

6januari1994
DeVoornekamp53
7251VKVorden

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van mede-
leven, die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve vader en opa

GERRIT SARINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. Sarink.

Vorden, januari 1994

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f l ,-.
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.

• DRINGEND GEVRAAGD:
woonruimte (tijdelijk) te huur
of te koop in Vorden of omge-
ving. Tel. 043-618352.

• TE KOOP: Koelstra combi
kinder-wandelwagen + beige
overgordijnen, 6x21/2 m hoog
en 2 m breed. Tel. 05752-
3360.

• TE KOOP: compleet zon-
nescherm, br. 3 m, i.z.g.st.
Tel. 05752-2037.

• Wij doen op 2 maart mee
voor een nieuwe raad, u ook?
D'66, Uselweg 3, 7233 SJ
Vierakker. Tel. 05750-26991.
• Wie heeft nog ergens een
hometrainer staan en ge-
bruikt deze niet meer. Inlichtin-
gen: Buro Contact, tel. 1010.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

VERHUISBERICHT

Mr drs B.H.J. de Regt FB
Mevr. G.M.P. de Regt-Roording

en Ester Dolphijn
zijn verhuisd.

Ons nieuwe adres is:
LoolaanSS, 7261 HV Ruurlo

Telefoon- en telefaxnummer:
05735-3309

Paul Dolphijn blijft wonen op de
benedenverdieping van ons huis
in Vorden. De bovenetage wordt
i.v.m. de voortgaande groei van

ons accountants- en
belastingadvieskantoor ingericht

als kantoorruimte.

Hondentr/mso/on

Joanne Ze//e

is verhuisd naar
Het Hoge 9

(bij de dierenartsenpraktijk)

Voor afspr. tel. 3128 (na 16.00 uur)

Verdien f 5,-,
betaal

Contact
vroegtijdig.
Nog t/m 14 januari.

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Ze hokten al een hele tijd samen,
tot over hun oren verliefd,
dat zal iedereen kunnen beamen.
Straks beloven ze elkaar eeuwige

trouw
en zijn ze officieel man en vrouw.

Bert Lichtenberg
en

Angela Bos

gaan trouwen
op donderdag 20 januari 1994
om 10.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening vind plaats
om 11.15 uur in de St. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
Bodega ,,'t Pantoffeltje", Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres blijft:
De Bongerd 26, 7251 CD Vorden.

Kadotip:

Na een korte, maar ongelijke strijd is heden van
ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder en oma

Johanna Hendrika Ruesink-
Arfman

ECHTGENOTE VAN MARINUS RUESINK

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden
Hengelo (Gld.)

Veenhüsen (Dld.)

Heelweg

Wertle (Dld.)

M. Ruesink
Annekeen
Tonnie Besselink-Ruesink
Eric, Michiel
Henk en Betsie Ruesink-
Rossel
Reinier, Hanneke, Hans,
Ben
Ans en Wim Klein Gotink-
Ruesink
Gerjan, Anke
Wim en Annita Ruesink-
Mentink
Stefanie, Michelle, Brigitte

5 januari 1994
Emmalaan 5
7251 ES Vorden

De begrafenis heeft plaatsgehad maandag 10
januari op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Bedroefd delen wij u mede, dat op 75-jarige leef-
tijd is overleden onze geliefde zuster, schoon-
zuster en tante

Johanna Hendrika Arfman
ECHTGENOTE VAN MARINUS RUESINK

Vorden :

Vorden :
Baak :

Vorden :

Hengelo (Gld.) :

Hummelo :
Hengelo (Gld.) :

Vierakker :

G.D. Gotink-Arfman
L Gotink
H. Arfman-Ruesink
H. Harmsen-Arfman
H.J. Berenpas-Ruesink
H.J. Berenpas
D.G. Ruesink-Ruesink
H.J. Ruesink
H.W.Wullink-Ruesink
H.J. Ruesink
G. Ruesink-Loman
J.W. Loman-Ruesink
T. Loman
Nichten en neven

Vorden, 5 januari 1994

Met leedwezen namen we kennis van het over-
lijden van ons geacht lid

Mevr. J.H. Ruesink-Arfman

op de leeftijd van 75 jaar.

Bestuur en leden Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen

afd. Vorden.

Vorden, 5 januari 1994

Zaterdagopenstelling
afdeling Reizen Rabobank Vorden

Zaterdag 15 en 22 januari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur is onze
afdeling Reizen voor het publiek geopend.

Op zaterdag 22 januari zal er een reizenmarkt georganiseerd worden
met als speciaal thema: Groot-Brittannië en Ierland.

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

Rabobank O
VORDEN

NOGMAALS

AFGEPRIJSD

25-75 %
ECHTE

KORTING
IN ONZE

OPRUIMING

U/ssiï
"̂̂ ^̂  mode

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden-Tel. 1381

UW STEUN IS
BROODNODIG!

Lekker gezond van start in het nieuwe jaar. Proef daarom het Volkoren
Wiekenbrood bij uw Echte Bakker. U steunt met uw aankoop de
gedupeerden van de overstroming, want voor elk verkocht Volkoren
Wiekenbrood draagt uw Echte Bakker ƒ 0,20 af aan het iN'ationaal
Rampenfonds. Het Volkoren Wiekenbrood is alleen bij de Echte Bakkers
herkenbaar aan het gele vignet verkrijgbaar.

Volkorenwiekenbrood NU 2,75

Echte Bakker
VAN ASSELT

je proeft't! Zutphenseweg 18 Vorden Tel. 1384

m*t$t£V&t€*$X<%

Concordia

foto* f

Op donderdag 20 januari organiseert de Rabobank Vorden en Omstreken
een informatie-avond bij Hotel/Restaurant Bakker te Vorden over
beleggen metals titel:

Uw beleggingen en de fiscus
Opdeze avond spreekt mevr. B. Bos, consultant van Iris, het
samenwerkingsverband van de Rabobank en de Robeco Groep.
Aanvang 19.45 uur.
Belangstellenden kunnen contactopnemen met Mevr. K. A. Boers,
beleggingsspecialiste van de Rabobank Vorden en Omstreken, telefoon
05752-1888.

Rabobank Aangenaam.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jong Belegen Delicoteurkaas

i küo 10.98
Gouwenaar minder zout Of

Gouwenaar 'ligt' minder vet en zout

7.25500 gram

SPECIALITEIT VAN DE WEEK:

Camenbert
gevuld met Petrella bieslook
per stuk 4.98
Pistachonot©n vers gebrand
250 gram 3.98

Wij hebben weer nieuwe cadeautjes
binnen, o.a. glaswerk gevuld met noten,
luxe dozen bonbons en Engelse blikken.
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Al meer dan 25 jaar hebben wij

Loonbedrijf
Haaring

U onze diensten mogen aanbieden.

Onze medewerker

Henk Klein Winkel
heeft zich 25 jaar ingezet voor ons

bedrijf.

Ter ere van dit jubileum willen wij U de
gelegenheid geven hem hiermee te
feliciteren op vrijdag 21 januari 1994
vanaf 19.30 uur in zaal „De Luifel",

Dorpsstraat 1 1 te Ruurlo.

familie Haaring
Beunksteeg 2-4,
7255 MB Hengelo (G)

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Lekker Voordelig !
van donderdag Vm zaterdag

HEERLIJKE

GEVULDE KOEKEN
roomboter en 100% amandelspijs

NU 5 haien 4 betalen
* * * * * * * * * *

VORDENSE SOEZEN
gevuld met slagroom en

speciale vruchten

DIT WEEKEND:

voor maar 1,50 per stuk

* * * * * * * * * *

DINO BOLLEN
'n reuze krentebol, extra gevuld

DIT WEEKEND ZEER VOORDELIG

VERS VAN DE WARME BAKKER,
DAT PROEFT U!

ZIE OOK ONZE DAGAANBIEDINGEN.

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

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

*&& *W '*"*>&*T Denkt u aan de
WAARDEBONNENAKTIE

GELDIG T/M ZATERDAG 15 JANUARI

lj|jf



mode voor
het héle gezin

^^fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

HELE WINTERCOLLECTIE
gaat nu voor de

HALVE PRIJS
OF NOG LAGER

de deur uit.
Profiteer van ̂ eze

SENSATIONELE UITVERKOOP
want gekker kan het niet.

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

GROTE OPRUIMING
MET KORTINGEN VAN

10-50%
Bankstellen
2-Zitsbanken
in stof en leer
Eethoeken
Tafels + stoelen
Salontafels
Wandmeubels
TV-videokastjes
Slaapkamers
Tienerbedden
blank en staal
Meubels in blank en

Tapijt
Vinyl
Dekens
Spreien
Dekbedden
Tafelkleden
Vitrages
Overgordijnstoffen
Poefs
Kleinmeubelen
Rolgordijnen

donker eiken en grenen.

Op alle niet-afgeprijsde meubelen, die in voorraad zijn

l O /O IvOrv l IJMOr Opruimingsartikelen contant.

1500 m2 woonplezier

maandagmorgen gesloten
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

BK knalt het
nieuwe jaar in

met
prijskortingen

vanf5,-totf25,-
OP

KOOK- en
BRAADPANNEN

STEELPANNEN en
FLUITKETELS
HAPJES-en

KOEKEPANNEN

Fa. JANSEN
Bleekstraat 1

7255 XZ Hengelo Gld.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

•JTf
Het plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een
ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitte-
rend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installeren we komplete bad-
kamers maar zorgen we tevens voor al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor
meer informatie en een goed advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

****

*HALLE*

"DEBANNINKHOF"
GEHOORZAAMHEIDSCURSUS VOOR UW HOND
TE HENGELO GLD.

START:
AANVANG:
LOKATIE:

OPGAVE EN INLICHTINGEN-.
Hans Lichtenberg
Heidi Vollenhoven
Jan Vredegoor
Joop Kamphuis

8 januari 1994
15.00 uur
Banninkstraat 28

Tel. 05733-2042
Tel. 05752-2550

l

Tonny Jurriéns
AUTOSCHADE

HEGSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

organiseert:

f7"Koffie Squash
Squash en koffie zoveef U wi/t.'l

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

KOFFIE
SQUASHKAART:

f 50,-(voor 10 keer) Squash Centrum
V/O R b'-.È N

Rackets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen mef wiffe zolen s.v.p.

5 Squashbanen, gehele dag

instructeurs aanwezig.

JU
;i*Si«|;i:ï-. J '*!*% 1.̂ 1: • \*f: «T îB l̂l:

P.P.M.
HANSKA DUO
•POT, 22/JANUARI!
OTOBIANCA & DUO SFINX
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - winkelcentrum
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - kerkplein
21.50 u. VELDHOEK - Wentink

BUS 2
21.20 u. HENGELO - sporthal/Vezo
21.35 u. VELSWIJK - postkantoor

BUS 4
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - postkantoor
21.25 u. BAAK - bushalte
21.30 u. WICHMOND - café Krijt
21.35 u. KEYENBORG - R.K.-kerk

CURSUSSEN JAN.'94
COMPUTER/ADMINISTRATIEF

Eerste vrijblijvende informatielessen:
LICHTENVOORDE PILLEN 't ZWAANTJE:

Quatropro
Symphony
Computerboekhouden EXACT
Computercursus beginners

ma
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do
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do
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di
wo
wo
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24-1

24-1

26-1

24-1

27-1

28-1

27-1

28-1

25-1

25-1

27-1

24-1

25-1

26-1

26-1

25-1

19.00

20.30
19.00
19.00
20.30

9.30

20.30
14.00
9.30

20.30
19.00
19.00
20.30
20.30
19.00
20.30
19.00
15.30

Computercursus gevorderden

Tekstverwerking WPS. 1 beginners

Tekstverwerking WPS. 1 gev.
Windows beginners
Lotus 1 23 beginners
Novell Netware gebruikers
Novell Netware systeembeheer
Dbase beginners
Basiskennis Boekhouden
Huiswerk- en studiebegeleiding

EIBERGEN ZALENCENTRUM 'DE KLOK':

Computercursus beginners di 25-1 19.00
Tekstverwerking WPS. 1 beginners di 25-1 20.30

VORDEN 'DORPSCENTRUIvT:

Computercursus beginners do 27-1 19.00
Tekstverwerking WPS. 1 beginners do 27-1 20.30

ZELHEMCAFÉ-REST. 'DE BRINK':

Computercursus beginners wo 26-1 20.30
Tekstverwerking WP 5.1 beginners wo 26-1 19.00

SPOEDCURSUSSEN
(2 ZATERDAGEN TE LICHTENVOORDE):

NOVELL NETWARE GEBRUIKERS 22-1 + 29-1
NOVELL NETWARE SYSTEEMBEHEER 5-2 + 12-2
TEKSTVERWERKING WP 5.1 beginners 22-1 + 29-1
TEKSTVERWERKING WP 5.1 gevord. 5-2 + 12-2
WINDOWS 5-2 + 12-2
COMPUTERCURSUS beginners 26-2+ 5-3
LOTUS 123 5-3 + 12-3
COMPUTERBOEKHOUDEN EXACT 19-2 + 26-2
TEKSTVERWERKING WP 6.O 19-2 (1 zat.)

