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Leefbaarheid in Kranenburg staat centraal:

Kranenburg en gemeente Vorden
gaan overeenkomst ondertekenen

W E E K E N D D I E N S T E N

Kranenburgs Belang en de gemeen-
te Vorden zullen als alles volgens
planning verloopt op 18 februari
een samenwerkingsovereenkomst
ondertekenen. Deze overeenkomst
is een vervolg op het Dorpsplan dat
de Kranenburgse belangenvereni-
ging een jaar geleden heeft aange-
boden aan het gemeentebestuur
van Vorden. Het doel van de samen-
werkingsovereenkomst is om de
leefbaarheid in Kranenburg in
stand te houden en te verbeteren.
Voorzitter Jan Lucassen van Kranen-
burgs Belang is blij dat de gemeen-
te een vervolg geeft aan het eerder
in gediende Dorpsplan. "Op deze
manier kunnen we op een positieve
manier bezig zijn met de leefbaar-
heid in Kranenburg", aldus Lucas-
sen.

De afgelopen weken was er commotie
ontstaan over de waarde die de ge-
meente Vorden hecht aan de overeen-
komst. In tegenstelling tot Kranen-
burgs Belang wilde de gemeente het
geen samenwerkingsovereenkomst
noemen. De gemeente sprak slechts
over een intentieverklaring. Dit was te-
gen het zere been van Kranenburgs
Belang. "Wij vonden dat veel te vrijblij-
vend", legt voorzitter Jan Lucassen uit.
"Daarom hebben we afgelopen donder-
dag een gesprek gehad met de burge-
meester. En dat gesprek is heel positief
verlopen. Want ook de gemeente
Vorden noemt het nu een samenwer-
kingsovereenkomst. En dat was heel
erg belangrijk voor ons. Het geeft aan
dat we serieus worden genomen door
de gemeente en dat het gemeentebe-
stuur ook daadwerkelijk van plan is
om zich positief in te zetten voor de
leefbaarheid van Kranenburg".
De uitbreiding van woningen staat bo-

ven aan het lijstje verlangenlijstje van
Kranenburgs Belang. "Als we de leef-
baarheid in Kranenburg in stand wil-
len houden dan zullen er nieuwe wo-
ningen moeten worden gebouwd.
Alleen op die manier zorg je ervoor dat
er nieuwe gezinnen naar Kranenburg
komen. Zoiets is ongelooflijk belang-
rijk voor de leefbaarheid. Want zonder
nieuwe aanwas kun je over een tijd de
peuterspeelzaal en de basisschool wel
sluiten. En datzelfde geldt voor de ver-
enigingen in Kranenburg", aldus
Lucassen. Hij hoopt dat het klooster in
Kranenburg daar een positieve rol in
kan spelen. In 1998 gaat dit klooster
dicht en het is nog onbekend wat er in
de toekomst gedaan wordt met dit ge
bouw. "Je zou daar bijvoorbeeld appar-
tementen van kunnen maken. Het is al-
leen de vraag of dat voor een project-
ontwikkelaar financieel haalbaar is.
Want voordat het klooster is verandert
in een appartementencomplex moet er
wel heel wat verbouwd worden. Maar
van de ad^re kant zou het ook zonde
zijn als r t klooster straks tegen de
vlakte gaat", zegt hij.
Kranenburgs Belang maakt zich verder
ook zorgen over het voortbestaan van
de RK Kerk in Kranenburg. Op dinsdag
10 deceruÉfcr werd er in 't Pantoffeltje
een bijee^Bmst gehouden over de toe-
komst van de Rooms-katholieke pa-
rochie in Vorden. Door het afnemend
aantal kerkgangers en de alsmaar stij-
gende kosten is het de vraag of het fi-
nancieel nog langer verantwoord is om
beide kerken open te houden. Dit zou
dus betekenen dat het kerkbestuur één
van de twee gebouwen moet sluiten.
Het bestuur van Kranenburgs Belang
zou het heel jammer vinden als de
keus op kerk in Kranenburg zal vallen.
"Want dat komt de leefbaarheid van
ons kerkdorp niet ten goede".

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Vorden trekt weinig bezoekers
Er waren vorige week dinsdagavond
opvallend weinig bezoekers op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeen-
te Vorden. Moesten de mensen vorig
jaar nog in de rij staan om het col-
lege een hand te schudden, dit jaar
was dat niet nodig en konden de
bezoekers gelijk doorlopen. "Het
lijkt net als de belangstelling voor
de nieuwjaarsreceptie elk jaar min-
der wordt", aldus gemeentesecreta-
ris A.H.B, van Vleuten. Hij voegde
daar gelijk aan toe dat de gemeente
Vorden het volgend jaar misschien
eens over een hele andere boeg
moet gooien door bijvoorbeeld uit
te wijken naar het Dorpscentrum.

Naast het college van B en W en enkele
raadsleden waren er afgelopen dinsdag
zo'n dertig bezoekers op de receptie.
Wanneer we dit aantal vergelijken met
bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Warnsveld, dan is dit
ronduit teleurstellend. De receptie in
het gemeentehuis van Warnsveld trok
vorige week maandag namelijk ruim
300 bezoekers. Naast een advertentie

in Weekblad Contact had de afdeling
Voorlichting alle nieuwe inwoners van
de gemeente persoonlijk uitgenodigd
voor de receptie. Opvallend was dat er
in Warnsveld ook allerlei activiteiten
waren tijdens de nieuwjaarreceptie. Zo
was de jeugdige zangeres Emily
Woestenenk uit Warnsveld uitgeno-
digd die in 1996 het Vara's Kinder-
songfestival won. Samen met voorlich-
ter Bert Ubels zong ze een speciaal ge-
schreven zelfstandigheidslied. Verder
werden er door burgemeester Van Vugt
vijf schaatsers uit de gemeente in het
zonnetje gezet die allemaal de
Elfstedentocht hadden uitgereden. Tot
slot zorgde een pianist voor de muzi-
kale omlijsting van de avond.
Gemeentesecretaris A.H.B, van Vleuten
geeft toe dat er in Vorden iets gedaan
moet om de nieuwjaarsreceptie aan-
trekkelijker te maken. "Dit jaar ont-
brak zelfs het orkestje dat elk jaar in de
hal speelde. En als ik hoor wat er alle-
maal in Warnsveld op het programma
stond, geef ik toe dat wij er wat be-
kaaid van af komen. Dus daar zullen
we volgend jaar wat aan moeten doen".

Hervormde Gemeente
Zaterdag 18 januari 19.00 uur in de Wehme:
Gebedsdienst voor de eenheid, uitgaande van de
Raad van Kerken. Pastoor J. van Zeelst m.m.v.
Rouw- en Trouwkoor Christus Koning.
Zondag 19 januari 10.00 uur Ds. H. Westerink.
H. Avondmaal.

RK kerk Vorden
Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering in de Wehme;
Raad van Kerken, Eenheid van de christenen.
Zondag 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 januari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 19 januari 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering, Dames- en Herenkoor.

Weekendwacht Pastores: 19-20 januari Pastoor
W. Zandbelt, Keijenborg. Tel. 46 13 14.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort. Fr. B. Broekman; Oec. dienst in de Herv.
Kerk.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zaterdag 18 januari 19.00 uur in de Wehme:
Gebedsdienst voor de eenheid, uitgaande van de
Raad van Kerk. Pastoor J. van Zeelst m.m.v. Rouw-
en Trouwkoor Christus Koning.
Zondag 19 januari 10.00 uur ds. HA. Speelman;
19.00 uur ds. HA Speelman.

Huisarts 18-19 januari ̂ R;.H. Sterringa, School-
straat 9, tel. 55 12 55.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een^Óuigende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen^^ niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 18-19 januari D. Stolk, Ruurlo, tel.
(0573) 45 24 00.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.

Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt au toma t i s ch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische /aken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uu r , a l leen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op a f sp raak .
Tel.(0575)461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
liuro voor thuisverjjk'ging 24 u u r per dag, tel. (0575)
51 64 63. S'tnuipunl Wmlmwijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L Evers-Jansen, te l . (0575) 462515. mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. M o k k i n k -
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo , tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12-22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur ; di./wo./do.
10.00-12.30 uur ; vr. 9.30-17.30 uur ; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderckig, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open 'rafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV. tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,
ligt vanaf 17 januari 1997 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: de heer J.B. Lenselink
adres: Schuttestraat 20
woonplaats: 7251 MZ Vorden
voor: een agrarisch bedrijf

adres van de inrichting: Schuttestraat 20

om: een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf
met fok- en vleesvarkens

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

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

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

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

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van Sta-
te, Postbus-20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór
28 februari 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen
6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 14 januari 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta tf
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start met de
nieuwe gedrags- en gehoor-
zaamheidscursussen op za-
terdag 18 januari 1997. Pup-
py's, beginners, gevorderden,
jacht. Voor inlichtingen en
opgave: Ap Peters (0314) 64
14 36, Lucia Mullink (0314) 62
23 61

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

organiseert een

KLAVERJAS
EN JOKER-

AVOND
donderdag
16 januari

SPAAR DE KASSABON

bij inlevering van f 250,- aan kassabonnen

25O gram Grillworst GRATIS

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95
gratis gehaktkruiden

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

GEPANEERDE
SCHNITZELS

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

HAAS/RIB
KARBONADES

6 stuks voor f 10,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

GEVULDE FILETROLLADE

100 gram f 1,95

BAKJE ZURE ZULT f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER
EXTRA VOORDELIG 100 gram

f2,65

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 SAUCIJZEN +

4 VLINDERVINKEN
samen T 7,9O

MARKTAANBIEDING:

BAMI of NASI
kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres
voor al uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Op de Vordense weekmarkt:

kabeljauwfilef
1 kilo van f 19,- voor

f 16,50

•

•

1

•

•

•

_•
• •
•

GEMEENTE
VORDEN

SNEEUW-
KETTINGEN

TE HUUR
reserveer tijdig!

f 5,— per dag

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 22

BEKENDMAKING BELASTINGVER
ORDENINGEN EN KWIJTSCHEL
DINGSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat vanaf woensdag 15 januari 1997 voor een ieder
ter gemeente-secretarie kosteloos ter inzage ligt:
A de "Verordening afvalstoffenheffing 1997".

de "Verordening onroerende-zaakbelastingen 1997".
de "Eerste wijziging Verordening onroerende-zaak-
belastingen 1997".
de "Verordening lijkbezorgingsrechten 1997".
de "Verordening toeristenbelasting 1997".
de "Verordening hondenbelasting 1997".
de "Verordening rioolrechten 1997".
de "Rechtenverordening 1997".
het "Besluit inzake kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen".

De verordeningen en het kwijtscheldingsbesluit zijn vast-
gesteld bij besluiten van de raad van de gemeente
Vorden d.d. 17 december 1996.
De besluiten treden in werking op de achtste dag na die
van de bekendmaking.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming
van de besluiten op 15 januari 1997 in het register
"Vastgestelde belastingverordeningen". Een ieder kan
op verzoek tegen betaling van een bedrag aan rechten
een afschrift krijgen van de genoemde besluiten.
Onderstaande wijzigingen zijn in de verordeningen
opgenomen:
I. Op 1 januari 1995 is de Wet materiële belastingbe-

palingen en de Invoeringswet materiële belastingbe-
palingen in werking getreden. Deze wetten hebben
de artikelen in de Gemeentewet ingrijpend gewijzigd.
Alle belastingverordeningen zijn per 1 januari 1997 in
overeenstemming gebracht met de Gemeentewet.

II. Met ingang van 1 januari 1997 geldt voor iedere
gemeente dat invorderingsrente moet worden bere-
kend als na de laatste betaaltermijn niet of te weinig
is betaald. Daartegenover moet invorderingsrente
worden vergoed als na betaling, een aanslag wordt
verminderd.

III. In de "Eerste wijziging Verordening onroerende-
zaakbelastingen 1997" zijn de tarieven onroerende-
zaakbelastingen 1997 aangepast op grond van de
nieuwe taxaties en de de Aanpassingswet Wet Waar-
dering Onroerende Zaken (o.a. tariefdifferentiatie
tussen woningen en niet-woningen).
In het kwijtscheldingsbesluit zijn de kosten van be-
staan per 1 januari 1996 gesteld op 95 °/o van de bij-
standsnorm. Per 1 januari 1997 is dit percentage ver-
ruimd naar 100%.

Vorden, 15 januari 1997
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

IV.



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

L/zette
Zij is geboren op 6 januari
1997.

Louis, Carolien en
Lisanne Roelofs

Vierakkersestraatweg 8
7207 DH Vierakker
Telefoon (0575) 52 42 68

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

Arjan

7 januari 1997.

Henk en Gerry
Fokkink-Haneveld
Rianne

Nieuwstad 18
7251 AH Vorden

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

Iris

8 januari 1997.

Erik en Gerrie
Brummelman-

Berendsen
Kevin

Van Lennepweg 8
7251 JM Vorden
Telefoon (0575) 55 39 57

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

Nicol

Frans en Brigit
Lebbink

12 januari 1997

Ruurloseweg 80
7251 LW Vorden
Tel. (0575) 55 68 66

Tevens wensen wij u een
gelukkig en gezond 1997.
Wij rusten van 13.00 tot 15.30
uur en na 22.00 uur

Wij willen iedereen vriendelijk
bedanken voor bloemen,
kaarten of een handdruk voor
ons 50-jarig huwelijksfeest.

Familie Eggink

Almenseweg 8, Vorden

Dankbetuiging

Een ziel met zoveel energie
wordt een grote heldere ster.

Voor uw belangstelling na het
plotselinge overlijden van

TEUN LICHTENBERG

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit uw woorden, bloemen,
brieven en kaarten blijkt, dat
Teun bij velen een bijzondere
plaats innam.
De wijze waarop wij tijdens de
avondwake en Eucharistievie-
ring met zo velen afscheid van
Teun hebben genomen, was
voor ons een grote steun en
zal altijd in onze herinnering
blijven.

Cato Lichtenberg-
Hilderink

Kinderen en
kleinkinderen

Vorden ,'t Waarle'
januari 1997

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Tot het laatst toe bezorgd om allen die hij lief had,
is geheel onverwacht van ons heengegaan mijn
lieve man, onze fijne vader, groot- en overgrootva-
der

GERRIT JAN TEN BOKKEL
EERDER GEHUWD GEWEEST MET D. GROOT WASSINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: J.G. ten Bokkel-Wissels

Doetinchem: G. van der Zee-ten Bokkel
S. van der Zee

Vorden: J. Lenselink
E.B. Lenselink-Weenk

Ruurlo: H. Wolsink-Lenselink
G.J. Wolsink

Klein- en achterkleinkinderen

8 januari 1997
Wilhelminalaan 15
7251 EN Vorden

De teraardebestelling heeft zaterdag 11 januari
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Zelhem.

Heden overleed vrij plotseling onze zwager en
oom

GERRIT JAN TEN BOKKEL

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: G. Rouwenhorst-Wissels

Neven en nichten

Vorden, 8 januari 1997

Vrij plotseling moesten we afscheid nemen van
ons lid

GERRIT JAN TEN BOKKEL

Zijn liefde voor zijn ó\m en medeleven met onze
vereniging tot het laatste moment zullen we blijven
gedenken.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere fami-
lieleden sterkte bij diy^rlies.

Bestuur en leden
Pluimvee- en konijnenvereniging PKV Vorden

Een laatste groet voor mijn familie en aan al
mijn lieve vrienden, vriendinnen en bekenden.
Het ga jullie goed.

Nelly

Heden is plotseling van ons heengegaan onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

NELLY KOST-STEENBERG
WEDUWE VAN JAN KOST

op de leeftijd van 82 jaar.

Velp: A. Clahsen-Steenberg
Vorden: K.C. Kost
Gouda: R.l. Tiemstra-Clahsen

M.J. Tiemstra
Enschede: H.K. Clahsen

E.W. de Groot
Zevenaar: A. van Ooyen-Kost

P. van Ooyen
Voorthuizen: W. Holthausen-Kost

J. Holthausen
En verdere familie

Vorden, 11 januari 1997

Correspondentie-adres:
H.K. Clahsen
Balistraat 25
7512 XC Enschede

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren
woensdag 15 januari van 19.00-19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donder-
dag 16 januari om 13.30 uur in de IJsselzaal van
het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

Het is echt

f, 150 gr. halen,
100 gr. hctalcn

Karbonade,

500 gr. varkenslapjes
en 500 gr. gekruid

95

boterham worst 150 &. luk-n.
100 gr. hctalcn

rauwkostsalade
100 gr.

Katen varkenshaasje
100 gr.

Canadese bacon,
100 gr.

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel tr~°r '\,-.
Vermelding brieven t r nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• We hebben hier al een
baan, nu nog een huis. Ge-
zocht: zelfstandige woon-
ruimte met tuin omgeving
Vorden. Tel. (0575) 55 34 59
(9.00-17.00 uur, vragen naar
Sandra) of (070) 36 57 583
(na 18.00 uur)

• Engels. Leraar wil starten
met diverse cursussen. Voor
verdere informatie tel (0575)
55 37 06

• Uitvoering Toneelgroep
Vierakker/Wichmond: 'Zeg,
kan ik je man even lenen'.
Vrijdag 24 en zaterdag 25
januari in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker, aanvang
19.45 uur. Voorverkoop toe-
gangskaarten vrijdagavond 17
januari van 20.00 tot 22.00
uur

• Lezing Bomenbelang Vor-
den op 20 januari a.s. in De
Herberg, aanvang 20.00 uur.
Toegangsprijs f 2,50

• Moeders opgelet: ver-
kleedkleren te huur voor
groot en klein. Het Stroo 21,
Vorden, tel. (0575) 55 21 38

• Kent u mensen die 5, 10 of
15 kg over-/ondergewicht
hebben en dit willen beheer-
sen? Neem dan contact met
ons op. Wilma en Gerard
Horsting (0575) 46 72 22

HEKEL
AAN PEKEL?

Kom dan uw auto wassen in
onze

overdekte wasserette
AUTOBEDRUf

Groot
Jebbink

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

het neusje van de zalm tijdens de spaanse weken

L U N C H uit de toppen von de bomen met de meeste

NAVELS OF SALUSTIANAS
BETER, SAPPIGER, ZOETER

zon

voor
| heerlijke clementine

| MANDARIJNEN
! sappig en zonder pit

20 forse

2JLj9 een 9e20n£te sne"e snoc'<

f% JONAGOLD
'^ A/N Amet mooie blos ^(jU

L1Q2 kilo

i dogelijks vers uit eigen snijkeuken,

RODE KOOL

halve kilo

voor de nodige vitomierrtjes

CITROENEN 0 00
O voor ƒ V

rodeGRAPEFRUITiQfl
4 voor l ƒ O

overwinter op z'n spoons met

ELBARCOSCHIJFJES
zonnig idee

;•<&•£
JOOgrom'
om te smullen
ECHTE GROENTEMAN

SALADE

Niet zomaar
een groente-

winkel

RAUWKOST - EXOTEN

Fam.
I Huitink

Burg. GaJleestraat 3, Vorden
Tel. 0575-551617
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gfelejoon gemeente; (05751 $5 74 ?ï.

M Tekfax gemeente: (0575) 55 74 44. :

• J fel geincèntehuls is open van maai*
dag tot en rnet Vri|dag van
<8.ÖO tot 12,30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 1700 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 M2030 uw,
mó&nsdagvttn 13;30 tot Ï730 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 23.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van WMWl2,QOwir.
Burgemeester HJ.C Kamerling;
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
WetrtOüder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens ajspraak.

Wethouder D, Mulderije-MeuJen broek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en wlgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

Op 7 januari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

de heer F.H. Fokkink voor het bouwen
van een overdekte manege op het per-
ceel Larensewcg 3 te Vorden.

de heer RJ. Immink voor het bouwen

van een bergruimte op het perceel
Gazoorweg 2a te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

OLLECTE STICHTING SOLIDARITEIT MET IRAANSE MENSEN

Op 8 januari 1997 is door de Stichting Solidariteit met Iraanse Mensen een col-
lecte gehouden in de gemeente Vorden, zonder dat burgem^^ter en wethouders
daarvoor een vergunning hadden verleend. Nadat dit was gc^pistateerd, is de col-
lectanten verzocht hun activiteiten te beëindigen.

Wanneer collectanten u benaderen kunt u vragen naar een collectevergunning en
een legitimatiebewijs. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de afde-
ling bestuur van het gemeentehuis. 4^

FDELING GEMEENTEWERKEN OP 17 JANUARI GESLOTEN

De afdeling gemeentewerken is op vrijdag 17 januari aanstaande gesloten. De
medewerkers volgen die dag een cursus.

Burgemeester en wethouders hebben de richtlijnen reclame-aanduidingen zoda-
nig aangepast dat niet-commerciële reclame-aanduidingen op de evenementen-
borden geplaatst moeten worden tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR OVERGANG AGRARISCHE-
*~ NAAR WOONDOELEINDEN PERCEEL ZELLEDIJK 9 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met toepassing van het
bepaalde in artikel 7, lid 4, van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" vrij-
stelling te willen verlenen voor de overgang van agrarische- naar woondoeleinden
voor het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, n r. 2722, plaatselijk
bekend Zelledijk 9.
Een en ander teneinde medewerking te kunnen verlenen aan de plannen voor het
verbouwen van de boerderij tot burgerwoning.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen
met ingang van donderdag 16 tot en met 29 januari 1997 op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter
inzage, met de mogelijkheid om hiertegen in die periode schriftelijk bedenkingen
bij burgemeester en wethouders in te dienen.