INLICHTINGEN: 05443-75140
77839

Instituut

WALLERBOS

Voor deelname aan de 1e vrijblijvende
informatieles graag tel. opgave.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 13 januari 1994
55e jaargang no. 42

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 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.

ERGUNNINGEN

In de week van 3 tot en met 7 januari
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

— de gemeente Vorden voor het kap-
pen van 25 csdoorns en 450 m2
fijnspar nabij de oprijlaan/parkeer-
plaats van de begraafplaats te Vor-
den, onder oplegging van een her-
plantplicht voor 25 rode beuken en
1000m2 rhododendron

— Onroerendgoedmaatschappij
Emsvoorde, voor het inpandig ver-
bouwen van een winkelruimte op
het perceel Zutphenseweg 3c te
Vorden; *

— de heer B. Peters, voor het bouwen
van een carport op de percelen Vo-
gelzang 22 en 24 te Wichmond;

— mevrouw H.G.A. Sueters-Sessink,
voor het bouwen van een berging
op het perceel Dorpsstraat 15 te
Vorden;

— de heer A. Walgemoet, voor het
bouwen van een garage-bergruim-
te op het perceel Prins Bernhard-
weg 11 te Vorden;

— mevrouw A. Reesink-Cuperus,
voor het veranderen en vergroten
van een bergruimte op het perceel
Enkweg 4 te Vorden;

— de heer J.C. Teeuwen, voor het
bouwen van een bedrijfshal op het
perceel Ambachtsweg l te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Algeme-
ne wet bestuursrecht kunt u binnen
zes weken na bekendmaking van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

NGEKOMENBOUW-
AANVRAGEN

In de periode van 31 december 1993
tot en met 7 januari 1994 zijn de vol-
gende bouwaanvragcn ingekomen:

— Mevrouw J.E. Peppelinkhausen-
Oogjes, voor het plaatsen van een
aanbouw aan een woonwagen op
het perceel Overweg 2;

— Albrecht Ommen B.V., voor het
inpandig verbouwen van een win-
kelruimte op het perceel Zutphen-
seweg 3c;

— de heer H.J. Krijt, voor het ver-
nieuwen en vergroten van een wo-
ning op het perceel 't Heegken 7.

OF HUISVUIL

Grof huisvuil (geen tuinafval!) kunt u
op donderdag 20 januari 1994 aan de
weg leggen.

l*ScHADEMELDINGS-
FORMULIEREN

WATEROVERLAST

Als u door de wateroverlast op l ja-
nuari 1994 schade heeft geleden en
denkt in aanmerking te komen voor
een vergoeding uit het rampenfonds,
kunt u schademeldings-forrnulieren

AADSV'ERG ADERING VAN JANUARI 1994
GAATNIETDOOR

Doordat er te weinig agendapunten zijn voor de raadsvergadering van ja-
nuari 1994, gaat deze vergadering niet door. Ook de openbare commissie-
vergaderingen vervallen. De eerstvolgende raadsvergadering is gepland
op dinsdag 22 februari 1994. De openbare commissievergaderingen op 8
en 9 februari 1994.

krijgen op de afdeling bestuur (boer-
derij) van het gemeentehuis.

HEMA
GEZONDHEIDS-

WIJZER .-AFVALLEN!

Afvallen is een van de belangrijkste
goede voornemens die mensen ma-
ken. Maar ook een hele moeilijke. Ie-
dereen die wat meer informatie wil
hebben over de beste manieren om af
te vallen, kan vanaf 3 januari in de ge-
zondheidswijzer terecht. Er is een
kleine tentoonstelling ingericht en er
liggen boeken ter inzage. Folders en
brochures zijn verkrijgbaar.

Afvallen kunt u op verschillende ma-
nieren doen. Het volgen van eenzijdi-
ge diëten, of het nemen van wónder-
middeltjes is beslist niet de goede ma-
nier. Het gewicht dat eraf gaat, komt
vaak snel weer terug. En door de een-
zijdige voeding loopt u het-risico een
tekort aan belangrijke voedingsstof-
fen te krijgen

Hoc het wel goed en gezond kan, kunt
u te weten komen in de Gezondheids-
wijzer.

U kunt daar terecht op maandag tot en
met vrijdag van 9-12 uur. U vindt de
gezondheidswijzer in de hal van de
GGD Midden-IJssel op de hoek van
de Schurenstraat met de Hoge Hondt-
straat, Schurenstraat 8a, 7413 RA De-
venter, telefoon: 05700 - 25084.

Mensen uit Zutphen en omgeving
kunnen ook terecht in de Thuiszorg-
winkel van de Zorggroep Oost-Gel-
derland, Laarstraat 15, 7201 CA Zut-
phen, telefoon 06-8806.

Hebt u vragen over afvallen of goede
voeding, dan kunt u telefonisch con-
tact opnemen met de diëtisten van de
Zorggroep. Deze zijn bereikbaar op
werkdagen van 14.30 tot 16.30 uur,
telefoon: 06-8806. De kosten blijven
beperkt tot de gesprekskosten.

Ook voor alle andere vragen over ge-
zondheid bent u van harte welkom in
de Gezondheidswijzer.

ERKEERSLICHTEN
DORPSSTRAATEN

ZUTPHENSEWEG

De verkeerslichten bij de 'Herberg'
en 'Kluvers' zijn nu enige tijd in wer-
king. Daarom even een korte uitleg
over deze installaties.

De betekenis van de lichten voor het
verkeer op de rijbaan spreekt voor
zich:
— groen licht: doorgaan;
— geel licht: stop; voor bestuurders

die het teken zo dicht genaderd
zijn dat stoppen redelijkerwijs niet
meer mogelijk is: doorgaan;

— rood licht: stop.

De voetgangerslichten hebben de vol-
gende officiële betekenis:
— groen licht: voetgangers mogen

oversteken;
— groen knipperend licht: voetgan-

gers mogen oversteken; het gele
. knipperlicht verschijnt spoedig;
— geel knipperend licht: gevaarlijk

punt; voorzichtigheid geboden.

Als voetganger mag u dus oversteken
bij geel knipperend licht, maar u moet
er rekening mee houden dat het ver-
keer op de rijbaan doorgaat. U moet
voorrang verlenen aan bestuurders op
de rijbaan.

Door op de knop te drukken kunt u het
verkeer op de rijbaan even 'stilzet-
ten'. Enige tijd nadat u (kort) de knop
heeft ingedrukt, zal het verkeerslicht
op de hoofdrijbaan op geel en vervol-
gens op rood springen. Daarna springt
het voetgangers! icht op groen waar-
door u veiliger kunt oversteken.
Uiteraard moet u goed blijven oplet-
ten omdat er soms wel eens iemand
door het rode licht rijdt.

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 16 december 1993
tot 14 januari 1994

Het abonnementsgeld voor 1994 voor Contact cd. Vordcn bedraayt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor l 4 j a n u a r i 1994 betaal t .

Betaalt u na 15 januar i (ook girobetalers) clan brengen wij u f 5. administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 14 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-Amro nr. 4ü.fi3.19.21fi;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.(i?
t .n .v . Drukkerij Weevers BV, Vordcn

Onzi' lifinlonriirni zijn: van inaaiidtig l/ tn vrijdag
8.00-12. 30 iiui' ni l 3.00-1 7.00 HUI; zalm/a^ <r<:\lalni.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NirilWSTAD 30 POSTRUS 72 725O AA VOIIDI N

II II IOON 0!.7'j? 1O1O II l l l AX O5752 1O80

1994-1995

De voorbereidingen voor de gemeen-
tegids 1994-1995 zijn weer begon-

nen. Verenigingen en instellingen
kunnen hun (gewijzigde) adressen en
andere gegevens schriftelijk of mon-
deling (telefonisch) doorgeven aan de
afdeling bestuur. Wanneer wij van u
geen wijzingen ontvangen houden we
bij het samenstellen van de gids reke-
ning met de laatste gegevens die u
heeft ingediend.

ARKEER GEEN AUTO'S OP HET TROTTOIR

Regelmatig constateert de politie dat er auto's op trottoirs worden geparkeerd.
Dit betekent dat voetgangers geen vrije doorgang hebben, rolstoelen en kinder-
wagens over de weg moeten omdat de doorgang op het trottoir is geblokkeerd
en dat de trottoirs worden stukgereden door de auto's. Dit veroorzaakt aanzien-
lijke schade.

Parkeer flnuto daarom niet op het trottoir.

ning).

TIE VEEG DIE V AALT

van het bestemmingsplan en de Algemeen plaatselq^ verorde-

Bij het in kaart brengen van mestvaalten in Vorden hebben wij geconstateerd
dat verscheidene van deze mestvaalten zonder voorzieningen in een houtwal of
in de hoek van een bouw- of weiland liggen.

Het verwijderen van mestvaalten is om de volgende redenen noodzakelijk:

— de verzurende werking van mest heeft een negatieve invloed op het milieu;
— een mestvaalt heeft een vuil-aantrekkende werking: anderen zijn gauw ge-

neigd er ander afval bij te gooien.

Om aan deze situatie een einde te maken, starten wij in samenwerking met de
politie en de gemeente Warnsveld binnenkort een opruimaktie. Uitgangspunt
van het beleid is, dat u de mest volgens de voorschriften op het bouwperceel
moet opslaan.

De voorschriften voor de opslag van vaste mest luiden als volgt: 'De opslag van
vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is
voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening; de stape-
ling moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan
vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten mestdichte riolering wor-
den afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte'.

Het streven van deze aktie is dat de eigenaar de onjuist opgeslagen mest binnen
één maand na het uitrijverbod, dus voor l mei 1 994 opgeruimd heeft.
Ook willen wij u er op attenderen dat deze 'aktie' niet eenmalig is. Wanneer
blijkt dat er volgend jaar nog steeds van deze mestvaalten bestaan zal opnieuw
een aktie plaatsvinden.

Het is tenslotte in het belang van ons allemaal, om onze gemeente schoon en
gezond te houden. Voor deze aktie hebben wij met ingang van 8 januari 1 994 het
grondgebied van de gehele gemeente aangewezen.

Jan Olijslager nieuwe trainer
bij Ratti, zaterdag
De heer Jan Olijslager uit Dieren zal met ingang van komend seizoen als hoofd-
trainer voor de zaterdag selectie werkzaam zyn. Het bestuur van S.V. Ratti heeft met
hem een tweejarig contract afgesloten.
De heer Olijslager, in het bezit van het
diploma Oefenmeester l, is momen-
teel werkzaam bij v.v. Winterswijk en
was daarvoor trainer van onder andere
Sallandia en Go Ahead amateurs.
De heer Percy Lash, thans voor het
derde seizoen actief als hoofdtrainer
van S.V. Ratti,zal zich komend seizoen
volledig met de jeugdopleiding gaan
bezig houden. In deze hoedanigheid is

hij benoemd tot jeugdcoördinator. Hij
zal de A-jeugd gaan begeleiden en
daarnaast de totale coördinatie van de
jeugd, F-pupillen tot en met A-junio-
ren, op zich nemen.
Het contract met de heer Anton Peters
is verlengd .Hij zal evenals voorgaande
jaren de training van de zondagafde-
ling en de lagere zaterdagelftallen ver-
zorgen.

Ouderen en eigen woningbezit
Onder deze naam organiseert de Stichting Welzijn Ouderen Vorden in samenwer-
king met de Ouderenbond in Vorden twee bijeenkomsten voor ouderen met een
eigen woning. Deze groep werd (en wordt nog vaak) gezien als een groep, die wel voor
zichzelf kan zorgen. De aandacht van het huisvestingsbeleid gaat voornamelijk uit
naar huurders.
Oudere eigen-woning bezitters, die
hun woning verkopen, gaan echter
veelal een beroep doen op de toch al
krappe huursector, terwijl ook een
groot aantal ouderen gewoon geen zin
hebben om te verhuizen. Daarom is
het naar onze mening nuttig om eigen-
woning bezitters voor te lichten over
de mogelijkheden om het wonen in de
eigen woning goed te kunnen voort-
zetten.
Daarvoor dient het project "Ouderen
en eigen woningbezit", oorspronkelijk
een landelijk initiatief van de Protes-
tants Christelijke Ouderen Bond, dat
in Vorden zal worden uitgevoerd door
de SWOV, in samenwerking met de
twee andere ouderenbonden, de Alge-
mene Nederlandse Bond voor Oude-
ren (ANBO) en de Katholieke Bond
van Ouderen (KBO). Omdat ook ei-
gen-woning bezitters graag zo lang
mogelijk in hun eigen woning willen
blijven wonen, is het doel van het pro-
ject, hen hierbij de helpende hand te

bieden door adviezen te geven over de
volgende onderwerpen: - onderhoud,
aanpassing en verbetering van de ei-
gen woning-mogelijkheden om het in
de woning vastgelegde vermogen
(deels) vrij te maken voor gebruik -
aanpassing van tuinen, gericht op min-
der onderhoud en op gebruik door
minder validen. Om de groep van ei-
gen-woning bezitters nader te inform-
eren, zullen er twee informatie-bijeen-
komsten worden gehouden op dins-
dag 25 januari 1994, 's middags en
's avonds, in een van de zalen van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Een ieder is van harte welkom, ook
huurders van woningen, die hiervan
misschien nog iets kunnen opsteken,
maar ook diegenen, die de ouderen
van advies willen dienen, mensen uit
de financiële wereld, uit het bouwbe-
drijf, uit de tuinsector etc.
De toegang is gratis.
(Zie ook advertentie volgend num-
mer).

Zonder drukwerk
geen tijdschrift.

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

Nieu wj aarsconcert
muziekvereniging
'Concordia'
De Vordense muziekvereniging
'Concordia' heeft haar jubileum-
jaar geopend met een koffiecon-
cert, welke zondagmorgen in het
Dorpscentrum gehouden werd.
Voor een volle zaal werd geopend
met het nummer 'Uren, dagen,
maanden,jaren'.

Nadat tesamen met de drumband de
mars 'Check Point' was gespeeld,
vervolgde het harmonieorkest met het
concoursnummer 'Hudson River Sui-
te'. Solisten waren te beluisteren in
'Der alte Brummbar' en in 'Rocka
Barocha' met Heidi Willems op alt-
sax en Ethel Lauckhart op trompet.
Dat een drumband ook zeer muzikaal
kan spelen werd bewezen door de
drumband van 'Concordia' onder lei-
ding van Bert Lamers. In een show
van drie nummers werden verschil-
lende sferen gecreëerd.
Na de pauze vervolgde het harmo-
nieorkest onder leiding van Hans
Kraxner met een luchtig programma.
Onder andere werden nummers ge-

speeld van Bryan Adams, met solo
van de trompetsectie, alsmede een
medley uit de musical en film 'Grea-
se' zorgden vooreen aangenaam ver-
pozen.
In zijn dankwoord ging voorzitter
Kraayeveld uitvoerig in op het jubi-
leumjaar 1994. Ter ere van het 125-ja-
rig bestaan zijn diverse aktiviteiten
ontwikkeld. Zo is er in mei een jubi-
leumconcert, in juni een concours en
in september twee feestavonden.
Tevens is er een jubileumverloting.
Als start hiervan werden de eerste lo-
ten deze zondag uitgereikt aan resp.
burgemeester Kamerling en de voor-
zitter van de KNF.
Het concert werd besloten met de
'Radetzky'-mars waarna het orkest
een staande ovatie van de zaal in ont-
vangst mocht nemen.
Voorzitter Kiaayeveld noemde de
vele voorbereidingen van voor het ju-
bileumjaar. Staat het concert van deze
zondag model, dan kan 'Concordia'
met een gerust hart het jubileumpro-
gramma tegemoet zien.



— Ik wilde eigenlijk bij het begin
beginnen...
'Jongen, ga je gang maar, vraag
maar.'

- U bent in 1921 in het Duitse Her-
ford geboren. Op uw vierde vestigden
uw ouders zich op landgoed De
Wientjesvoort in Vorden. U bent dus
als het ware tussen twee landen opge-
groeid.
'Dat kun je wel stellen. Daar komt
nog bij dat mijn vader een Duitser was
en mijn moeder een Nederlandse. Ik
ben dan ook tweetalig opgevoed. Om
een voorbeeld te geven: met mijn
vader sprak ik Duits, maar met mijn
grootmoeder die hier op 't Zelle
woonde sprak ik weer Nederlands.
Het kindermeisje daarentegen kón
alleen maar Duits. Dit alles klinkt
heel erg ingewikkeld maar in de prak-
tijk viel dat reuze mee. Vooral op die
leeftijd leer je nog heel erg snel een
taal. Je hoeft dan veel minder moeite
te doen om een taal te leren spreken.
Overigens, het feit dat ik vier jaar in
Herford stond ingeschreven betekent
niet dat ik daar ook vier jaar gewoond
heb. We waren veel op Huize 't Zelle
in Hengelo, bij mijn grootouders. We
hebben wel eens uitgerekend: van de
vier jaar dat ik in mijn geboorteplaats
stond ingeschreven, ben ik er maar
anderhalfjaar geweest. De rest van de
tijd heb ik dus op 't Zelle gezeten.
Zodoende ben ik dus echt tussen twee
landen opgegroeid. Mijn eerste
woord was bij wijze van spreken
Duits en mijn tweede Nederlands.'

— Naast deze twee talen spreekt u
ook vloeiend het Vordense dialect.
Valt dat wel te rijmen met uw adellijke
achtergrond?
'Daar kan ik je een mooi verhaal over
vertellen. Ik weet niet meer hoe oud ik
precies was, maar op een gegeven
moment, we woonden toen al op De
Wientjesvoort, stonden hier op de
hoek de vier oudste kinderen van
Steenbreker: Herman, Antoon, Jan en
Marietje. Die hebben me destijds
compleet uitgelachen omdat ik zo'n
raar apentaaltje sprak. Als kind ben je
daar uiterst gevoelig voor. Dus ik
vroeg aan mijn moeder: 'Mutti, mag
ik plat leren?'. Waarop mijn moeder
zei: 'Dat vind ik uitstekend, alleen
één ding, geen woord plat in huis.'
Zelf sprak ze geen enkel woord dia-
lect. Dat hoorde niet in die kringen.
Met name de vrouwelijke adel vond
het dialect niet deftig. Men sprak
frans of men sprak hollands, maar
men behoorde geen plat te praten. De
mannen trokken zich daar weinig van
aan. De baron van Het Onstein, de
baron van 't Zelle, noem ze maar op,
spraken wel plat. En eerlijk gezegd
ben ik er nu ook trots op dat ik mijn
dialect nog net zo goed spreek als
mijn Duits en Hollands.'

— Steeds minder jongeren beheersen
het dialect. Vindt u dat een kwalijke
zaak?
'Dat is heel erg jammer, het Achter-
hoeks moet in stand gehouden wor-
den. Het is de oude taal van de Han-
zen. Met het Vordense dialect kun je
terecht van Duinkerken tot Sint
Petersburg. Dat kun je niet zeggen
van iemand die ABN spreekt. Als die
één stap over de grens zet, dan
begrijpt een buitenlander hem al niet
meer. Dat Nederlands is zo onver-
staanbaar voor een ander. Met het dia-
lect kom je wat dat betreft veel verder.
Ik vind het dan ook zonde dat steeds
minder jongeren plat praten. Want
waarom kun jij geen Vordens spre-
ken? Omdat op school geen plat meer
gesproken wordt. Dat is een kwalijke
ontwikkeling die helaas niet meer
terug te draaien is.'

In gesprek met, Tekst: Peter Besselink
Foto: Nicole Schrok

Baron Von Mengden van de Wientjesvoort in Vorden:

'Ik ben altijd excentriek geweest'
F reihen Von Mengden (72) van de Wientjesvoort in Vorden heeft qua uiterlijk niets weg van een baron.
Met zijn lange baard, tuinbroek en bretels lijkt hij meer op een moderne moz.es, dan op iemand die van
adel is. Ook zijn taalgebruik verraad geen adellijk bloed. 'Ik denk dat de mensen in Vorden mij zien als
een rare oude vent. Aan dat beeld heb ik natuurlijk zei/meegewerkt. Ik ben altijd excentriek geweest. Ik
had in het verkeer al een veiligheidshelm op mijn kop toen nog niemand dat deed. Je wordt dan snel als
een buitenbeentje gezien. Enkele dorpsbewoners noemden mij dan ook gekscherend 'mozes met de
pispot op de kop.' Aan dat soort uitspraken stoor ik me niet meer. Daar ben ik langzamerhand wel aan
gewend geraakt.'

Na de lagere school ging de baron
naar het Christelijk „Lyceum in Zut-
phen. Door een samenloop van om-
standigheden maakte hij deze school
niet af. Samen met een leraar wis-
kunde, een docent exacte vakken en
een talenleraar bereidde hij zich voor
op het staatsexamen gymnasium om
daarna te kunnen gaan studeren in
Wageningen. Maar de oorlog stak
daar een stokje voor. De baron moest
onderduiken op Goeree Overflakkee
en de voorbereidingen op het staatse-
xamen waren daarmee van de baan.
'Na de oorlog is van verder studeren
niets meer gekomen. Enerzijds kwam
dat omdat ik een zwaar motorongeluk
heb gehad in september '46. Daarbij
heb ik beide benen gebroken. Het
duurde vrij lang voordat ik weer een
beetje normaal liep. Vervolgens had
ik een periode dat ik graag fotojourna-
list wilde worden. Mooie reportages
maken voor tijdschriften. Maar het
probleem bij dat soort werk is, dat je
tot de top vijf van de wereld moet
behoren, wil je er een beetje mee kun-
nen verdienen. Op een gegeven
moment dacht ik bij mezelf: je bent
hartstikke gek. De Wientjesvoort kent
zoveel mogelijkheden, waarom ga ik
hier niet aan de slag.'

— Wat bent u toen gaan doen?
'Ik ben toen begonnen met akker-
bouw en kippen. Ik heb in totaal zo'n
3000 kippen gehad. Op een gegeven
moment kwam de bio-industrie in
opmars en ik moest kiezen: of hier
flink geld in investeren en komen tot
zo'n 10.000 kippen of een landgoed-
camping. Ondertussen was ik op een
oude dag getrouwd en mijn vrouw zag
zo'n camping ook wel zitten. Het was

overigens niet helemaal een onbe-
kend terrein voor ons. Al regelmatig
verbleven er kampeerders bij ons op
het terrein. Dit alles bij elkaar heeft
ons doen besluiten de kippen weg te
doen. Dat is nu zo'n dertig jaar gele-
den.'
In die pc^Jc brandde ook het land-
huis van IRamilie Von Mengden af
door een niet op tijd gebluste schoor-
steenbrand.
De moeder van de baron ging in een
pension w^nen terwijl de heer Von
Mengden^Bet zijn vrouw naar de
overkant rerhuisden. Hij ging in het
koetshuis wonen, terwijl zij zich huisT
vestte in één van de kippenschuren.
'Wij wilden destijds geen camping
waar iedereen hutje-mutje stond. Dat
principe hanteren we nog steeds.
Mensen moeten de ruimte hebben. De
kampeerders die hier komen, zoeken
rust. Dat zijn mensen die in het dage-
lijkse leven heel hard werken, veel
moeten praten en een gestresst leven
leiden. Ze willen dan op de Wientjes-
voort genieten van de rust. Het zijn
vaak ook natuurliefhebbers die hier
staan. En ze komen ook telkens weer
terug, en met een zeker frequentie
komen zelfs de kleinkinderen al. Het
gaat vaak van generatie op generatie.
En dat is allemaal het werk geweest
van mijn vrouw. Als zij er niet was
geweest dan was dit nooit allemaal
van de grond gekomen. En natuurlijk
de kampeerders zelf. Die zijn ook niet
te beroerd hun handen uit de mouwen
te steken.'