RIJSTELLING VAN HET BESTEMMINGSPLAN WICHMOND DE WOGT
1993 VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 6, lid 4, van
het bestemmingsplan "Wichmond de Wogt 1993" vrijstelling te verlenen van arti-
kel 6, lid 2.2 sub d (onderlinge afstand tussen woongebouwen), voor het bouwen
van een woning aan de Lindeselaak 5 te Wichmond.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 16 tot en met 29 januari 1997 voor belanghebbenden ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Eventuele bedenkingen kuu^i gedurende genoemde termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders lefbaar maken.

NGEKOMEN BOUWAANRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

H.J. Wasseveld Zelledijk 9, Vorden 24-12-96 verbouwen van
een boerderij

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

VENEMENTENBORDEN

Burgemeester en wethouders hebben aan de Vordense Ondernemers Vereniging
vergunning verleend voor het plaatsen van evenementenbordcn. Na plaatsing van
deze borden is het de bedoeling dat verenigingen hun reclameborden voor hun
activiteiten plaatsen op deze evenementenborden.

ANGIFTEBILJETTEN T EN J WEER BIJ GEMEENTE VERKRIJGBAAR

Vanaf 20 januari aanstaande zijn de aangiftebiljetten T en J (verzoek om terug-
gaaf) weer bij de gemeente verkrijgbaar. Voor t-biljetten is het ook mogelijk een
aanvraag op diskette te doen. Formulieren voor het aanvragen van een diskette
kunt u eveneens bij de gemeente verkrijgen.

Basisschool-leerlingen moeten kiezen voor een vervolgschool:

't Beeckland houdt open dag op 8 februari
Voor leerlingen uit de achtste groe-
pen van de basisscholen is het een
spannende periode. Het hele
schooljaar staat bol van de voor-
lichting over de mogelijkheden in
het vervolgonderwijs. Folders van
open dagen worden in de school op-
gehangen. Er worden mogelijkhe-
den geboden om een bezoekje te
brengen op scholen voor voortgezet
onderwijs. Er worden toetsen afge-
nomen om te zien welke school-
soort het meest geschikt is voor de
leerlingen uit laatste groep van de
basisschool. Wat zal het worden als
straks de Cito-toets is afgerond?
Ouders ervaren dat het niet zo een-
voudig is om een keus te maken uit
de vele schoolsoorten die Neder-
land rijk is. Belangrijk is dat er
goed gekozen wordt, omdat in de
eerste fase van het voortgezet on-
derwijs de basis wordt gelegd voor
de plaats die de kinderen van nu

straks zullen innemen als zij het be-
roep van hun keuze gaan uitoefe-
nen, maar wat is nu echt de beste
keus?

't Beeckland is een kleine scholenge-
meenschap voor voorbereidend be-
roepsonderwijs (VBO) in Vorden, die op
dit ogenblik wordt bezocht door 351
leerlingen. In 1996 heeft de school een
niet onbelangrijke uitbreiding van on-
derwijsmogelijkheden gekregen. In het
Nederlandse systeem voor voortgezet
onderwijs kennen we allemaal de
schoolsoorten voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs (VWO), hoger al-
gemeen vormend onderwijs (HAVO),
middelbaar algemeen vormend onder-
wijs (MAVO) en voorbereidend beroeps-
onderwijs (VBO). Binnen de laatstge-
noemde schoolsoort is er nog een indi-
viduele leerweg voor leerlingen die op
de een of andere manier moeite met
het leren hebben.

Met de vorming van brede scholenge-
meenschappen (scholen waarin alle
schoolsoorten zijn vertegenwoordigd)
is er een nieuwe mogelijkheid toege-
voegd en wel een MAVO/VBO-opleiding.
Dit is wat zwaarte betreft een MAVO-
opleiding. Het verschil is echter dat er
geen examen wordt gedaan in zes
mavo-vakken, maar in vijf mavo-vak-
ken met daarbij één beroepsgericht
vak. Voor leerlingen die wat meer kun-
nen presteren is er ook de mogelijk-
heid om de MAVO/VBO-opleiding af te
ronden met een pakket van zes mavo-
vakken en één beroepsgericht-vak.
Toen 't Beeckland in augustus 1996 fu-
seerde met het Ulenhof College in
Doetinchem, heeft de scholengemeen-
schap de MAVO/VBO-opleiding kunnen
toevoegen aan het aanbod van onder-
wijsmogelijkheden. Afspraak van de fu-
siepartners is geweest dat het Ulenhof
College onderwijs blijft verzorgen voor
de leerlingen die een MAVO-, HAVO- of

VWO-opleiding gaan volgen en dat het
Beeckland als nevenvestiging het on-
derwijs verzorgt voor leerlingen die via
een FVBO-, een VBO- of een MAVO/VBO-
opleiding op weg gaan naar een plaats
in de samenleving.

Deze uitbreiding met de mogelijkheid
om aan het 't Beeckland een
MAVO/VBO-diploma te behalen, is ze-
ker belangrijk te noemen als we weten
dat 60% van de leerlingen die de basis-
school verlaten, terecht komen in de
schoolsoorten die we aanduiden met
VBO- en MAVO-scholen en dat 80% van
al deze leerlingen doorstroomt naar
het Middelbaar Beroepsonderwijs waar
zij een door hen gekozen beroepsoplei-
ding volgen.

Scholengemeenschap 't Beeckland
houdt op 8 februari een Open Dag.
Voor meer informatie zie advertentie
elders in dit blad.



ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor da week van: maandag
30 dec. 1996 t/m zondag 05 jan. 1997.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

van:

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 3-1V96
van:

49 m3

61 m3

73 m3

85 m3

98 m3

110 m3

122 m3

134 m3

146 m3

159 m3

171 m3

183 m3

201 m3

220 m3

238 m3

256 m3

274 m3

305 m3

335 m3

366 m3

280 m3

348 m3

418 m3

489 m3

559 m3

629 m3

697 m3

769 m3

839 m3

910 m3

978 m3

1049 m3

1154 m3

1258 m3

1363 m3

1468 m3

1572 m3

1748 m3

1923 m3

2096 m3

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

GAMQG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZEVENAAR : 0316-52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Veriris uw interieur en bel
TOTAALREINIGING

RESC
Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 87

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34 ,

8 februari
1997

't Beeckland
chr. scholengemeenschap voor

MAVO/VBO - VBO & IVBO
te Vorden

Door toenemende drukte zijn wij op zoek naar een

'all-round'

De werkzaamheden waarin wij
ons profileren kan men aanduiden als
een 'klantengericht' bedrijf.
De werkzaamheden liggen daardoor
op een breed vlak.

U zult naast uw vakopleiding van
elektra/cv-monteur

moeten beschikken over ruime
ervaring.

Wilt u zich koppelen aan ons veel-
zijdige team, dan kunt u uw sollicitatie
richten aan:

Installatiebedrijf Wim
Enkweg 28, 7251 EW Vorden

Gaarne zijn wij bereid u nadere details te verstrek-
ken. Telefoon (0575) 55 26 27

Kerkstraat 11
Keijenborg
TeL (0575) 4612 93

bv

Uilenesterstraat 29, 7256 KC Keijenborg, tel. (0575) 46 13 45

Kullkleden
Tentenverhuur
Afdekkleden
Marktkraamzell^^
Parasols
Camplngartlkelen
Huiven voor
vracht- en aanhangwagens

Nieuw in ons programma:
een elektrisch oprolbaar
windbreekgordijn
deze zijn toepasbaar voor alle openingen

DRAAIFAUTEUIL
OP HOUTEN VOET
Leren bekleding
in 4 kleuren leverbaar
Met uitschuifbare
zitting.

HEUGA FLAIR
TEGEL 50x50 cm
Per tegel van 11,95 nu 3

HOOGPOOL TAPIJT
"RIVA", beige, 400 breed
Van 129,- nu voor ^flEfoJ

SLAAPKAMÉRTAPIJT
'Top' blauw, 400 breed.
Van 89,- nu voor CJJffi>J3

PARADE FRISÉTAPIJT
Terra/geel 400 breed
Van 229,- nu voor

9,-
69,-

129,

BANKSTEL
2 + 2'A-zits. In diverse stoffen Nu voor

OVALE SALpNTAFEL
Massief eiken Opruimingsprijs

WANDSYSTEEM Nuvoor

In blank of donker eiken. Opgebouwd uit
5 praktische elementen.
Totaal 228 ern breed. Nu voor

w&

1095,-
ALL-SEASONS DEKBED
Katoenen tijk met wollen vulling
Eenpersoons 140x200 l /l O
Van 179,- nu voor l f^Tf/
Tweepersoons 200x200 ") "> O
Van 269,- nu voor A A W 9'
Lits-jumeaux 240x200 *% 7 O
van 319,-nu voor H *Jj'

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen.')

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

HELMINK
meubelen

TAFELKLEDEN
Diverse nuiten en dessins

NU EXTRA AFGEPRIJSD!

ROL6ORP0NEN
Diverse maten en kleuren uit voorraad.
Gemakkelijk zelf in te korten

Nu met 25% KORTING

. J.W. Hagemanstraat 3 TeT0545 - 474190 j



Cursus voor agrarische vrouwen in de Graafschap:

Agrarische vrouwen aan zet
Informatiedagen over minimabeleid:

Het Gelders Agrarisch Vrouwen
Overleg houdt in februari een cur-
sus voor vrouwen die zich in het
Waardevol Cultuurlandschap wil-
len verdiepen. De cursus is bedoeld
voor vrouwen in WCL De Graaf-
schap en heeft als doel vrouwen te
ondersteunen bij het oppakken van
de uitdaging om het platteland van
de toekomst in de Graafschap mede
vorm te geven.

De Graafschap heeft de status van
Waardevol Cultuurlandschap. Alle be-
trokken partijen zoals gemeenten, na-
tuur- en milieuorganisaties, landgoed-
eigenaren, recratie en landbouw zitten
in het kader van het Waardevol
Cultuurlandschap samen om de tafel
om een plan voor het gebied op te stel-
len. Juist de verwevenheid van functies
staat centraal bij de duurzame in-
standhouding van het platteland.
Agrarische vrouwen kunnen hierbij
een belangrijke rol spelen.
Tijdens de cursus gaan de deelnemers

een visie ontwikkelen ten aanzien van
plattelandsontwikkeling in de Graaf-
schap. Men werkt in de cursus aan be-
wustwording van eigen kwaliteiten en
inzicht in inzetbaarheid daarvan bin-
nen de eigen organisaties en in samen-
werkingsverbanden. Ontwikkeling van
houding en vaardigheden om een ac-
tieve bijdrage te leveren op het gebied
van plattelandsontwikkeling is het
streven. Voor agrarische vrouwen in
een WCL-gebied is de cursus kosteloos.
Aan de cursus kunnen maximaal twin-
tig vrouwen deelnemen. Deelname
gaat op volgorde van aanmelding.

De cursus heeft plaats in het Dorp-
scentrum in Vorden. Er zijn in totaal
drie avonden belegd: 4, 18 en 25 febru-
ari. In overleg wordt een halfjaar latei-
een vierde cursusavond gepland. Voor
meer informatie en opgave kan men
contact opnemen met het Gelders
Agrarisch Vrouwen Overleg (026-
3598540). De uiterste aanmeldingsda-
tuin is 22 januari.

Door het telkens stijgen van prijzen
en lasten, gemeentelijke heffingen
en belastingen en door het achter-
blijven van uitkeringen, pensioe-
nen en de AOW komen steeds meer
mensen in de problemen. Voor de
ANBO - de bond voor alle 50-plussers
- is dit reden om aan de verbetering
van de inkomenspositie van oude-
ren in themadagen meer aandacht
te besteden.

Daarom organiseert de ANBO gewest
Gelderland in januari op 3 plaatsen
een themadag over minimabeleid.
Zo'n dag omvat een themaochtend
voor bestuurs- en commissieleden van
ANBO-afdelingen en een infomiddag
voor ajle ouderen. Het ochtendpro-
gramma is een bijscholingsprogram-
ma voor ANBO-leden die zich voorbe-
reiden om een vraagbak te zijn voor
het minimabeleid.

Het middagprogramma is gericht op
alle belangstellende ouderen en omvat
informatie over wat de ANBO aan be-
langenbehartiging doet op het gebied
van inkomen, gezondheidszorg, huis-
vesting en participatie. Met name aan
het inkomens- en minimabeleid zal
speciaal aandacht worden besteed.

De bijeenkomsten worden georgani-
seerd door ANBO Gewest Gelderland in
samenwerking met Marie Louise
Heimes, stafmedewerker van het AN-
BO-Bondskantoor. De dagen worden op
gezellige wijze afgesloten door een ge-
zelschap dat sketches en oude liedjes
zal presenteren. Deze dagen over inko-
mensverbetering zijn op 21 januari in
zaal Wildenbeest in Doetinchem, op 23
januari in hotel Haarhuis in Arnhem
en op 28 januari in restaurant De Keet
in Heerde. De middagbijeenkomsten
staan open voor alle senioren.

Oostnederland opent donderdag
Infopunt in biblotheek Vorden

Bijeenkomst op donderdag 16 januari

Rabobank houdt siminar
over toekomst landbouw

Oostnederland Zorgverzekeraar
opent donderdagmiddag 16 januari
een Infopunt in de bibliotheek. Bij
dit Infopunt kunnen de inwoners
van de gemeente Vorden terecht
voor alle vragen op het gebied van
ziekenfonds en particuliere verze-
keringen. Het Infopunt wordt don-
derdagmiddag geopend door wet-
houder M. Aartsen en keeper
Sander Boschker van FC Twente. Na
afloop van de opening deelt Sander
Boschker handtekeningen uit met
foto's en posters van FC Twente.

De vestiging van Oostnederland
Zorgverzekeraar in de bibliotheek is

het resultaat van een samenwerkings-
overeenkomst met de Biblioservice
Gelderland. Voor Oostnedcrland bete-
kent dit een een uitstekende manier
om haar reeds bestaande service aan
haar verzekerden uit te breiden en te
vergroten. Voor de Overijsselse en
Gelderse bibliotheken is de samenwer-
king het begin van een offensieve en
innovatieve strategie om in de bibliot-
heken een gevarieerder en breder aan-
bod van dienstenj^krijgen.

Jan Luttikhuis gaat het Infopunt in de
bibliotheek van Vorden bemannen. Hij
is rayonvertegenwoordiger bij Oostne-
derland Zorgverzekeraar.

HVG Linde HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

De Hervormde Vrouwengroep Linde
kwam op woensdagavond 8 januari bij-
een tijdens de nicuwjaarsvisite waarbij
de nieuwjaarsrolletjes en appelflappen
zich goed lieten smaken. De avond
werd verzorgd door eigen leden die een
voordracht deden in de vorm van een
gedicht of verhaaltje. Het was een ge-
zellige en geslaagde avond. Woensdag
22 januari houdt de Hervormde
Vrouwengroep Linde haar ledenverga-
dering. Na de pauze zal de heer
Teeuwcn uit Lochcm komen vertellen
over het ontstaan van de Berkel.

Concordia op zoek
naar slagwerkers
De Vordense muziekvereniging
"Concordia" heeft voor 1997 een aantal
wensen op het verlanglijstje staan. De
hoogste prioriteit is het vinden van een
paar slagwerkers. Momenteel wordt
telkens gebruik gemaakt van slagwer-
kers die normaliter in de drumband
spelen. Dit kan problemen geven want
ook de drumband heeft haar eigen pro-
gramma's in te studeren.
Ook krijgt "Concordia" wel eens hulp
van leden afkomstig van andere ver-
enigingen. Dit wordt uiteraard hoge-
lijk gewaardeerd. Momenteel beschikt
het harmonieorkest van "Concordia"
over slechts een slagwerker. Het be-
stuur heeft inmiddels een beroep op
haar eigen leden gedaan of die eens
willen rondkijken of er ergens een of
meerdere personen te vinden zijn die
er wat voor voelen om voor slagwerker
opgeleid te worden. Ook wordt een be-
roep op de plaatselijke bevolking ge-
daan met de hoop dat zich geïnteres-
seerden zullen aanmelden.

De ontwikkelingen in de land- en
tuinbouw gaan snel. De voorlich-
ting betreffende het WCL-gebied is
achter de rug, het ammoniakreduk-
tieplan komt eraan. Sommige land-
bouwers zien hierin bedreigingen,
anderen zien nieuwe mogelijkhe-
den. Hoe zal het gaan met de mest-
wetgeving en de regels rondom het
melkquotum? De Rabobank Graaf-
schap-West ziet in dat de landbouw-
sector behoefte heeft aan concrete
informatie. Daartoe he^Ézij op 16
januari een voorlichmigsbijeen-
komst georganiseerd welke gehou-
den wordt in de sporthal te
Wichmond.

Als sprekers zijn uitgcnc^Éul Th .A.M.
Meijer en ing.- J.MJ.Vinkemleugel. De
heer Meijer is de landbouwwoordvoer-
der van de CDA-fractie in de Tweede
Kamer. Hij is afkomstig uit de land-

bouw en heeft gewerkt bij het
Ministerie van VROM voordat hij volks-
vertegenwoordiger werd. Hij kent de
milieu-problematiek dan ook zeer
goed. Zijn specialisme is bovendien de
regionale landbouw. De heer
Vinkenvleugel is hoofd advisering
Kredietrisico's van Rabobank
Nederland en hij is daar tevens
Adjunct Directeur. De titel van zijn in-
leiding is "ontwikkelingen in de finan-
ciering van landbouwbedrijven".
Na de pauze zal een forumdiscussie
volgen onder leiding van ing. J. Krooi,
Algemeen Directeur van de Rabobank.
Naast de sprekers zal in het forum zit-
ting nemen ing. H.G. Vrielink, agra-
risch relatiebeheerder.

Belangstellenden worden verzocht
zich aan te melden bij één van de kan-
toren van de bank en zijn van harte
welkom. Zie ook advertentie.

Dash dames 2 in het nieuw

Het tweede damesteam van Dash is onlangs in het nieuw gestoken door "Constructie en complete stalinrichtingen
Barendsen Vorden BV. Het team bestaat uit speelsters die allemaal ooit in het eerste team van Dash hebben gespeeld en het
iets rustiger aan willen doen. Het in de wandelgangen genoemde "Dikke konten team" staat op dit moment bovenaan in de
damespromotieklasse. Staand van links naar rechts: begeleider Erik Plomp, Emmy Jansen, Esther Wentink, Mariel Diks, Elly
en Monique Nijenhuis en sponsor Henri Barendsen. Zittend van links naar rechts: coach Nout van Houte, Carla Jansen, Ellen
Leunk, Edith van Houte, Wilma Wolters en Betine Vlogman.



De gezelligste woonwinkel van Nederland

zet alles op z'n kop..... tijdens de
opruiming van showroommodellen..- MEUBELEN

F

Meer meubel voor minder geld!

en nog veel meer.

2-H-3 Hoekbank
nu f 1295,-

: j . v / «Hl j
TV-Fauteuil
nu f695,-

mm?mjSflfr .^Sjg^^' -

» "TT,.*>ja

Wandmeubel
nu f 1695,-

^ Enkweg isA Czijweg Ruurlose^veg), 7Z51 EV Vorden,

Vitrinekast
nu f 695,-

tel. (0575) 55 10 30,

Dressoir
nuf 695,-

Elke dag gezellige
koopavond

tot 21. 00 uur!

£ax (0575) 55 3O 85

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

De hele familie eet voor dezelfde prijs,
maar wél allemaal verschillende gerechten!

Wij vinden dat iedereen moet kunnen eten waar hij of zij op dat moment zin in heeft.
Binnen elk budget. Ideaal zijn daarom onze keuzemenu's. Een veelzijdigheid aan

gerechten, zodat iedereen kan kiezen wat hem of haar lekker lijkt. Of u nu met 6, 14 of
20 man komt. Is dat niet ideaal voor een familie-reünie of ander feestje? En wist u dat
wij een gezellige alkoof hebben waar u ongestoord zo'n dinertje kunt houden? Komt

gerust eens informeren naar de mogelijkheden voor uw (familie)feestjes

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

Landbouw-Rai '97
Dinsdag 21 januari 1997 gaan
wij met de bus naar de
Landbouw-Rai in Amsterdam.
Vertrek 7.45 uur bij
H.C.R. Stegeman te Laren.

Opgave tot en met 17 januari a.s.
bij onderstaande mechanisatiebedrijven:

Dondertman BV
Kerkwijk Ruurlo
G.D. Nijenhuis
Fa. Postel
Schouten BV
Slootsmid Laren
Slootsmid Geesteren
Woestenenk

0573-40 12 73
0573-45 1440
0573-25 1689
0573-22 1224
0573-25 11 41
0573-40 1227
0545-27 38 59
0573-42 1206

HEBT U NOG

SPULLETJES OVER

VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:
(0575)55 1486
(0575)55 1961
(0575) 55 1673
(0575) 55 30 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

KEUKE
Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een

20-tal complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entou-

rage. U wordt er deskundig en graag geadviseerd. Veel wensen kunt
u in vervulling laten gaan doch wij zien het als een uitdaging uw ver-

wachting te overtreffen. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in

keukens thuis.

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

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur

ZIEN ISmmmmmm* • V • • •
WAT ANDERS DAN TOEKIJKEN Gmo

Zo'n 50 miljoen mensen zijn blind of ernstig slechtziend. o O/|/l "7/1
In Zuidoost Azië wordt elke minuut (!) een kind blind. t^l^t/C// €/

U kunt helpen: een staaroperatie ZIENi snci,.,.,-: miiKiheidbL-snï ( d i n g < > n t « i k k c h n ^ i a i u k - n .
kost in India slechts ƒ 70,-. Spruhenbosstraat 6.20121 K M

DE GEHELE MAAND JANUARI

lOVo KORTING
op al onze artikelen
(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 50% korting!