— Ik vind dat u er helemaal niet uit-
ziet als een baron. Hoe denkt u dat de
Vordenaar tegen u aankijkt?
'Die kennen mij tegenwoordig niet

eens meer. Als ik ga tanken in het
dorp, dan heeft de eigenaar van dat
station er allemaal van die snotjon-
gens rondlopen en die vragen dan:
'Wie bent u?' Nee, ik geloof niet meer
dat veel Vordenaren mij kennen.'

— Nu heeft u het over de jongeren.
Maar de wat oudere Vordem^r kent u
toch wel?
'Ach, ik weet het niet.'

— Bent u een vergeten Vordenaar aan
het worden ?
'Je wordt langzamerhan^ken rare
oude vent, ha, ha, ha.'

— Om eerlijk te zijn denk ik dat veel
mensen ook zo tegen u aankijken: een
rare oude vent.
'Kijk, Aan dat beeld heb ik natuurlijk
zelf meegewerkt. Ik ben altijd excen-
triek geweest. Ik had in het verkeer al
een veiligheidshelm op mijn kop toen
nog niemand dat deed. Je wordt dan
snel als een buitenbeentje gezien.
Enkele dorpsbewoners noemden mij
dan ook gekscherend 'mozes met de
pispot op de kop.' Aan dat soort uit-
spraken stoor ik me niet meer. Daar
ben ik langzamerhand wel aan
gewend geraakt. En het feit dat derge-
lijke dingen worden gezegd, is ook
eerder een teken van populariteit dan
van wat anders.'

— Ik heb u tijdens verschillende bij-
eenkomsten meegemaakt, onder
andere van het CDA, en wat me dan
opvalt is dat u een zeer sterke eigen
mening heeft die u niet onder stoelen
of banken steekt.
'Dat klopt. Als ik iets vind dan zeg ik
dat. Een goed voorbeeld is het feno-
meen parkeergarages. Ik bekijk het
namelijk zo: Vorden heeft een veel te

grote middenstand, gerelateerd aan
het aantal inwoners. De Vordense
middenstand heeft een goede kans om
op de been te blijven, maar dan moet
het winkelende publiek gemakkelijk
overal kunnen parkeren. Want dan
trek je ook het publiek uit de regio.
Als je in Zutphen moeilijk kunt parke-
ren of het kostje handenvol geld, dan
rijdt men echt wel die tien minuten
door naar Vorden. Tenminste als men
weet dat er in Vorden altijd genoeg
parkeergelegenheid is en dat het niets-
kost. De consument wil de bood-
schappen doen op een plek waar je
boven of onder de grond kunt parke-
ren en zo met het winkelwagentje de
winkel in kunt rijden. Ik begrijp dan
ook niet waarom onder de oude
Gems, in het midden van het dorp,
geen parkeergarage is gebouwd. Dat-
zelfde heb ik gezegd bij de bouw van
de VEZO-supermarkt in Vorden:
bouw er een ondergrondse garage
onder. Maar wat gebeurde er, ik werd
uitgelachen. Ze verklaarden mij vol-
ledig voor gek. Het probleem is dat
een profeet in zijn eigen land nooit
geëerd wordt. Er moet altijd een pro-
fessor uit Amerika aan te pas komen
die het allemaal beter weet. Zo is het
en zo zou het ook wel altijd blijven.
Een andere goed voorbeeld is de poli-
tie.
Vroeger had je Kamphuis, Wonnink
en Van der Peijl en die fietsten rond.
Die kon je nog eens aanklampen en
een gesprek mee hebben. Tegenwoor-
dig is de gemotoriseerde politie
nodig, maar het contact tussen de bur-
gers en de politie is daarmee weg. De
politie is zodoende doof en blind
geworden. Je ziet helemaal geen poli-
tie meer op straat. Wanneer zie jij nog
een politieman op een fiets? Toch
nooit meer? Begrijp me goed, wc
kunnen de gemotoriseerde politie niet
missen. Het feit is gewoon dat we
30.000 man meer politie moeten heb-
ben in Nederland. Dan kom je weer
op voldoende personeel. De band tus-
sen de burgers en de politie is nu hele-
maal weg. Dat is niet de schuld van de
politie, het is de schuld van Joop den
Uyl. Die vond extra politiemensen
niet nodig. In die tijd werd ook
gezegd dat er meer cellen moesten
komen. Ook dat was niet nodig. Ver-
der drong men aan op meer controle
op de sociale voorzieningen. Ook
daar moest Joop den Uyl niets van
weten. We moeten vertrouwen heb-
ben in de naaste, zei hij. Nou, wat
daarvan is terecht gekomen kun je op
dit moment zien. We zijn er met beide
benen ingetuind.'

- Wat is één van de dingen die u het
meeste stoort hier in de Achterhoek?
'Het feit dat we hier nog steeds geen
autobaan hebben. Weet je wat het is,
de Achterhoeker heeft één nadeel: het
is een geweldig aardig en meegaand
mens. De gemeenteraden in deze
regio moeten er veel sterker achter-
heen zitten. Een dergelijke snelweg
zou goed zijn voor deze regio. Je kunt
de IJssel goed vergelijken met de
Oeral in de voormalige Sovjet-Unie.
Achter de IJssel begint het Siberië van
Nederland. Door een snelweg zou
deze streek eindelijk eens econo-
misch tot ontwikkeling kunnen ko-
men. Want het is toch belachelijk dat
jongens van jouw leeftijd na hun
afstuderen naar het westen verhuizen
omdat ze daar een baan kunnen vin-
den en die hier in de Achterhoek niet
voorradig is. Dat ze allemaal weg-
trekken, terwijl ze daar in het westen
hartstikke ongelukkig zijn. Wat dat
betreft vind ik dat wij ten opzichte van
het westen van het land gewoon
gediscrimineerd worden. Maar owee
als we weer tulpen moeten vreten, dan
weten ze ons wel weer te vinden.'

Zaterdag 15 januari a.s. in de grote zaal:

P.P.M.indeWoage
Het was 1977 toen het 'studenten-
orkest' de P.P.M. Band voor slechts
f 25,- het eerste optreden deed. In
1982 kwam P.P.M. Band onder con-
tract bij een boekingsbureau en
sindsdien maakte P.P.M, een storm-
achtige ontwikkeling door. Kwali-
tatief groeide de band enorm en op
dit moment behoren ze tot de betere
orkesten.

Natuurlijk is er ook prijstcchnisch wel
het een en ander veranderd sinds dat
eerste optreden, maar de P.P.M. Band
maakt het dan ook ieder optreden
weer helemaal waar.
De P.P.M. Band is het beste te om-
schrijven als een stevig top-40 orkest
met een ietwat 'humoristische' ach-
tergrond. Voor dat humoristische is
dan vooral zanger Herman verant-
woordelijk. Herman houdt er van zich
nogal driest te verkleden en zorgt sa-
men met een perfect stukje zang voor
kolderieke situaties. Gelukkig altijd

tot voldoening van het publiek, want
dat zien de jongens van P.P.M, als het
allerbelangrijkste.
Het repertoire van P.P.M, is zoals ge-
zegd 'stevig' te noemen en uiterst
dansbaar. De P.P.M. Band heeft zich
helemaal gespecialiseerd op het dan-
cing- en discothekencircuit. Num-
mers als 'Alive and Kicking' van
Simple Minds, 'Sons and Daughters'
van Level 42, 'Your the Voice' van
John Farnhem en nummers van
Prince, Mr. Mister, Toto, Bryan
Adams, enz. worden door P.P.M, op
een niet van het origineel te onder-
scheiden wijze gebracht.
Dat komt natuurlijk ook door de zeer
uitgebreide, perfect klinkende ge-
luidsinstallatie en fantastische licht-
show die exact op de eisen van het
huidige, veeleisende publiek is afge-
stemd. Overal waar P.P.M, komt
wordt gedanst en heeft zelfs de meest
verwende dancingbezoeker de avond
van z'n leven!

De P.P.M. Band is niet voor niets een
van de meest gevraagde bands.

Ken ie die zaal
Wij kennen allemaal het Hanska Duo
die iedere keer weer van de Ken ie die
zaal een waar pretpark weet te maken.
Ook op zaterdag 15 januari zullen zij
weer waanzinnige liederen ten gehore
brengen, op een wijze die zelden ver-
toond wordt.
Het Hanska Duo bestaande uit Jan &
Hans maken echter al meer dan 25
jaar de hoofden van alle mensen lek-
ker los. Onverslijtbaar? Dat mis-
schien niet maar zij zijn niet weg te
denken in de Ken ie die zaal.
Zaterdag 15 januari kunnen wij weer
lekker genieten van een meest
boeiend Hanska Duo.

Echte Bakkers steunen
Nationaal Rampenfonds
Onder het motto 'Uw steun is broodnodig' starten de 350 Echte Bakkers in Neder-
land op donderdag 13 januari een landelijke actie. Van elk Volkoren Wiekenbrood
dat over de toonbank gaat,zal fl. 0,20 afgedragen worden aan het Nationale Rampen-
fonds. Dit geld is bestemd voor de gedupeerden van de overstroming in het Zuiden.
De aktie zal duren tot het eind van de maand.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

De overkoepelende organisatie, Stich-
ting Echte Bakkersgilde, hoopt op die
datum minimaal 125.000 broden te
hebben verkocht. Om het streefaantal
te bereiken is het uiterst voedzame en
gezonde Volkoren Wiekenbrood inge-
zet. Het Wiekenbrood is een volkoren
variant van het Echte Bakkers Molen-
brood en gemaakt van volkorenmeel
en gekneusde tarwe met zemelen en
kiemen. Door het ambachtelijk pro-
cédé van malen tussen de molenste-
nen blijft de volle geur- en graansmaak
van meel en tarwe intact, terwijl ook de
vitaminen en mineralen bewaard blij-

ven. De Echte Bakkers die herkenbaar
zijn aan het gele logo, hebben 600 ver-
kooppunten in geheel Nederland.

Recordopbrengst
Gezien de populariteit van het Molen-
brood verwachten de Echte Bakkers
een recordopbrengst voor deze aktie.
Op de speciaal voor deze aktie ge-
maakte papieren broodzakken met
het logo "Help 't Zuiden,'t is een ramp"
wordt de consument erop gewezen
dat, door het kopen van het Volkoren
Wiekenbrood, een goed doel wordt ge-
steund.

BigBilly&
De Babiesbij
Flophouse
Jcugdsoos Flophouse in Toldijk opent
het nieuwe live-muziekjaar met vuur-
werk, want zaterdag 15 januari zijn
niemand minder dan Big Billy & de
Babies de podiumgasten. Niet hele-
maal onbekenden voor de trouwe
Flophousegangcr. In 1992 waren de
heren DE verrassing van het Lente-
tccst en nadien kon men van het 5-tal
genieten op Flophouse' Tuinfcest.
Alle Nederlandse hits sinds de jaren
50/60 zijn in een verrassend nieuw
jasje gestoken en worden in een prima
show op vaak kolderieke maar altijd
kwalitatief goede wijze neergezet.
Wie b.v. nog nooit 'Huilen is voor jou
te laat' in snerpende Rock & Roll en
'Ach, was ik maar bij moeder thuisgc-
bleven' in aangrijpende Blues hoor-
de, moet zaterdag a.s. beslist naar Tol-
dijk gaan. Een aanrader.

Hamove stelt
een traditie in ere
Jarenlang waren de internationale
motorraces op de Varssel-Ring te
Hengelo (Gld.) tijdens Pasen. Echter
de laatste jaren was het Hamove niet
mogelijk dit met Pasen te doen. Voor
1994 is deze traditie in ere hersteld,
want op 2 en 4 april 1994 worden deze
bekende races weer gehouden. Zater-
dag 2 april vinden trainingen plaats en
2c Paasdag 4 april worden wedstrij-
den verreden. Dat betekent dus de
hele dag motorracen. Hamove is hier
blij mee en wedstrijden om het open
Nederlands kampioenschap en inter-
nationale wedstrijden in de SOS-klas-
se staan al op het programma.