Al ons VOORRAADTAPIJT nu met

20% korting!

En... speciaal voor de opruiming
Couponnen tapijt, gordijnen en

vitragevallen

3E WONER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694



I Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan a l lo morkon onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
( inc l . terroin Rovrlhorst)
v (0575) 52 28 H j

FOCWft

BOVAG

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N Q R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3-7227 DN Toldijk-Tel. (0575)45 14 11

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

O
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden-
Telefoon (0575) 55 26 37

Machinaal knippen van
hagen en struiken
tot 10 cm.
Zagen en versnipperen,

Loonbedrijf

Klein Starink
Toldijk. Tel. (0575) 45 15 27.

GEZOND
AFSLANKEN

vla een unieke methode bij:

Met 3 volle maaltijden
en alledaagse voedingsmiddelen.

En... met een gezonde
eetgewoonte verder!

UITSTEKENDE RESULTATEN H!

Cursusplaats: VQBÜE&: ^
;RaiJhyj||t|a t̂ - p̂||||i||

Bij Edah v'ndt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 13 JANUARI T/M ZATERDAG 18 JANUARI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

per 4 stuks nu

8 stuks nu

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

4,98
7,98

SUPERBINTEN

ELSTAR HANDAPPELEN

CLEMENTINAS

zak a 5 kg van 2.98 voor 0,98

zak a 1 Vz kg van 2,98 voor 1,98

per net a 1 kilo van 3,98 voor 2,98

0,99

l ,69

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWARENAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

LEVERKAAS

100 gram snijvers van 1,59 voor

CORNED BEEF

100 gram snijvers van 2,19 voor

VERGEER KAAS VERS v/h MES

jong belegen 1 kilo van 11,98 voor 10,98

BRIE v/d MAT

100 gram van 1,99 voor 1,69

DEZE WEEK EXTRA VOORDEEL MET UW GRATIS EDAH-CARD:

GOUDAPPELTJE II. per 2 pakken van 3,18 voor 2,23 (30% KORTING)

BLUE BAND MARGARINE 250 gram van 0,99 voor 0,69 (30% KORTING)

UNOX EXTRA GEVULDE SOEPEN tom./kip of groente 800 ml ._
van 2.79 voor l ,9ü (30% KORTING)

UNOX SMAC blik 200 gram van 2,19 voor 1,42 (35% KORTING)

DIEPVRIES DINNER TIME kant-en-klare maaltijden div. soorten van 5.39 voor 2,97
(45% KORTING)

DIEPVRIES VLAAMSE FRIETEN i kilo zak van 2,49 voor 1,49 (40% KORTING)

SUNIL ULTRA NAVULPAK 2 kilo van 12.49 voor 8,74 (30% KORTING)

KOOPMANS PANNEKOEKMIX SPECIAAL pak 400 gr. van 1.69 voor 0,93
(45% KORTING)

M APPELCAKE 375 gram van 3,98 voor 1,99 (STORTING)

EXTRA AANBIEDING

TWENTSE KRUIDKOEK 700 gram van 3.99 voor 2,99

BENT U NOG NIET IN HET BEZIT U. J
ONZE GRATIS EDAH CARD, VRAAG ER

DAN NA BIJ EEN VAN ONZE KASSIÈRES.

Openingstijden:
maandag van
dinsdag van
woensdag van
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

t/m eind januari weer volop
interessante artikelen op de
volle spaarkaarten (zie onze
vitrinekast voor in de winkel)
LET OP: Vone spaarkaarten
met zegels van '96 graag inle-
veren voor maandag 25-01-'97

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

INSCHRIJFGELD f 20,- CURSUSGELD SLECHTS f 10,-

Rabobank Graafschap-West organiseert een informatiebijeenkomst met als onderwerp:

Sprekers:

donderdag 16 januari 1997
sporthal 'de Lankhorst'
Lankhorsterstraat 3b Wichmond
aanvang 19.45 uur

- TliA.M. Meijer, Tweede Kamerlid CDA
- Ing.J.MJ. Vinkcnvleugel, Hoofd advisering kredietrisico's,

tevens Adjunct Directeur van Rabobank Nederland.

Belangstellenden, die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen contact opnemen
met één van onze kantoren.

Rabobank
Graafschap-West

Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steendcren, Burg. Smitstraat 21
Kcijcnborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a
Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3

algemeen telefoonnummer: (0575) 55 78 88
e-mail adres: rabo3274@tref.nl



'n Prettig punt
van Oostnederland
Vanaf 17 januari

geopend bij u in de
het Oostnederland

Infopunt.
afsluiten. Of even een nota af-

ziektekostenverzekering. En natuurlijk kunt

• u er ook uw inboedel-, aansprakelijkheids-,

of reisverzekering

Prettig nieuws! Deze week opent Oostnederland een geven. Toch wel 'n prettig punt,

OOSTNEDERLAND INFOBUS

De Infobus van Oostnederland
komt maandag 13 januari '97

voor het laatst in Vorden.
Vanaf 17 januari bent u welkom

bij het Infopunt in de bibliotheek.
In Steenderen, Hengelo (Gld),

Toldijk en Keyenborg blijft de bus
gewoon rijden.

Infopunt in de bibliotheek van Vorden. Een vertrouwd dat je daarvoor nu zo dichtbij terecht kunt. Gelukkig

adres dichtbij, waar u gemakkelijk binnenstapt.

Aan deze informatiebalie krijgt u een vriendelijk antwoord

op al uw vragen over uw Ziekenfonds- of particuliere

verzekerd bij Oostnederland.

OOSTNEDERLAND
K I H A A R

VOETBALFANS OPGELI

Op donderdag 16 januari opent de keeper van FC-Twente Sander Boschker, samen

met een aantal jeugdspelers van de voetbalvereniging Vorden en wethouder

Aartsen-den Harder het Infopunt in Vorden. Wilt u dit niet missen? Kom dan om

17.30 uur naar het Oostnederland Infopunt in de bibliotheek van Vorden.

Adres Oostnederland Infopunt:
Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, Vorden.

middaguren

13.30-17.30
13.30-17.30

avonduren
18.30 - 20.30

Openingstijden

dinsdag
woensdag
vrijdag

U kunt ons natuurlijk ook bellen: (053) 4 853 100.

Laat uw

drukwerk

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE
VERLOVING
HUWELIJK

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Voor uitgebreide
inlichtingen

staan wij voor u klaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

NIEUW!! NIEUW!!
Volop winterpret met onze nieuwe

Sneeuwballen vlaai
met een overheerlijke vulling

DIT WEEKEND f 14,95

Op z'n Limburgs, de

Appel-kruimel vlaai
goed gevuld met verse appels

f 14,95voor maar

Ouderwets lekkere

Achterhoeksche Bolussen
6 voor f 4jT5

Vrijdag en zaterdag

D TOOG J GS keuze uit alle soorten

6 halen = 5 betalen

Wie wint zaterdag zo'n heerlijke VLAAI?
.— wie - oh - wie ...

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Laat

druk-

werk

onze

DRUKKERIJ
WEEVER8

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

De schilder
trakteert

eze winter.
f65,- korting per man per dag.

En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw huis passen. De
vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste technieken. En hij werkt snel en
met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu.
En laat uw huis nog deze winter helemaal opfleuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

E R S B E D R I J F

P t* f f* r^^ m ^^ m
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrijf- glas in bed atelier
V>5Nttfi*É D

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08



"Allez Mama"op zaterdag 25 januari in Gasterij Schoenaker:

De nieuwe Rowwen Hèze
De band Allez Mama geeft op zater-
dagavond 25 februari een concert in
Gasterij Schoenaker. De groep
speelt een mix van Cajun &
Zydecomuziek en wordt vaak verge-
leken met bands als Rowwen Hèze
en Captain Gumbo. Het is eerste
klas feestmuziek vermengd met
soul en funk waarbij de tempera-
tuur even hard stijgt als de omzet
van de bar. Toch heeft Allez Mama
een heel eigen geluid. Met name in
België is de band heel populair.

Allez Mama brak in 1995 door met de
hitsingle 'Je liegt dat je barst" dat af-
komstig is van het debuutalbum
"Hunkeren". De single stond een aan-
tal maanden hoog in de diverse vader-
landse hitparades met als gevolg dat de
band veel werd geboekt voor allerlei
feesten en festivals. Het knappe van
Allez Mama is dat ze zowel de kleine
als de grote zalen in optimale sfeer we-
ten te brengen.

Cajun & Zydeco komt van oorsprong
uit de staat Louisiana in het zuiden
van de Verenigde staten waar de plaat-
selijke bevolking muziek maakt op
trekzak en accordeon. Cajun is overwe-
gend traditionele volksmuziek, terwijl
er bij Zydeco veel gebruik wordt ge
maakt van Cajun-invloeden maar dan
doorspekt met soul en rhythm & blues.
Dampende muziek dus met een swin-
gende band als basis. Wat Allez Mama
onderscheidt van andere bands is - bui-
ten hun bezieling - het gebruik van
Nederlandse en Franse teksten: gou-
deerlijk, ongekunsteld, recht door zee
en midden in het leven.

scheen vorig jaar. Op "Zi Zo Zydeco"
staan 15 nieuwe stukken en laat voor
het eerst de band hoijÉkzoals hij nu is.

De laatste cd van Allez Mama ver- Was de vorige cd nog een goede aanzet,

dit album is meer de band zoals hij
avond aan avond de zalen bespeelt.
Allez Mama is twee uur energ^p? mu-
ziek door vier perfect op elkaar inge-
speelde muzikanten.

De band bestaat uit Lenny Laroux (ac-
cordeon/trekzak/zang), Dikki van de
Woert (gitaar/zang), Baaf Stavenuiter
(drums/percussie/zang) en Arnoud
Faber (bas). Zie ook advertentie.

Ledenvergadering van
De Graafschaprijders
op maandag 20 januari
De auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" houdt maandag-
avond 20 januari in het clubgebouw
haar jaarvergadering. Naast de gebrui-
kelijke jaarverslagen komt onder ande-
re de feestavond en het programma
voor de komende periode aan de orde.
Bij de bestuursverkiezing stellen Jan
Slagman en Bert Regelink zich herkies-
baar.

Gebedsdienst.
Van 18 tot en met 25 januari wordt we-
reldwijd de jaarlijkse week van gebed
voor de eenheid van de christenen ge-
houden, dit jaar is het thema "Laat u
met God verzoenen". In het kader hier-
van is er op zaterdagavond 18 januari
een gebedsdienst uitgaande van de
Raad van Kerken die deze keer in de
Wehme zal worden gehouden.
Voorganger is pastoor J. van Zeelst en
er is muzikale medewerking van het
Rouw- en Trouwkoor van de Christus
Koningkerk onder leiding van me-
vrouw A. van Zantvoort die ook het or-

gel bespeelt. Verder zullen leden van
de liturgische commissie van^fc Raad
van Kerken hun medewerki^^verle-
nen. De Raad van Kerken nodigt een ie
der van harte uit om deze dienst bij te
wonen.

Sjoelvereniging in
Hengelo op zoek
naar nieuwe leden
Hengelo heeft sinds driejaar een sjoel-
vereniging. Vorig jaar werd deze club

Reurei 1997 is in aantocht! De orga-
nisatoren van dit inmiddels tradi-
tioneel evenement voor de paasda-
gen zijn al druk bezig met de voor-
bereidingen. In de afgelopen jaren
werd Reurei door duizenden men-
sen bezocht. Door de enorme druk-
te was het voor velen slechts over de
schouders van anderen kijken.
Anderen verlieten "De Luifel",, waar
de eiertentoonstelling in twee zalen
werd gehouden, al voortijdig teleur-
gesteld omdat men de tafels niet
kon bereiken. De organisatoren is
het duidelijk geworden, dat gezocht
moest worden naar een ruimere op-
zet om de continuïteit van de eier-
tentoonstelling te waarborgen.

Besloten is om dit jaar ook "De
Keizerskroon" bij Reurei te betrekken
en dat betekent een grote zaal erbij. De
tafels met de tentoongestelde eieren
worden dit jaar dus over drie zalen ver-
deeld, waardoor er in iedere zaal een
grote middenruimte vrijkomt.
Daardoor zal er minder gedrang zijn
aan de tafels, immers de middenrij
met tafels ontbreekt. Die ruimte wordt

benut om er gezellige zitjes te maken
om zomaar even te zitten of een kopje
koffie te drinken. De organisatoren ho-
pen met deze beslissing een goede op-
lossing te hebben gevonden.
Zeer verheugd waren de organisatoren
vorig jaar te horen dat ook de Ruurlose
Ondernemers Vereniging zal inhaken
op het paasgebeuren. In het voorjaar
was de Dorpsstraat versierd met fraaie
kruiwagens opgemaakt met prachtige
geraniums. Toen werd door de voorzit-
ter aangekondigd dat de kruiwagens
ook rond de paasdagen op gepaste wij-
ze zouden kunnen worden opgemaakt.
Een goed idee, dat hopelijk uitgevoerd
kan worden.

Reurei wordt gehouden op zondag 23
maart, Palmzondag. Ook dit jaar wordt
de eiertentoonstelling verrassend geo-
pend en wel door een "sprekende kip".
Ook nu is men erin geslaagd om vele
deelnemers naar Ruurlo te halen. Er is
voor de bezoekers veel te beleven en te
bewonderen. Oogstrelende produkten
die het resultaat zijn van zeer verschil-
lende versier- en bewerkingstechnie-
ken van de meest uiteenlopende soor-

ten eieren (van krielkippenei tot struis-
vogelei) zullen staan te pronken in de
zalen van "De Luifel" en de zalen van
"De Keizerskroon". Hoewel versierde
eieren de hoofdmoot blijven vormen,
zijn op Reurei ook andere paasartike-
len te zien, zoals paasdecoraties, paas-
lekkernijen, versiermaterialen en nog
meer. Ook dit jaar zal een knuffelhoek
met kuikens en konijnen worden inge-
richt, waar de jongsten onder ons de
konijnen mogen aaien en knuffelen.
Evenals voorgaande jaren zal aan
Reurei een wedstrijd voor schoolkinde-
ren worden verbonden.

De entree is ongewijzigd gebleven, een
rijksdaalder voor volwassenen en kin-
deren vanaf twaalf jaar. Jeugd onder de
twaalf heeft slechts toegang onder ge
leide van een volwassene en tegen bet-
aling van f. 1,00 per persoon. Om men-
sen die slecht ter been zijn of rolstoel-
gebruikers in de gelegenheid te stellen
in alle rust te komen kijken, worden de
deuren van "De Luifel" en "De
Keizerskroon" al om half tien 's mor-
gens geopend. De officiële opening
vindt anderhalfuur later plaats.

ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en is het dus dus een offi-
ciële vereniging. Op dit moment kent
de sjoelclub twintig leden. Er wordt el-
ke maandagavond geoefend m sport-
hal De Kamp. Wie interesse heeft om
lid te worden van de vereniging kan op
een maandagavond een kijkje komen
nemen of bellen met W. Burkink (46 74
14), G. Lenselink (46 28 68) of A. Eggink
(46 10 64).

Lezing Bomenbelang
Marjan Elsland zal op 20 januari een
lezing geven in zaal De Herberg.
Elsland is direkteur van de
Bomenstichting en komt naar Vorden
op uitnodiging van Bomenbelang
Vorden en zal vertellen over haar werk.
Volgens Bomenbelang Vorden krijgen
de bomen in ons land het steeds moei-
lijker. Er wordt door de mensen meer
en meer ruimte van bomen opgeëist
voor wegen, industrie en woningen. De
Bomenstichting in Utrecht zet zich al
meer dan 25 jaar in voor meer respect
en het verbeteren van de zorg voor bo-
men. Mevrouw Elsland zal komen ver-
tellen over het belang van bomen en
hoe ze verzorgd moeten worden. De le-
zing is voor iedereen toegankelijk. Zie
ook advertentie.

Blijspel "Zeg, kan ik
je man even lenen"
op 24 en 25 januari
Toneelgroep Vierakker-Wichmond
houdt op vrijdag 24 en zaterdag 25 ja-
nuari haar jaarlijkse toneeluitvoering.
Dit jaar wordt het blijspel "Zeg, kan ik
je man even lenen" opgevoerd. Beide
uitvoeringen hebben plaats in het
Ludgerusgebouw. De voorverkoop is op
vrijdagavond 17 januari. Ook hiervoor
kan men terecht in het Ludgerus-
gebouw. Zie ook advertentie.



KNALLENDE OPRUIMINGSPRIJZEN BIJ DE SPANNEVOGEL
In Hengelo Gld.:

Vele bankstellen, kasten, salontafels, fauteuils, eethoeken en slaapkamers

nu met ^m ̂ ^ ̂  -

KORTINGEN TOT 5OvO

SPECIALE OPRUIMINGSKNALLER:
OP EEN KOMPLETE WOONSET BESTAANDE UIT:

BANKSTEL
SALONTAFEL
EETHOEK
WANDMEUBEL

NIET ONZE NORMALE 5%, MAAR NU ZELFS 10% KONTANTKORTING

(geldt niet voor afgeprijsde artikelen)

In Henoelo Gld. en Ruurlo: t

COUPONNEN KNALFESTIJN
Honderden couponnen vloerbedekking voor ongelooflijk lage prijzen

OP = OP
OP VOORRAADROLLEN VLOERBEDEKKING

20% KORTING
ZOALS U ZIET BIJ ONS GEEN MOUNTAINBIKES KADO, MAAR WEL

KNALHARDE KONTANTKORTING E N.
DEZE KNALOPRUIMING DUURT T/M 1 FEBRUARI.
PROFITEER DUS SNEL.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93 l

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 20 september

De Herberg, Vorden

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

OPRUIMING
D A M E S A F D E L I N G H E R E N A F D E L I N G

PAKJES NU va

TRUIEN NU v a
BLOUSES
Uni & dessin NU v.a.

JACK'S NU v.a.

189,-
39,-
69,-

119,-

KOLBERTS
ruit & tweed, v.a.

TRUIEN NU

JACK'S
NU v.a.

v.a.

198,-
69,-

159,-
GILETS & BODYWARMERS

COLLECTIE
LINDON & GERRY WEBER

m ode centrum

72 PRIJS NU 1/2 PRIJS

Let op: Exra kortingen

Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld

Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap

en Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.

Maar ook zijn zij een contactpunt voor
handelsdrukwerk

zoals briefpapier, facturen, enveloppen,
mailings, brochures e.d.

Maak met hen een afspraak.
De deskundige begeleiding vanuit

Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTAC1
TEL/FAX 0873 451288 - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO - RABO RUURLO 3567 14.441

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVBJS
VORDEN - TEL 0575 551010, FAX 551086. BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053

ZUTPHEN

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA



Nieuwjaarsbijeenkomst Vordens Mannenkoor:

Leo Westerhof 40 jaar koorlid

Op de eerste maandag van dit jaar
hield het Vordens Mannenkoor, na
een korte repetitie haar nieuwjaars-
bijeenkomst. Voorzitter Krijt open-
de de bijeenkomst met een korte
toespraak waarin hij terugblikte op
het afgelopen jaar. Het was een
druk en bewogen jaar voor het
Vordens Mannenkoor dat in 1996
haar 60 jarig jubileum vierde. In
maart werd er een prom concert ge-
geven en in november het jubileum-
concert.

Dit alles vergde de nodige inspannin-

gen van de leden en dirigent, maar er
kan teruggezien worden op een succes-
vol jaar.

Vervolgens nodigde de voorzitter de
heer en mevrouw Westerhof uit om
naar voren te komen. Leo Westerhof
werd al op 16-jarige leeftijd lid van het
Ettens Mannenkoor, waarna hij in 1965
bij het Vordens Mannenkoor kwam. In
mei 1970 werd Leo in het bestuur ge-
kozen en in november 1970 nam hij tij-
delijk de functie van «orzitter over. In
de ledenvergadering^Bn januari 1971
werd hij formeel in deze functie geko-

zen welke hij tot mei 1992 vervulde
met heel veel inzet, waarvoor het koor
hem nog altijd dankbaar is.

De voorzitter speldde de heer Wester-
hof het insigne van het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond behoren-
de bij het 40 jaar lidmaatschap op,
waarna mevrouw Westerhof, die ook
altijd nauw bij het Vordens Mannen-
koor betrokken is, een bloemetje over-
handigd kreeg. Als afsluiting van de
huldiging werden zij door de ̂ pvezi-
gen gefeliciteerd en door het ^ror toe-
gezongen met het toastlied.

Uitslag^
^ Wchtt licht : in <J

3 i 5
Vbrd en'; \ . 1 1 1 ,;;i i :; • f! 1 1 1 1 1 1 1| l ï i | . :.; : .'ft!: S; ;C ' ff 1 1| || l \ ' :

;|;2%::j.::}yetJl̂  : ; .

i:f fjp&&; van <ie Mlv Boëtinfchot 45, Vorden j:;l|ll;l|: iKj

;i E. ; Wv;Schi pper, ; S tecnlèrse weg 6 , 8 a a k
| 'jjjz linie- ;| j|f|||l

Inslag Kinderkerstkleurplaat
| § Leeitwencamp 1 5» Baak

Vorden j l \

övëri^e^yinnaars allemaal |5^

;;| a;:, ̂ l'Ceyeiiborg;; yMiranda. l ; Kolkman,
86, : Hengelo; Madeion Bloemendal,
^^^^^^^Kf^^fMi^ Ruurloseweg

BiesiioïStlaan 20, Warnsveld; Kay
Sr L^-^ 20, Ruurio; iianne van Langen,
Hoetinkhof 145, Vprd en ; tngritf Bovenga, Br iiifcerhof 16,

Garin^R^ 32, Vorden;

Alle pilzen af te halen vóór zaterdag t februari:
té Vorden.