Gelders Centrum
voor
Verslavingszorg
Met ingang van l januari 1994 is de
Groenlose vestiging van de Stichting
Consultatiebureau voor Alcohol en
Drugs (CAD) overgegaan naar de
Stichting Gelders Centrum voor Ver-
slavingszorg. Deze structuurverande-
ring houdt verband met de wens om
het gehele verzorgingsgebied Oost-
Gelderland vanuit één organisatie te
bedienen. Daarnaast zijn er verander-
de subsidievoorwaarden die samen-
werking wenselijk maakten. Overi-
gens blijft het bureau in Groenlo ge-
vestigd op hetzelfde adres als voor-
heen: Lichtenvoordseweg 4,7140 AB
Groenlo, telefoon 05440-61660.

Met minder
mineralen toch
toekomst
"30% korting op de mestproduktierech-
ten per l januari 1995" zegt de over-
heid. "Geen inkrimping van de veesta-
pel" zegt de varkenshouder.
Voor veel bedrijven betekent dit dat de
fosfaatproduktie per zeug moet dalen
van 20.3 naar 14.2 kg en per vleesvar-
ken van 7.4 naar 5.2 kg. Haalt de var-
kenshouder deze reduktie niet, dan
moet hij een forse heffing betalen of
het aantal dieren verminderen.
Het DLV-team Varkenshouderij in
Zelhem gaat tijdens vijf voorlichtings-
bijeenkomsten in op de volgende
vraag: "Welke bedrijfsmaatregelen
moet de varkenshouder nemen om tot
een 30% lager mineralenoverschot te
komen?"
Onderwerpen die aan de orde komen
zijn ondermeer:
- Twee, drie en multifasevoedering.
- Verschillen in samenstelling van

voeders en de invloed op het
mineralenoverschot.

- Het effekt van bijprodukten of
het overschot.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
Maandag 24 januari in hotel "Wit-
kamp", Dorpsstraat 8, Laren. Donder-
dag 27 januari in Café-Restaurant
"Den Bremer", Zutphen-Emmerikse-
weg 37, Toldijk. Maandag 31 januari in
Café 't Heuveltje, St. Jansgildestraat 27,
Beek. Dinsdag l februari in Café-
Restaurant "De Radstake", Twente-
route 8, Varsseveld. Donderdag 3 fe-
bruari in zalencentrum "Spilman", Ne-
lissenstraat 21, Beltrum.
Op deze voorlichtingsbijeenkomsten
houdt een bedrijfsdeskundige eerst
een korte inleiding over: "Hoe staan
we er op dit moment voor en waar lig-
gen de knelpunten?"
Daarna kunt u in informatiestands ver-
dere praktische zaken bespreken die
voor uw bedrijf van belang zijn.
Men is hierbij van harte welkom!
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KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

ZATERDAG 15 JANUARI

JEN ROG
TRIO

GASTOPTREDEN

JEROEN VAN INKEL
ZONDAG 16 JANUARI

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud

19 FEBRUARI

Gezellige Dansavond
n^eDUTCHBOYSin

BUITENCENTRUM

KERKEMEYER
Ruurloseweg 51 - Borculo - Tel. 05457-71202

AANVANG 20.00 UUR

Kaarten in voorverkoop ƒ 10,-
(incl. kopje koffie en enkele hapjes).

***£ Borculo*3

Tel. 71202

YL CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 1 O - Vorden

VRIJDAG 14 JANUARI

RECYCLE IN CAFÉ

AANVANG 20.30 UUR

GEVRAAGD:

BEZORGER
voor de ochtendkrant

'Het Algemeen Dagblad'
in Vorden

Verdiensten: ca. f 175,- per maand.
Inlichtingen: 05752-1173.

VERBOUWINGSOPRUIMING

OPTUINMEUBELEN - KUSSENS
KLEEDJES-PARASOLS

VOETENBANKKUSSENS

KORTINGEN VAN 10% T/M 50%
OP=OP

GOOSSENS
SteenderensewegH - 7255 KC Hengelo - Tel. 05753-2139

KADE-

DOORBRAAK

VEENGOOT

Het dagelijks bestuur van het Waterschap
IJsselland-Baakse Beek wil graag iedereen
die op de een of andere wijze heeft
geholpen bij het herstel van de
kadedoorbraak aan de Veengoot hiervoor
hartelijk dankzeggen.
Mede dankzij deze hulp kon het op
nieuwjaarsdag weggeslagen taludgedeelte
van de Veengoot tussen Vorden en
Wichmond snel worden hersteld en kon de
hierdoor opgetreden wateroverlast worden
beperkt.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap IJsselland-Baakse Beek

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af maandag 17 januari 1994 voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuivesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt het door ge-
deputeerde staten van Gelderland d.d. 24 december
1993 nummer RG.93.58736, goedgekeurde bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1992, nr. 5'.

Dit plan regelt de overgang van agrarische naar
woondoeleinden en schept mogelijkheden voor
omroepaktiviteiten voor het perceel Wiersserbroek-
wegö.

Vorden, 13 januari 1994.
De burgemeester voornoemd,
E;.yl,.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 17 januari 1994 gedurende vier
weken, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruiatelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het dooB^ gemeenteraad in zijn
vergadering van 21 december 1993 (ongewijzigd)
vastgestelde bestemmingsplan 'Wichmond 'de Wogt'
1993'. Dit plan heeft betrekking op de verdere uitbrei-
ding met woningbouw van de kern Wichmond. Zij die
bezwaren hebben ingebracht tegen het ontwerp-plan
kunnen, binnen genoemde termijn, een bezwaar-
schrift indienen bij het college van gedeputeerde sta-
ten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 13 januari 1994.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer
openbare kennisgeving
terinzagelegging beschikking
(art. 13.22, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 14
januari 1994 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur als-
mede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de beschik-
king op het verzoek van: de heer B.A. Wagenvoort,
Larenseweg 3, 7251 JL Vorden om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
manege op het perceel Larenseweg 3 te Vorden.

De strekking van deze beschikking luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrich-
ting zelf en de ontwikkelingen in de directe omgeving
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van de
ontwerpbeschikking.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden inge-
steld door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwa-
ren hebben ingediend; d. enige andere belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 14 februari 1994. Zij die beroep instellen kunnen
overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad
van State een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek.moet binnen bovengenoem-
de periode van een maand worden gericht aan de
voorzitter van genoemde afdeling.

Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 4 januari 1994

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

Concordia sinds 1869

JUBILEUM PROGRAMMA 1994:
15 januari Huis-aan-huis Lotenverkoop

A.s. zaterdag staan we bij U aan de deur met onze jubileumloten, de verkoop wordt muzikaal
begeleid door het gehele korps. U kunt ons dus van verre aan horen komen. Stel 'Concordia' niet
teleur en koop een lot. De opbrengst komt volledig ten goede van de vereniging, instrumenten en
opleidingen kunnen hiervan worden betaald. Een goed instrumentarium en een goede opleiding

zorgen er voor dat 'Concordia' ook ver na 1994 bij tal van Vordense activiteiten voor de muzikale
noot kan blijven zorgen.

Een lot kost f l O,- en dingt drie trekkingen mee na vele mooie prijzen!!!

Verloting
STICHTING

VRIENDEN

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA

Muziekvereniging
-̂« i- -^ •"*Concordia

Eerste trekking:
6 mei 1994

Tweede trekking:
10 juni 1994

Derde trekking:
15 september 1994

LOTNUMMER 1. Dames- of Herenfiets
-• • • f950,-

1. Complete tuinset
t.w.v. f 1000.-

23 april Jubileumreceptie
in de zaal van 'Bodega 't Pantoffeltje'

7 mei Jubileumuitvoering
Aanvang 20.00 uur in het 'Dorpscentrum'. Kom muziek kijken en luisteren.

Het wordt een groots spektakel.

11 juni KNF Concours
Op deze zaterdag verwachten wij vele muziekverenigingen op het podium in de Sporthal aan het

Jebbink.

16 september Dansavond met Hammond Four en
de Bleu's Brothers!!

in de zaal van 'Bodega 't Pantoffeltje'. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten af 10,- zijn vanaf 15 januari hier te koop.

17 september BOH FOI TOCH
in de zaal van 'de Herberg'. Aanvang 20.00 uur.

Kaarten af 15,- zijn vanaf 15 januari hier te koop.

OPRUIMING
ipen- en sporthandel

itteds doeltreffend!

LODEN DAMES EN HEREN JASSEN
TRUIEN ENTESTEN
BODYWARMERS
SCHOENEN

EN NOG VEEL MEER...

Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden

VA 298,-
VA 29,-
V.A. 29,-
V.A. 75,—

„
VORDEN

ZATERDAG 15 JANUARI

Pronkzitting
Carnavakver. 'De 'Deurdreajers

m.m.v. diverse artiesten

Bandparodist: Willy Meester
Conferencier: Henkie de Tukker

Optreden van de

DANSGARDES
Muziek: EXPRESSO

Entree: 8,50-Aanvang: 20.00 uur

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82-Vorden - Tel. 2783

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedn jf
7250 AA VORDEN -Postbus 37 -Het Hoge 3
B-9-9- Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-1 9789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1 208



Denk aan de

betaling van

Contact!

Nog t/m 14 januari.

TE KOOPt
WA XJ ASSEN

al vanaf 110,-
BODYWARMERS

al vanaf 49,50

REGENKLEDING-
LAARZEN-TRUIEN-
WERKSCHOENEN-

KLOMPEN - OVERALLS
enz.

HOUTHAKKERSHEMDEN
NU 49,-

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel.05753-2139

antoffels

Boots
79.=

Heren
Tassen 25.=

Dames NIESEN
o 49.=

O
BEATRIXPLEIN6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

Brieven

Drukkerij

WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden

Telefoon 05752-1010

VERKOOP
STAATSLOTEN
VAN 10/1 T/M 19/1

's morgens
van 8.30 t/m 12.30 uur

's avonds
van 16.30 t/m 18.30 uur

5 maart is er weer een
EURO-LOTERIJmet
een hoofdprijs van
61/2 miljoen gulden!!

Wilt U deze zo spoedig
mogelijk bestellen!!

Mevr. M. Stoffels
Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden
Telefoon 2367

3 DAGEN
KOOPJES HALEN
RESTANTEN : Glasserviezen

Eetserviezen
Kop en Schotels
Speelgoed
Bloempotten en Vazen

Teveel om op te noemen.
* Let op de gele en rode stickers.

DEZE AKTIE IS GELDIG OP:
donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 januari.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DO ^SSTRAAT15
72bi BA VORDEN

TEL. 05752-3566

KIND
ONDE

KEUS.

Voor tienduizenden kinderen in Nederland blijven dingen die

het leven kleurrijk maken steeds buiten bereik. Dat komt

doordat er in hun tehuis, internaat of pleeggezin vaak niet ge-

noeg geld voor is. Kinderhulp brengt daar verandering in

door geld in te zamelen, en dat te verdelen onder instellingen

die vallen onder de Wet op de Jeugdhulpverlening. Steun

Kinderhulp. Voor al die kinderen die geen keus hebben.

l •f
NATIONAAL FONDS KINDERHULP

Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer, Tel.: 05700- l 1899.
GIRO 4O 4O 4O DEVENTER

Concordia
SüuCt t f 69

tien

e*, u, mee
detuuvt

vete
cte 3

te U*£M*£« jij* f

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

IN ONZE VERWARMDE

BLOEMENKRAAM:
VOLOP GROENE EN

BLOEIENDE PLANTEN

1 BOS TULPEN EN

1 BOS ANJERS 8,95

DE VALEWEIDE-bloemen

Huwelijkskaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

/ ;> ! , ( ) AA Vorrli
Tdrfoon 05752 1010

O

o

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
hu welijkskollektie!

\

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïsnne
Felix Takkenkamp

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

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 1 7 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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Peter Jansen (21) wordt
hoof d trainer bij'Vorden'

Het gebeurt niet vaak dat een jongeman van 21 jaar hoofdtrai-
ner wordt bij een voetbalvereniging dat uitkomt in de Hoofd-
klasse en goede kans maakt om dit jaar door te stoten naar de 4e
klas KNVB. In eerste instantie was het de bedoeling van het be-
stuur van Vorden om nog een jaar door te gaan met de huidige
trainer Guus Tieleman. Deze verrichtte nl. zijn werk tot ieders
tevredenheid. Aangezien echter Loenermark hem een kontrakt
aanbood was dat voor Tieleman een sportieve promotie en bo-
vendien een enorme uitdaging, aangezien Loenermark uitkomt
in de 3e klas KNVB.

Vorden moest dus op zoek naar een
nieuwe hoofdtrainer. Gelukkig voor
de geelzwarten bleek de opvolger van
Tieleman al 'in huis' te zijn want door
ziekte van Tieleman werden de trai-
ningen van het eerste team al mede
verzorgd door Peter Jansen. De selek-
tie van 'Vorden' kon zodoende reeds
kennis maken met de oefenstof van de
jeugdige Peter Jansen. Op zijn beurt
weet Peter exact wat voor (voet-
bal)vlees hij bij 'Vorden' in de kuip
heeft.
Enfin, uit gesprekken tussen bestuur
en de selektic bleek dat Peter Jansen
in Vordcn-kringen het volste vertrou-
wen geniet en al een zekere reputatie
heeft opgebouwd. Zelf heeft Peter
ook bij 'Vorden' tegen een bal getrapt.
Echter niet zo lang, want op 17-jarige
leeftijd toog hij naar het CIOS in Arn-
hem.
Door zijn enthousiasme en inzet be-
haalde hij met uitstekende cijfers het
diploma 'Octenmecster II ' . Vervol-
gens werd hij door het CIOS voorge-
dragen om in Zeist een opleiding voor

'Oefenmeester I ' te volgen. Ook hier-
voor slaagde hij. Tevens werd hij be-
voegd om als assistent-trainer in het
betaalde voetbal op te treden.
Inmiddels heeft hij al heel wat erva-
ring opgedaan. Zo liep hij in Huissen
stage bij RKHVV en werkte hij ook
bij 'de Graafschap' dat toen nog on-
der leiding stond van Simon Kistema-
kcr. Ook heeft Peter wat opgestoken
in Amerika. Hij heeft daar onder meer
in een aantal voetbalkampen gewerkt.
Zij grote voorbeeld is Johan Cruyff.
Geen gek voorbeeld natuurlijk, want
Johan Cruyff behoorde met Abc Len-
stra tot de allergrootste voetballers die
ons land ooit gekend heeft, maar bo-
venal heeft Cruyff de afgelopen acht
jaren laten zien dat hij ook een hele
goede coach is. Peter Jansen is vanaf
1992 trainer van de D-pupillen bij
'Vorden' en vanaf het seizoen 1993
trainer van de gehele jeugdafdeling.

Zijn benoeming tot hoofdcoach gaat
in met inganng van het nieuwe sei-
zoen.

Nieuwjaarsreceptie Jong Gelre
De voetbalvereniging 'Vorden' houdt
zondag 16 januari een Nieuwjaarsre-
ceptie welke in het clubgebouw 'de
Ark' zal worden gehouden.
Hieraan voorafgaand wordt er een
wedstrijdje gespeeld tussen een 'pro-
minententeam' van 'Vorden' en een
mix van 'Kashendjc' en 'Normaal'.

Dropping
In het kader van het aspirant leden-
wcrk organiseert Jong Gelre vrijdag-
avond 21 januari een dropping. Het
vertrek is vanaf café Eskes aan de
Dorpsstraat.
Op 6 februari wordt er door Jong Gel-
re in de Hanzehal te Zutphen een bin-
ncnsportdag georganiseerd. Speciaal
voor de aspirantlcden wordt er die dag
een volleybalcompetitic gehouden.
Voor deze sportdag kan men zich voor
30 januari opgeven bij Herbcrt Hul-
stijn, tel. (05752) 6629.

Jong Gelre zal op 21 januari en op 4
februari deelnemen aan het regionale
zaalvoetbaltoernooi welke die avon-
den in de sporthal bij 'Appie Happie'
in de Veldwijk gespeeld zal worden.

Plattelands-
vrouwen
De plattelandsvrouwen starten op 18
januari met een cursus hartreanima-
tie. De volgende data zijn 25 januari
en l februari. Alle avonden worden
gehouden in het kruisgebouw. Men
kan zich opgeven bij mevr. A. Lense-
l ink, tel. (05752) 1019.

Voetbal
PROGRAMMA: Vorden BI
Keyenb. Boys B I , Stccndcren Cl-
Vorden C2, Diepenveen l-Vorden l ,
Zelhem 2-Vorden 2, Brummen 4-Vor-
den 4, Vorden 5-Ruurlo 7, Vorden
6-Witkampers 7, Vorden 7-DEO 4,
KI . Dochteren 5-Vorden 8.

Openbare
Bibliotheek
BOERTJES, K.; Het Kodak photo
CD-systeem. BUIJSSEN, Huub;
Hulpverlening aan zorgende familiele-
den. DURLACHER, G.L; Qua-
rantaine; verhalen. DUIJVELAAR,
Lenny; Alles wordt anders: handboek
voor jongeren. EN DE, P.; De politie
en haar bevoegdheden. LOO, Tessa
de; De tweeling. DORF, Fran; Vervlo-
gen jaren. HEFFELS, Annette: Liever
de lusten: vrouwen over hun seksuali-
teit. HOPKINS, Jerry; Jim Morrison:
de biografie. KESEY, Ken; Zeemans-
lied. KIRCH, Karl M.; Slaapstoornis-
sen natuurlijk behandelen. KONSA-
LIK, Heinz G.; Afscheid van Kazach-
stan. KROSENBRINK, G.J.H.; De
Achterhoek in grootvaders tijd. KUI-
PERS,Wim; Zuid-Limburg. LOWEN,
AJexander; De ontkenning van het
lichaam. M AAN EN, Jac. Carla van;
"De Heuveltuin" STEENKAMP,
Geert; Bouwen en verbouwen in de
tuin. TROMMELMANS, Jan; Het
moderne auto-ABC. WAGEN IN-
GEN, Gerda van; Venster op morgen.
ZUILEN, A.J. van; De nationale par-
ken van Canada.

Flash
Na de winterpauze heeft alleen Flash
4 alvast een wedstrijd gespeeld. Dit
team begon met frisse moed, maar
niet de champagne nog in de benen
aan de confrontatie met Hengelo 4.
Na de enkelspelen bleek dat Hengelo
ook nog niet helemaal in conditie
was, want stond voor met 3-1. Het he-
rendubbel maakte met slimme pas-
scerballen een einde aan de Hengelo-
se illusies op een overwinning. In de
Ie mix werd de overwinning veilig-
gesteld met een goed gespeelde mix.
De eind^fcrwinning kwam met 5-3

lalffi.
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De Mhtkastelen-
rijders
Op zaterdag 15 januari organiseert de
Vordense rijwiel- en toerclub 'De
Achtkastelenrijders' weer haar jaar-
lijkse traditionele crossloop. Rond het
gemeentelijk sportpark aan de weg
Lochem-Vorden welke met borden
wordt aangegeven heeft de VRTC de
volgende afstanden uitgezet:
5 km. Verder voor de geoefende lo-
pers met het oog op de midwinterma-
rathon van Apeldoorn. Of in de op-
bouwfase vooreen nieuw seizoen:
10,5 en 21 km.
Trimboekjes worden afgestempeld
voor meer inlichtingen. Tel. 05752-
1001.

P.K.V.
Op de Noordshow gehouden te Zuid-
laren werd ook ingezonden doorleden
van onze vereniging met de volgende
resultaten: Grote hoenders: Wyan-
dotte, H. Berenpas 2xG. Idem J. Rou-
wenhorst IxZG. Appenzeller baard-
hoen, H. Van Olst IxG 2xZG. Dwerg-
hoenders: Wyandotte: H. Berenpas
2xG. Idem T. Zevenhoeken 3xG.
Doornikse kriel, H. Van Olst 3xZG
IxG. Brahma,E. Besselink 2xZG 3xG.
Sierduiven: Fabio Van Olst 2xG. Konij-
nen: Vlaamse reus: A. Dijkstra 2xZG
IxG. Rode Nieuwzeelander: G. Lense-
l ink IxF 2xZG. Rex, M.G. Lijftogt
IxZG 2xG. Hollander, Comb. "The
Black Stars" 5xF 2xZG, tevens
mooiste hollander van de speciaalclub.
Hulstlander, A.J. Dijkstra IxZG 2xG.
Uitslagen Diepenheim:
Grote hoenders: Fries hoen, A.J. Dijk-
stra IxF 2xZG. Dwerghoenders: Bar-
nevelder H.J. Rietman IxG. Wyan-
dotte,T. Zevenhoeken 3xZG l xG. Wa-
tervogels: Joh. Rouwenhorst IxF IxG.
Konijnen: Vlaamse reus, A. Dijkstra
2xF IxZG. Idem H.J. Rietman 2xG.
Nieuwzeelander, H. Verstege IxF
5xZG IxG. Rode Nieuwzeelander. J.
Bakering 2xF 5xZG,-. Idem H. Gosse-
link 2xZG. Hollander H.J. Rietman
IxZG IxG. Idem T. Zevenhoeken
2xZG IxG. Klein Zilver H.J. Rietman
IxZG IxG. Idem Comb. Van Heerde
IxZG IxG,-. Rus, T. Zevenhoeken
2xZG. Pool, H.J. Rietman IxZG.

Huldiging bij touwtrekclub 'Vorden':

Vereniging 'leeft' nog steeds
van het oude papier
Het bestuur van de Vordense touw-
trekvereniging heeft zaterdag-
avond tijdens een gezellige 'boeren-
koolavond' in het clubgebouw een
tweetal leden gehuldigd. Allereerst
werd Antoon Steenbreker in het
zonnetje gezet Voor de 72-jarige
Vordenaar die dag-in-dag-uit op
zijn bakfiets door Vorden rijdt om
voor zijn club oud papier op te ha-
len was 1993 zijn 'vetste'jaar.

In totaal haalde hij in z'n eentje
507.040 kg oud papier op, een record
gewicht. Een jaar daarvoor kwam hij
tot 383.000 kg. Voorzitter Gerrit Ba-
rink had uiteraard niets dan lof voor
Antoon Steenbreker aan wie de touw-
trekvereniging haar prachtige akko-
modatie heeft te danken. Dankzij de
regeling die het Gewest hanteert en
die door de gemeente Vorden is over-
genomen, krijgt de vereniging voor
elke kilo 5 cent.
Gerrit Barink: 'Dit jaar zal de op-
brengst duidelijk lager uitpakken. We
kunnen nl. geen oud papier meer bij
de bedrijven ophalen. Karton wordt
niet meer geaccepteerd. Dit alles is

het gevolg van de nieuwe milieuwet.
Voor ons rest dus alleen nog het oude
krantenpapier. We blijven echter opti-
mistisch en zien wel', aldus Barink.
Overigens voor Antoon Steenbreker
geen enkele aanleiding om het kalmer
aan te gaan doen. Dat ligt nu eenmaal
niet in de aard van het 'beestje'. An-
toon ontving voor zijn inspanningen
uit handen van voorzitter Barink een
geschenk.
Ook was er deze avond een cadeau
voor Gerrit Klein Brinke. Deze heeft
22 jaar aktief de touwtreksport be-
oefend en houdt het thans voor ge-
zien. Ook voor hem lovende woor-
den.
De toekomst van de TT Vorden is nog
niet zonder zorgen. De club kampt nl.
met een tekort aan leden. Onlangs is
een Icdenwerfaktie van start gegaan
die drie nieuwe leden heeft opgele-
verd.
Barink: 'Weliswaar nog niet veel.
Desondanks voor ons wel een reden
om met het werven door te gaan. Wel-
licht kunnen we voor het nieuwe sei-
zoen begint nog een aantal nieuwe le-
den registreren.'

Afslanken met een pleister
Afslanken door alleen een pleister
op het lichaam te plakken. Uitge-
dokterd in Amerika en daar al een
razend succes, is deze zogeheten
Svelt Patch sinds eind december nu
ook verkrijgbaar in Nederland.

De pleister bevat een ktflk hoeveel-
heid extract van de fucu^rcsiculosus,
een bekende zee-alg die veel wordt
toegepast in afslankprodukten. Hij
beïnvloedt de stofwisseling en staat
bekend als een sterke JJtbestrijder.
Het extract wordt direct^pdc huid in
het bloed opgenomen. Daarom kan de
dosering laag blijven.
In Amerika is de werking van de af-

slankpleister bij honderd proefperso-
nen onderzocht. Daarbij werd een ge-
wichtsverlies geconstateerd van ge-
middeld 8 procent na één maand. Ie-
mand van 60 kilo raakt zo dus in één
maand ongeveer 5 kilo kwijt. Voor
veel mensen is dat net dat beetje over-
gewicht dat er- anders zo moeilijk af
gaat.
Hoewel de pleister natuurlijk maar
een klein gedeelte van de huid bedekt,
werkt hij in het hele lichaam. Bijwer-
kingen zijn niet bekend. Een verpak-
king Svelt Patch is goed voor 14 da-
gen.
Verkrijgbaar bij apotheek, drogisterij
en reformwinkel.