Hoofdtrainer Peter Jansen verlengt contract met één jaar

Jurri Koolhof op bezoek bij W Vorden
"Zowel lichamelijk als geestelijk is
het van groot belang dat kinderen
sporten. Daarom is een sportclub
van groot belang. Als de ouders zich
ook nog geïnteresseerd tonen zal
dit stimulerend werken. En als deze
interesse gecombineerd wordt met
een functie binnen de club dan is
dit fantastisch. Een vereniging be-
staat bij de gratie van vrijwilligers",
aldus Jurri Koolhof tijdens de ou-
deravond van de voetbalvereniging
Vorden.

De goed bezochte ouderavond werd ge-
houden voor ouders van D, E en F pu-
pillen. Jurri Koolhof sprak vanuit zijn
functie als Jeugdcoördinator van be-
taald voetbalvereniging De Graafschap.
Hij genoot in de kantine van "Vorden"
nog bekendheid als voormalig topsco-
rer van PSV. Koolhof ging in zijn inlei-
ding in op de begeleiding van jeugd-

spelers. Het is van belang dat er een
duidelijk beleid binnen een vereniging
wordt gevoerd, aldus Koolhof. Verder
benadrukte hij het belang van een
teamsport voor kinderen. Het feit dat
je als speler moet omgaan met betere
en slechtere voetballers en dat je als
team samen wint en samen verliest is
heel belangrijk in de opvoeding van
kinderen, aldus Koolhof.
De avond werd geleid door Herman
Vrielink, de nieuwe jeugdvoorzitter
van de voetbalvereniging Vorden. Hij
stelde in zijn openingswoord het be-
stuur en de jeugdcommissie voor. Ook
hij benadrukte het belang van vrijwilli-
gers. Zowel leiders, scheids- en grens-
rechters als kantine-bemanning en
schoonmakers heb je hard nodig. En
vrijwilligerswerk blijft alleen leuk als
niet steeds de werkzaamheden op de-
zelfde schouders terecht komen, aldus
Vrielink.

Hij sprak zijn genoegen uit over het be-
schikbaar zijn van kledingsponsors de
makelaars Pelgrum BV en Van Zeeburg,
Keurslager Vlogman, BIX en Lammers
Damesmode. Hierdoor hoeven poten-
tiële leden alleen voetbalschoenen te
kopen om lid te worden van de vereni-
ging. Verder kon hij bekend maken dat
de flessenaktie alleen aan statiegeld-
flessen al f 1.900,- heeft opgebracht.
Het overige glas moet nog gewogen
worden, maar vastgesteld kan worden
dat de aktie in de vrieskou een groot
succes was, met dank aan alle mede-
werkers.

De voorzitter kon verder nog melden
dat het contact met jeugd- en hoofd-
trainer Peter Jansen met eenjaar is ver-
lengd. Dit bericht werd met instem-
ming begroet. Al met al een zeer ge
animeerde bijeenkomst in de kantine
van de voetbalvereniging.

JANUARI 1997
ledere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

13 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

14 Vrouwenraad Vorden
"Themamiddag" Dorpscentrum

15 Bridgeclub "B.Z.R. Vorden" in
Dorpscentrum

15 ANBO, Klootschieten 't Olde
Lettink

15 HVG Dorp Jaarvergadering
16 ANBO, Kegelen in de C.R. de

Boggelaar, aanmelden 551276
16 PCOB in de Wehme
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale

doedag
20 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
21 Bejaardensoos Kranenburg, Jaar-

vergadering
21 NCVB Gezondheidszorg, Forum-

avond
22 Plattelandsvrouwen, Jaarvergade-

ring
22 Welfare Handwerken Wehme
22 Bridgeclub B.Z.R. in Dorpscentrum
22 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
22 HVG Wichmond, Jaarvergadering
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
27 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
29 Bridgeclub B.Z.R. in Dorpscentrum
29 ANBO, Klootschieten 't Olde

Lettink

FEBRUARI 1997
ledere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

3 Vrouwenchib Medler, eigen leden
3 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
4 Plattelandsvrouwen WCL cursus
4 Soos Kranenburg, middag
5 Welfare handwerken, de Wehme
5 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
5 HVG Wichmond, lezing
5 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 Carnaval De Deurdreajers in resi-

dentie De Herberg
10 Carnaval De Deurdreajers in resi-

dentie De Herberg
10 VRV Vergadering in Dorpscentrum
10 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
11 Carnaval De Deurdreajers in resi-

dentie De Herberg
12 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
12 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
14 Ned. Bond v. Plattelandsvr., GLTO

en Jong Gelrc, Culturele avond
17 Vrouwenchib Medler, dhr. Rossel

over Nigeria
17 Bridgeclub Vorden in

Dorpscentrum
18 Soos Kranenburg. Wet. Voorz.

Gehandicapten
18 WCL Cursus, Plattelandsvrouwen
19 Welfare handwerken, Wehme
19 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
19 HVG dorp Mevr. T. Tolkamp, lezing

botontkalking
19 HVG Wichmond, slachtofferhulp
19 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum
24 Bridgeclub Vorden in

Dorpscentrum
25 WCL Cursus, Plattelandsvrouwen
25 NCVB, Jaarvergadering
26 Plattelandsvrouwen
26 Bridgeclub 'BZR Vorden' in

Dorpscentrum
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 Plattelandsvrouwen, B. ter Mul-

Thinen



presenteert 25 januari

ALL EZ
MAMA

entree f 10,-
zaal open 20.00 uur

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en partijen tot 400 personen
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THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

in Vorden
In januari 1997
beginnen in Vorden:

Engelse, Duitse en
Spaanse lessen voor
beginners en
gevorderden

Inlichtingen en registratie:
Nieuwstad 28, telefoon <0575) 55 14 43

Juist nu kan een hovenier
veel voor uw tuin betekenen

• snoeien struiken/heesters
• snoeien hagen
• snoeien fruitbomen
• snoeien bomen

o.a. leibomen
• snoeien erfbeplanting

Vakkundig onderhoud van een tuin
is belangrijk en specialistisch werk

HOVENIERSBEDRIJF

KETTELERIJ «.O.F.
H.J. LOMAN
Addinkhof 16, 7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 55 20 54

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Iets voor u ?

Binnenkort starten wij met een nieuwe cursus

SLANK + FIT!
Bel voor informatie (O575) 55 34 33

fndoor sport vorden
Overweg 16 - 7251 JS Vorden

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

JE* mode voor
het héle gezin

fashron

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Voor alle zeer sterk afgeprijsde
winterkleding geldt nu

U betaalt de afgeprijsde prijs van de duurste twee artikelen
EN KRIJGT HET 3E AFGEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.

Bijvoorbeeld: U koopt een broek van 59,95 voor 39,95
een trui van 49,95 voor 35,00
een blouse van 49,95 voor 29,95

U betaalt nu de broek van ƒ 39,95 en de trui van ƒ 35,00 en krijgt de blouse
van ƒ 29,95 gratis. Voor de drie artikelen die normaal ƒ 159,85 kosten
betaalt u nu slechts ƒ 74,95 en dat is nog minder dan de helft!

aanbieding van



SPORT-ffl
3NIEUWS \*Ê1\ ï

Voetbal

Ratti
Zondag 12 januari stond er voor het
eerste van Ratti een oefenduel op het
programma. Grolsche Boys l was de te-
genstander. Op een besneeuwd veld
van Grol begon Ratti gelijk goed. Na
een paar minuten hadden ze al een
kansje, maar deze werd helaas gemist.
De gehele eerste helft domineerde
Ratti, ze hadden een veel betere bal-
controle dan de jongens uit Groenlo.
Het duurde echter 35 minuten voordat
deze overwicht ook in goals werd uit-
gedrukt. Alexander Kappert werd de
diepte in gestuurd en schoot de bal
mooi diagonaal in. Helaas schoot
Grolsche Boys nog in dezelfde minuut
al weer de 1-1 achter de keeper. Vlak
voor rust kwam Ratti dan toch weer op
voorsprong door een harde kopbal van
Raymond Lichtenberg.
De tweede helft was amper een minuut
oud toen Robby Heuvelink vrij voor de
keeper kwam, en de 1-3 aantekende.
Hierna liep het spel van Ratti iets min-
der waardoor Grolsche Boys toch wat
aan begon te dringen. Uit een van die
kansen scoorde zij dan ook fraai.
Raymond Lichtenberg maakte 5 minu-
ten later de 2-4 waardoor de wedstrijd
gespeeld was. Ratti drong niet echt
meer aan en verspeelde ook enige kan-
sen om de score te verhogen, waardoor
het 2-4 bleef voor Ratti.

WVorden
Programma 18 januari:
Witkampers Al - Vorden Al; Vorden BI
- Keijenborg BI; Vorden B2 - Brummen
BI2; Go Ahead C2 - Vorden Cl.
19 januari:
Vorden l - IJsselstreek 1; Vorden 2 -
Vosseveld 2; Vorden 3 - Eibergen 4; AZC
4 - Vorden 4; Vorden 5 - Zutphania 3; Be
Qiiick 6 - Vorden 6.

Volleybal
Dash/Sorbo dames l tegen
Arke/Pollux 2
De dames van Dash/Sorbo moesten het
in de eerste wedstrijd van het nieuwe
jaar opnemen tegen Arke/Pollux 2 uit
Oldenzaal.
De twee jonge ploegen waren toch wel
aan elkaar gewaagd.
In de eerste set ging de wedstrijd gelijk
op tot aan 8-8. Toen kwamen de bibbers
bij Dash/Sorbo voor de gevreesde eerste
set. Deze ging met 15-9 naar de tegen-
stander. Toch zat het blok bij
Dash/Sorbo zeer goed. In de tweede set
ging het spel weer een tijdje gelijk op.
Dash/Sorbo wist telkens weer de opslag
terug te halen met het goede blok.
Maar helaas ook deze set ging verloren
met 15-7. In de derde set weer hetzelfde
verhaal als in de eerste twee" sets een
Dash die een goed blok zette en daar
continu weer de opslag mee terughaal-
de. Ook ging de opslag in de derde set
beter dan in de eerste twee.
Er werd weer gescoort alleen met een
setstand van 12-12 raakten de Dames
van Dash/Sorbo in een dipje.

Het is duidelijk dat er nog wat routine
in de ploeg komt al werd Dash/Sorbo
niet weggespeeld. Maar al heeft deze
wedstrijd een verlies opgeleverd van 3-
0. De dames gaan zaterdag de 18e er
weer met frisse moed naar Sneek om
daar tegen Animo 2 te spelen.