Waterpolo
Dames Vorden winnen met 8-1

De dames van Vorden '64 hebben
weinig moeite gehad om de thuiswed-
strijd tegen IJsselmeeuwen III te win-
nen. Het werd 8-1. Halverwege de
wedstrijd had Vorden een 4-0 voor-
sprong door doelpunten van Karin
Rouwenhorst 2x en Grietje Welle-
weerd 2x. Nadat de IJsselmeeuwen
had tegengescoord zorgden Debbie
Kraayeveld, Grietje Welleweerd 2x
en Henriet Heuvelink voor de 8-1
eindstand.

Heren Vorden winnen met 9-8
van De Mors

De Heren van Vorden behaalden in de
allerlaatste seconde de volle winst
(9-8) op De Mors. Een prachtige pres-
tatie, te bedenken dat Vorden na twee
periodes tegen een 4-0 achterstand
aankeek!
In de derde periode begon het te 'lo-
pen' bij Vorden. Vorden kwam via
Riek Groot Roessink, Arjan Menge-
rink en Robert Pelgrim terug tot 3-4.
De derde periode werd middels een
doelpunt van Harol Kolkman afgeslo-
ten met een 7-4 voorsprong voor De
Mors.
In een alles-of-niets offensief kwam
Vorden in de vierde periode door

doelpunten van Arjan Broekman,
Danny Pelgrim, André Karmiggelt en
Han Berenpas op gelijke hoogte: 8-8.
Toen iedereen zich al met een gelijks-
pel had verzoend bezorgde Harold
Kolkman de spelers van De Mors een
kater van jewelste door de eindstand
op 9-8 in Vordens voordeel te bren-
gen.

Volleybal
Uitslagen

HP Devolco 2-Dash 2 3-0, DP Devol-
co 4-Dash 2 3-0, D2A WSV 2-Dash 3
0-3, D4C Boemerang 4-Dash 7 1-2,
H2A Dash 3-Bruvoc 32-1, H3B Dash
4-Voorwaarts 2 0-3, D3B Dash 4-De-
volco 8 1-2, D4B Dash 5-Epse 2 3-0,
MA Dash l-Voorwaarts l 3-1, JC
Dash l-WSV 2 3-0.

Programma

DRekr.B Wilhelmina-Dash B, D3B
Sociï l-Dash 4, D3e Div B Reflex-
Dash/Sorbo, D4A DVO 6-Dash 6,
H2A Devolco 6-Dash 3, MB Devolco
l-Dash l , HP Dash 2-WilheImina l ,
H3B Dash 4-ABS 3, HP Dash 1-SVS
l , DP Dash 2-Sp. Deventer l , D2A
Dash 3-Devolco 6, D4C Dash 7-Hee-
ten 3, JA Dash 1-BSC '93 l , HSB
Dash 4-DVO 5, HRekr.B Hansa
2-Dash B.

ENDA
JANUARI:
SWOV Open Tafel in de Wehmc
iedere dag.
12 Welfare, Handwerken in

'de Wehme'
13 PCOB-middag
14-15 CCKBoerenavond'Bi'j

Pardies op d'ndeale'
14 ANBO, Feestelijke

nieuwjaarsbijeenkomst in
'tStampertje

15 Pronkzitting 'de Dcurdreajers'
15 Nicuwjaarscrossloop, VRTC
17 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Doemiddag in het Dorpsccntrum
18 NCVB,Mevr.Tolkamp
19HVGDorpVordcn,

Jaarvergadering
19 HVGWichmond, Jaarvergadering
20 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Cursus bij garage Groot Jebbink
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum
24 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
24 VrouwenclubMedler
25 PCOB/SWOV, bijeenkomsten

over eigen woning in
Dorpscentrum

26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering

26 Welfare, Handwerken in
'de Wehme'

26 Bejaardensoos Vierakker,
Nieuwjaarsreceptie bij d'Olde
Kriet

31 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'

Volleybal
Het eerste damesteam van volleybal-
vcreniging Dash-Sorbo sloot 1993 af
met enkele klinkende overwinningen
en een zesde positie op de ranglijst
met slechts vier punten achterstand op
nummer drie. Na het vrije Sinter-
klaasweekend werd op 11 december
in 't Jebbink het op de eerste plaats
staande Apple/DAC met 3-1 versla-
gen (setstanden 7-15,15-12,15-10 en
15-9). Na een eerste verloren set en
een 6-10 achterstand in de tweede
moesten er diverse wissels en time-
outs aan te pas komen om de stand in
evenwicht te brengen. Een collectief
gebeuren; een complete selectie staat
borg voor kwaliteit, zowel in de trai-
ning als tijdens de wedstrijden. Het
publiek kreeg dan ook waar het voor
kwam; met overmacht werden de der-
de en vierde set door Dash gewonnen.
De wedstrijdbal, beschikbaar gesteld
door De Herberg, moge hier debet aan
zijn geweest. Op 18 december werd
de laatste wedstrijd voor het kerstre-
ces afgewerkt tegen hekkesluiter De-
volco'88 2 uit Deventer. Een formali-
teit. Binnen het uur werden de Deven-
ter-vrouwen met een 0-3 (11-15,4-15
en 10-15) verlies naarde douche ver-
wezen. Voor 1994 zijn goede voorne-
mens gemaakt: veel en hard trainen en
aantrekkelijke wedstrijden voor het
altijd talrijke publiek spelen. De wed-
strijd van 8 januari (thuis tegen PZ/
Dynamo) is verschoven naar 5 maart
wegens het meespelen van Lise His-
sink aan de distriktsjeugdkampioen-
schappcn. Zaterdag 15 januari staat
de uitwedstrijd tegen Reflex uit Kam-
pen op het programma.

Natuurexpositie
'Dood hout leeft'
Dankzij de medewerking van het
Staatsbosbeheer beschikt het Cen-
trum Natuur- en Milieueducatie Oost-
Achterhoek de komende twee maan-
den over de expositie 'Dood hout
leeft'. De expositie is te bezoeken in
de periode van 15 januari tot en met 6
maart aanstaande, zaterdag en zondag
's middags.
Zondag 23 januari bestaat de moge-
lijkheid om deel te nemen aan een
wandeling met de boswachter van
Staatsbosbeheer, Dick Heesen, van de
beheersecnheid Achterhoek-Zuid.
Tijdens de wandeling zal de gids u la-
ten zien dat dood hout werkelijk leeft
en wat het betekent voor het bos. De
wandeling start 's middags vanaf het
Centrum Natuur- en Milieueducatie,
gelegen aan de Groenloseweg 86 te
Winterswijk (achter de Frerikshof).
Het telefoonnummer van het centrum
is 05430-23369 of 14583.



R)litievana GROEP VORDEN

Over de dijkdoorbraak is reeds alles
bij U bekend. De politiële inzet was
groot.

Tijdens het vuurwerk van Oud op
Nieuw is de glazen voordeur van de
ABN/Amrobank opgeblazen. Van het
feit is aangifte gedaan bij de politie.
De veroorzaker kan zich melden.

Op 3 januari werd er aangifte gedaan
van diefstal van een struik op de Del-
Ie. De struik werd uit een tuin ont-
vreemd.

Op 3 januari constateerde de patrouil-
le dat er een gat in het wegdek zat van
de Brandenborcherwcg. De gemeente
is hiervan in kennis gesteld.
Evenzo werd een gat ontdekt in het
wegdek van de Raadhuisstraat. Ook
werd een groter en gevaarlijker gat in
de weg ontdekt op de Beeklaan te
Wichmond. Aldaar bleek dat de on-
derliggende riolering een grote hoe-
veelheid zand had weggesleurd en dat
het wegdek als het ware hing. Door de
gemeente in samenwerking met de
politie is de Beeklaan afgezet. Nadere
maatregelen zullen of zijn reeds geno-
men.

Dat de samenwerking met de ge-
meentewerken van Vorden en de poli-
tie goed is blijkt uit het volgende. Bij
de politie was een melding binnenge-
komen dat er vermoedelijk enig des-
tructiemateriaal of anderszins was be-
graven in de bomenwal tussen de.
Brinkerhof en de Hoetinkhof. De po-
litie ging ter plaatse kijken en zag vers
omwoelde aarde. Misschien was hier
wel de inhoud van een diepvrieskist
gedumpt de bedorven was geraakt na
een technisch defect. De gemeente
ging de zaak op verzoek nader onder-
zoeken. Er werd een bot ontdekt. Een
smerig stinkende klus werd gevreesd,
echter het viel gelukkig allemaal mee.
Er werd niets aangetroffen.

Op 4 januari vond er omstreeks 16.50
uur een kop-staart aanrijding plaats
op de Zutphenseweg/Mispelkamp-
dijk. Een bestuurder van een perso-
nenauto wilde komende vanuit Vor-
den de Strodijk oprijden. Een achter
hem rijdende motorbestuurder reed
tegen zijn achterzijde op. Er was geen
lichamelijk letsel. Wel dienden beide
voertuigen te worden afgesleept.

Op 5 januari omstreeks 8.15 uur vond
er weer een kop-staart aanrijding
plaats op de Ruurloseweg dit keer.
Door het overschakelen van gas op
benzine minderde de voorste auto
vaart. De achteropkomende bestuur-
der had dit te laat in de gaten en botste
er achterop. Gevolg enig materiële
schade.

Op 5 januari omstreeks 17.55 uur een
aanrijding op de kruising Burgemees-
ter Galleestraat-Zutphenseweg-
Dorpsstraat. Een bestuurder stond stil
op de Galleestraat om het verkeer op
de voorrangsweg de Zutphenseweg,

vrije doorgang te verlenen. Zij stond
iets te veel naar voren. Reed vervol-
gens weer iets achteruit en botste toen
tegen de achter haar staande andere
bestuurder. Er was gelukkig slechts
enkel enig materiële schade.

Op 5 januari omstreeks 15.15 uur was
er een aanrijding op de Raadhuis-
straat. Een bestuurder wilde wegrij-
den uit het parkeervak bij de ABN-
Amrobank. Zag achteropkomend ver-
keer te laat en kwam daarmee in bot-
sing. Gevolg een aanzienlijke mate-
riële schade.

Op 6 januari omstreeks 15.45 uur een
ongevalletje op de Burgemeester Gal-
leestraat. Tijdens het wegrijden reed
een bestuurster tegen een andere ge-
parkeerde auto op. Enkel lichte mate-
riële schade.
Aan een geparkeerde auto op de
Stroet werd op 7 januari schade ont-
dekt. Hiervan is bij de politie melding
gedaan.

Op 7 januari werd aangifte gedaan
van vernieling of poging tot diefstal
van een personenauto aan de Bon-
gerd. Nadat men de auto wilde ge-
bruiken ontdekte men dat het slot ver-
nield/verbroken was. Er was met een
stuk gereedschap in gemoerd. De auto
is niet geopend.

Op 8 januari omstreeks 01.15 uur was
er een ree voor een auto gesprongen
aan de Koekoekstraat. De ree was het
bos ingevlucht. Enige dagen later is
de ree, dood, aangetroffen in het bos
door de jachtopzichters. Het dier is
voor destructie afgevoerd.

Op 9 januari vond er een ongeval
plaats op de Ruurloseweg. Een be-
stuurder verloor de macht over het
stuur en belandde in de weide. Na on-
derzoek bleek hij ook enig alcohol ge-
nuttigd te hebben. Van het geheel
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Op 10 januari werd aangifte gedaan
van diefstal van een damesfiets, ge-
pleegd in het centrum van Vorden in
de nacht. Ook werd er aangifte ge-
daan van de diefstal van een heren-
fiets. Eveneens gepleegd in de nacht.

Op 11 januari ontdekte men aan de
Hoetinkhof een ruit die kapot was.
Vermoedelijk met een luchtbuks of
katapult had men de ruit kapot ge-
schoten. Er is melding van gedaan bij
de politie.

Op 11 januari deed een leerkracht van
de school de Vordering aangifte van
vernielingen gepleegd aan genoemde
school. Regenpijpen, fietsenrekken,
roosters e.d. zijn vernield. Een nader
onderzoek wordt ingesteld. De ver-
nielingen zijn gepleegd in de Kerstva-
kantie.

Woensdagmorgen werde de brand-
weer gealarmeerd voor een auto-
brandje op de Rond weg. Door een
technisch mankement vatte de mid-
denconsole vlam.

Zonder drukwerk
geen routekaarten.

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

Uw beleggingen en de fiscus
Rabobank organiseert informatie-avond

Voor velen is sparen nog steeds de meest bekende vorm van beleggen. Toch zyn er
ook andere mogelijkheden welke zeker de aandacht verdienen. Daarom organiseert
de Rabobank Vorden en Omstreken op donderdag 20 januari a.s. een informatie-
avond hij Hotel/Restaurant Bakker te Vorden, waar verschillende mogeiykheden
van beleggen worden belicht.
De Rabobank, een specialist bij uit-
stek, ook wanneer het om beleggen
gaat, organiseert deze avond om ook
degenen die nog weinig of geen erva-
ring met beleggen hebben, deskundig
voor te lichten over de diverse moge-
lijkheden. Er zal ruimschoots aan-
dacht worden besteed aan de fiscale
voordelen welke beleggen kan bieden.
Aan de hand van concrete voorbeel-
den uit de dagelijkse praktijk zal één
en ander worden duidelijk gemaakt.
De inleidingen zullen worden gehou-
den door mevr. B. Bos, consultant van
IRIS, het samenwerkingsverband van
de Rabobank en de Robeco Groep.
Hierna zullen er beleggingsvoorbeel-
den worden behandeld aan de hand
van de actuele marktsituatie.

Aan het eind van de bijeenkomst is er
een forumdiscussie. In het forum ne-
men plaats mevr. B. Bos, consultant
van IRIS en mevr. K.A. Boers, beleg-
gingsspecialiste van de Rabobank Vor-
den en Omstreken. Er zal ruimschoots
tijd worden genomen voor de behan-
deling van zowel schriftelijke- alsook
mondelinge vragen. De avond zal on-
der leiding staan van Ing. J. Krooi, di-
recteur van de Rabobank Vorden en
Omstreken.

Wie belangstelling heeft voor deze in-
formatie-avond en geen persoonlijke
uitnodiging heeft ontvangen kan zich
wenden tot mevr. K.A. Boers van de
Rabobank, telefoon 05752-1888.
(Zie advertentie elders in dit blad)

Allerhand
in 't Saksenland

=n

Over hunnebedden hebben we allemaal wel eens wat gelezen of
gehoord, al was dat misschien wel voor 't laatst op de lagere
school. Daar leerden we ook dat we ze in ons land hoofdzakelijk
in Drente aantreffen en in het naburige Duitsland ook op onge-
veer dezelfde breedtegraad. Opmerkelijk is het daarom dat er
zich veel zuidelijker ook nog een bevindt, namelijk tussen Hei-
den en Grosz-Reken bij het natuurpark Hohe Mark.

'Teufelsteine' noemt men ze hier, op zich geeft dat al aan dat de
stenen hier al heel lang liggen. Veel in de natuur had vroeger met
de duivel of allerlei goden te maken zo dacht men toen. We zijn al
meerdere malen bij deze verzameling stenen geweest en zo te
zien hebben ze er nu iets meer het aanzien van een grafkelder aan
gegeven.

Toen we er de laatste keer waren, in de donkere dagen voor kerst,
leende het weer er zich niet toe om een foto te maken. Gewoon te
weinig licht. Bijgaande foto van een gelijksoortig hunnebed bij
Ankum, gelegen boven Osnabrück, geeft echter een goede indruk
van de Teufelsteine bij Heiden.

Voor wie de Hamaland-route rijdt is de plek nabij de route gele-
gen. Maar ook gewoon een tochtje er naar toe is de moeite waard.
Het landschap is er bijzonder afwisselend met veel natuurschoon
en de drukte valt op door-de-weekse dagen best mee. Een bord op
de parkeerplaats aan de weg van Heiden naar Grosz-Reken geeft
wel aan waar u moet zijn. 't Is vanaf die plaats wel een eindje
lopen maar dat is goed voor lichaam en geest.

H.G. Wullink.
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Dammen
BoomsnmOldehove -
Dostal Wegenbouw 11-9
In de belangrijke wedstrijd tegen Ol-
dehove uü^ceuwarden heeft het eer-
ste team v^R)ostal Wegenbouw geen
vuist kunnen maken. Ondanks dat de
nederlaag met 11-9 klein uitviel, wa-
ren er geen echte kansen op een ge-
lijkspel of overwinning.
Rotislav Letsjinski speelde tegen de
Friese grootmeester Hendrik van der
Zee een goede remise. Hij dwong van
der Zee een kortevleugelopsluiting af,
maar na verbreking daarvan gingen er
erg veel schijven af. Hierna liep het
snel remise (1-1). Henk Grotenhuis
ten Harkel zette de tegenstander wel
onder enige druk, maar dit was vol-
strekt onvoldoende om tot winst te
komen (2-2) en dit gold ook voor de
partij van Gerrit Wassink, die dan ook
remise liep (3-3). Mike Voskamp
kwam wel weer in de hem bekende
tijdnood, maar kwam niet echt in ge-
vaar (4-4). Henk Ruesink verrekende
zich in een scherp opgezette partij en
zag daardoor zijn goede stand ineens
omslaan in een verloren partij (6-4).
De score werd rechtgetrokken door
een goede overwinning van Johan
Haijtink. Zijn tegenstander dwong
Haijtink om een centrumvoorpost te
nemen, maar deze pakte onverwachts
goed uit. Haijtink maakte de partij
goed af (6-6). Dostal kwam zelfs nog
op voorsprong door de tweede over-
winning van Christ Grevers. Na een
morele opsteker in de opening verra-
ste Grevers met een originele combi-
natie in het middenspel (6-8). Bennie
Hiddink blunderde in het middenspel
en verloor (8-8) en na een remise van
Alex Klein (9-9) werd al snel duide-
lijk dat er niets te halen viel bij de
Friezen. Ben Smeenk had de half
open klassieke opzet van zijn tegen-
stander onderschat na vroegere deba-
cles. Dit keer pakte het echter goed uit
voor de Fries, waarna Smeenk in een
verloren stand terecht kwam (11-9).
Doordat VAD Amsterdam van RDG
DIO Den Haag gewonnen heeft, blijft
Dostal op de 10e plaats staan. De ko-
mende wedstrijden tegen deze twee
teams worden dan cruciaal voor lijfs-
behoud in de hoofdklasse.

Sociï volleybal
Programma 13-1: dames: 19.30 uur
Sociï l - Dash 4; Sociï 2 - Hecten 6;
heren: 20.45 uur Sociï l - DVO 5.

o •••Sociï
Programma 15-1: Lochuizen Al -
Sociï A.

16-1: Activia - Sociï; So^f2 - KI.
Dochteren 3; Angerlo V. ̂ fcociï 3;
Zutphen 5 - Sociï 4; Sociï^^Anado-
lu'90 3; Sociï 6 - Baakse Boys 6.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Marina Gotink behaalde met haar
pony Utah in Lochem de 2e prijs in de
B-dressuurmet 120 punten.

Ratti wint
oefenpartij
Woensdag 5 januari speelde Ratti een
oefenwedstrijd tegen Erica'76 uit
Dieren. Noodgedwongen, want het
trainingsveld was onbespeelbaar ge-
worden. Erica'76 degradeerde vorig
seizoen uit de Ie klasse, waar de Kra-
nenburgers ook in spelen. Vanaf het
begin was Ratti sterker en combineer-
de beter. Dat resulteerde binnen 10
minuten in een treffer van Pascal
Klootwijk. Hierna zakten de Kranen-
burgers wat terug en Erica kon tot wat
betere aanvalsopbouw komen. Echter
in de afronding was de Dierense ploeg
onder de maat. Ratti was en bleef de
beter voetballende ploeg maar tot rust
bleef het O-1. Na rust was het snel be-
keken. Mede doordat Erica'76 door
blessures met 10 man verder moest
kon Ratti makkelijk tot 0-4 uitlopen.
Doelpunten van Harm Welleweerd en
Mark Sueters 2 keer. -Vele gemiste
kansen en een machteloos Erica wa-
ren de kenmerken van deze matige
tweede helft. Toch een nuttige trai-
ningspartij voor Ratti ter voorberei-
ding op de tweede helft van de com-
petitie.

RTV
Het was een leuk weekend voor vele
RTV-ers op het Nederlands Kam-
pioenschap veldrijden. Het mooie
droge weer en een prachtig glooiend
heuvelachtig parcours en goede resul-
taten waren daar debet aan. Bij de ju-
nioren werd Andre Bargeman 25e net
achter Arjan Ribbers. Rudi Peters
werd keurig 15e bij de cyclosportie-
vcn. Hier was een 53e plaats voor
Henk Arfman weggelegd. Bij de vete-
ranen reed Ben Peters zeer verrassend
naar een 13e plaats, Harrie Eggink
werd 21e en Geert Eskes 42e. Jan
Wecvers deed het tussen de profs
goed door op een mooie 20e plaats te
eindigen. De vele RTV-ers en suppor-
ters konden dan ook terugzien op een
gezellig en sportief N.K. Aankomend
weekend zijn alweer de clubkam-
pioenschappen op Kamphuizen te
Vorden.

Bi'j ons
m d n Achterhook
Gert Elshorst kek maor weer 's op 't hallozie, nog gin halfvief. Hee was
al un half uur klaor umme nao 't darp te gaon. 't Wark in en umme 't huus
was an de kante op dizzen donderdag en de klusjesboksc had e umme
ewisseld veur zien goeie ribbokse die e antrok at e boodschappen en an-
dere dinge in Dennendarp mos doen.
„Gao toch maor vaste nao darp a'j ow hier veveald, meschien kö'j al wel
vaste wat opruumen", zei zien vrouw Hetty.
In 't gemeenschapshuus in Dennendarp hadd'n ze 'n tentoonstelling van
'Heel mooi Dennendarp' op touw ezet en dee mos nao vief uur weer opc-
ruumd wodd'n, Gert mos daor ok an helpen.
„Jao, dat is ok zo, now dan gao'k maor".
Zodoende was e um goed half vief al bi'j 't gemeenschapshuus. Too hee
de ruumte binnenkwam waor de foto's hingen veel 't um op dat alles al
haos weg was. Jan Broekman, die de leste twee uur 't toezich hadde, was
al nerug an 't inpakken.
„Now, now, i'j heb al heel watoperuumd."
„Jao, i ' jbuntok late."
Gert zei d'r maor niks op, d'r zol 't leste uur wel neet volle volk meer
wean ewes. Hee trok de jas uut en hilp um 't betjen an de kante te maak'n.
Too zee d'r zo met tegange waarn kwam d'r un mevrouw binnen die wat
rondkrummeln en alle huuke bekek of ze iets zog.
„Zijn de foto's er niet meer?"
„Oh nee", zei Jan Broekman, „die he'w allemaole al operuumd, 't is ok
al kwart veur vief."
„Ja, maar 'twas toch totvijf uur?"
„Oh nee, kiek maor op 't anplakbiljet in de hal."
Samen leepen ze nao de hal en bekekkcn daor 't mooie biljet dat Jan zelf
emaakt hadde. En wat ston d'r op? „Van drie tot vijf uur".
Jan Broekman verschot van kleur, 't Jonge, jonge, daor had e zich mooi
ehad. Vevealend veur de mevrouw maor ok veur Gert Elshorst. Daor had
e jao ok nog tegen ezeg dat den te late was.
Zee heb de foto waor mevrouw verual belangstelling veur had maor weer
veur 'n dag ehaald en bunt too maor gauw weg gegaon veur d'r nog meer
volk kwam umme de foto's te zien. Wieters zal Gert d'r jan neet kwaod
um ankiek'n, daorveur kont ze te goed met mekare. En Jan? Die wacht in
't vevolg wel tot t'r meer volk is at e wat op mot ruumen. Wieters ver-
diend e ok eerder un applaus as un uutbrander, zovölle dut e wel veur
Dennendarp! Maor daor hef t'r in ieder geval weer ene wat eleerd, bi'j
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van VoHenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnsebosweg

Fam. Koren, Elsho/15, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmcrink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 2520

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, Mispelkampdijk50, tel. 3309

B. Galleestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wühelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397

Het lebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaar werk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk
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