Dash heren l
Zaterdag 11 januari was Dash de tegen-
stander van SV Harfsen 1. Het zou een
moeilijke wedstrijd worden, aangezien
slechts vijf leden van het oorspronke-
lijke team in staat waren naar Harfsen
af te reizen. Gelukkig waren Erik Boel
en Herman Vlogman van het tweede
herenteam bereid in te vallen.
De eerste set verliep slecht. Door de las-
tige service van de heren uit Harfsen
kwam Dash niet in de wedstrijd. De
passing was slecht verzorgd en bezorg-
de spelverdeler Richard Bijenhof de no-
dige problemen. Dat deze set met 15-7
naar Harfsen ging mag niet verwon-
derlijk zijn.
Ook de tweede set verliep op deze ma-
nier. Dash kon geen grip krijgen op de
grillige opslag van Harfsen en er wer-
den veel persoonlijke fouten gemaakt.
Harfsen liep via 6-4 én 10-6 makkelijk
naar een 15-8 overwinning.
De eerste twee sets waren waarschijn-
lijk de slechtste twee van het seizoen.
In de derde set bleek echter dat Dash
wel degelijk een aardig volleyballend
team heeft. Met een goed spelende Erik
Boel in de gelederen^|nd Dash welis-
waar lang op één p^mt achterstand,
maar toen Herman Vlogman op de
stand 11-10 werd ingewisseld kon met
15-13 winst een vierde set wordt afge-
dwongen. ^^

Bij eventuele winst in deze vierde set
zou Dash weer eens een punt hebben
binnengehaald, en het zat er lange tijd
ook in. Ondanks een flinke achterstand
in punten bleef Dash vechten voor wat
het waard was, wat lange en boeiende
rally's tot gevolg had. Verdedigend en
aanvallend klopte het weer en de
Vordense heren wisten van een 8-1 ach-
terstand terug te komen tot 11-10. Door
een aantal persoonlijke fouten liep het
geroutineerde Harfsen weer uit tot 13-
10 en won de set met 15-10.
Hoewel dit nu de vierde nederlaag op
rij was, konden de heren toch enigs-
zins positief terugkijken op deze wed-
strijd. Met een gehavend team werd in
de laatste twee sets heel goed gespeeld.
De eerstvolgende wedstrijd vindt op za-
terdag 25 januari plaats. Om 16.45 uur
is in De Scheg lijstaanvoerder DeVolCo
'88 3 de tegenstander.

Uitslagen: v.v. Lettele 2 - Dash 6 dames
0-3; s Wilp l - Dash 2 heren 3-0; Dash 2
- Dash 3 dames 3-0.
Sv Harfsen l - Dash l heren 3-1.
WSV 5 Dash 7 dames 3-0; Dash-Sorbo -
Arke/Pollux 2 dames 0-3.
Dash l - Devolco l meisjes 3-0; Dash 4 -
Vios 3 dames 1-2; Dash 3 - SVS 4 heren
3-0.

Programma:
Vios l - Dash l recreanten heren; Dash

2 - Keizersprong 3 recreanten heren;
Dash l - WSV 3 recreanten dames; sv
Terwolde 5 - Dash 4 dames; Devolco 8 -
Dash 3 heren; Vios l - Widaco l jon-
gens; Vios l - Dash 2 dames.
Animo Sneek 3 - Dash-Sorbo dames.
Dash 3 - Devolco 3 dames.
Dash 5 - s v Voorwaarts dames; Dash 6 -
WSV 4 dames; Dash 7 - sv Voorwaarts
dames; Dash l - Heeten l meisjes B;
Dash 2 - SVS meisjes B; Dash l - sv Wilp
meisjes C.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Op maandag 30-12-'96 heeft er in sa-
menwerking met BZR Vorden een geza-
menlijke oudejaarswedstrijd plaatls ge-
vonden voor leden van beide clubs.
Naast oliebollen en appelflappen was
er voor iedere deelnemer een prijs. De
uitslag:
A-lijn: 1. van Burk/Hendriks 61.5%; 2.
Ep Polstra 59.4%; 3. Ep van der List
54.7%.
B-lijn: 1. van Elzen/van Manen 63.2%; 2.
Thalen/Weiers 59.7%; 3. Ep Wullink
59.0%.
C-lijn: 1. Rossel/Warringa 64.4%; 2.
Kriek/Gille 56.3%; 3. Dms
Knoppert/Jaburg 52.1%.
Uitslag maandagavond 6-1-97: 1.
Buscher/Graaskamp 61.1%; 2. van
Gastel/Gille 60.8%; 3. Ep van Uffelen
58.7%.
Uitslag maandagavond 23-12-^^ l Ep
Meijers 63.9%; 2. Ep Vreeman W4%; 3.
Warnaar/Arnold 60.1%.

BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 8 januari 1997
Groep A: 1. Greidanus / Klo^^rman
61.6%; 2. Arnold/v. Gastel 5^8%; 3.
mv/hr Polstra 55.8%.
Groep B: 1. Hooyveld / v.d. Schaaf 63.4%;
2. v. Alphen / Warnaar 60.4%; 3.
Bouman/Snel 55.5%.

Wielersport
RTV
De afgelopen weken werden de laatste
cyclo-crosscn van dit seizoen verreden.
Op l januari 1997 startte Martin
Weijers in Lieshout bij de cyclosportie-
ven en werd 8e.
Bij de veteranen verscheen Rudy Peters
aan de start. Deze wedstrijd werd ge-
wonnen door Mart van Kessel. Rudy
Peters kwam als 2e over de streep. Op
de dag dat in Friesland bekend werd
dat de elfstedentocht verreden zou
worden (2-1), werd in het Friese
Surhuisterveen het nationaal kam-
pioenschap voor cyclosportieven en ve-
teranen verreden.
Bij de cyclosportieven stond voor de
RTV Martin Weijers aan de start. Het
parcours was snel en hard. Nationaal
kampioen werd Pierre Frijters, voor
Dick Ariesen en terug van weggeweest
Frank Groenendaal. Martin werd hier
keurig 10e.

Bij de veteranen was Rudy Petrs een
van de kanshebers. Het werd echter
een pechdag voor Rudy. In de eerste

ronde zat hij achter een valpartij en
werd daardoor teruggeslagen naar een
14e plek. Maar na een voortvarende in-
haalrace werd hij toch als 6e geklas-
seerd. De titel ging naar Jan Steensma,
die voor eigen publiek reed. Het zilver
en brons gingen naar Maas van Beek en
Mart van Kessel.
Op 5 januari werd in Sint Michielgestel
een internationale cross verreden. Op
een glad en hard parcours werd Martin
Weijers bij de cyclosportieven 7e. Bij de
veteranen kwam Rudy Peters als 6e
over de streep.

Op zondag 19 januari worden op
Kamphuizen aan de Wildenborchse-
weg te Vorden de clubkampioenschap-
pen veldrijden verreden. De clubs die
aan deze kampiuoenschappen deelne-
men zijn de RTV Vierakker/Wichmond,
ETP Zutphen, Zwaluwen Deventer en
Zwaluwen Doetinchem. Deze clubs rij-
den een gecombineerde wedstrijd.

Dammen
Schooldammen
School 't Hoge is er bij het districts-
kampioenschap niet in geslaagd zich
te kwalificeren voor het Gelders kam-
pioenschap. Zij speelden in de finale-
ronde om de 5e plaats gelijk tegen
Hogenkamp uit Doetinchem, maar
door verlies aan bord l werden zij als
6e geklasseerd. Alleen de eerste 5 gaan
door.
Kampioen werd Overstegen uit Doetin-
chem, gevolgd door Prins Willem
Alexander l (Laren), Hagen (Doetin-
chem) en De Branink (Laren).

V o g e l s h o w
De Vogelvriend
Als afsluiting van het wedstrijdseizoen
wordt jaarlijks in de eerste week van ja-
nuari de bondswedstrijd van de ANBvV
gehouden in de Hanzehal te Zutphen.
Voor deze wedstrijd waren ongeveer
7500 vogels uit geheel Nederland inge-
schreven. Ook een aantal leden van de
Vogelvriend uit Vorden hadden hier
hun beste vogels naar toe gebracht. De
piïjstoekenning op deze wedstrijd is
net als op de WK en Olympische wed-
strijden nl. medailles in goud, zilver en
brons. Dat er vogels van goede kwali-
teit door de leden van de Vogelvriend
gekweekt waren werd duidelijk bij de
opening. De volgende leden behaalden
daar een medaille:

Goud: G. Schumaker met agaat rood in-
tensief; E. Korenblik met Albino reces-
sief.

Zilver: A.G.W. Roes met bruin pastei
geel ivoor schimmel; A.G.W. Roes met
Satinet wit dominant; E. Korenblik
met Albino dominant; B. HGorsting
met bruin öpaal geel mozaïek; B.
Horsting met Sijs x Putter; B. Horsting
met Japanse meeuw zwart-bruin; J.
Berendsen met Agapornis Roseicollis.
Brons: C. Bink met Groenstuit dwerg
papegaai; A.G.W. Roes met Satinet wit
dominant.

Gezondheidszorg
Op het terrein van de gezondheidszorg
en de medische wetenschap is veel
gaande. Iets dat tien jaar geleden on-
denkbaar was, is nu de gewoonste zaak
van de wereld. Door informatie via
krant, televisie en radio en vaak uit er-
varing weet iedereen erover mee te pra-
ten. De commissie Vorming en
Toerusting en de NCVB organiseren

daarom een avond waarop dokter G.
Sterringa en pastor R. Visser-van de
Sijde van De Wehme uitgenodigd zijn
om met de aanwezigen van gedachten
te wisselen. De heer R. Baauw zal deze
gedachtenwisseling in goede banen lei-
den.
Het thema is toegespitst op levensbe-
eindigend handelen, orgaandonatie en
patiëntenrecht. Een breed terrein.
Daarom is er gelegenheid om in kleine

CONTACT
een goed en graag gateen blad

kring voor te praten en de vragen te
formuleren op dindagavond 14 januari
en woensdagochtend 15 januari in de
Voorde. De avond met de twee forum-
leden is op dinsdag 21 januari in het
Dorpscentrum. Iedereen is van harte
welkom.

Vrouwen Medler
6 januari hadden de dames van het
Medler hun nieuwjaarsvisite. Onder
het genot van oliebollen en een drank-
je werden er diverse spelletjes ge-
speeld. Ook konden de dames onder
begeleiding gebruik maken van de
schietbaan. Na de prijsuitreiking werd
deze gezellige avond besloten.
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Moeucter

Yoga-cursussen
In Brummen, Dieren, Doetinchem, Vorden, Zutphen,
Deventer en Eerbeek.

Meditatie-lessen
In Brummen, Dieren en Doetinchem. Speciale lessen voor
kinderen, therapie, psychische begeleiding en lezingen.

INLICHTINGEN: THEO EN MARJAN DE GANS (0575) 56 34 56

E
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Nu weer in de verwarmde marktkraam

2 bos bloemen
2 azalea's
6 primula'

DE VALEWEIDE bloemen

Biej ons
in d'n Achterhoek
't Stuksken van veurugge wekke oaver 't wandkleed uut 't Dorpscentrum
schient goed en minder goed eleazen te wean. Of althans minder goed
esnapt te wean. Wiej, van "Contact", vonnen dat hier bes 's wat andach an
eschonken moch wodn. De meniere warop dat is gebeurd is ons deur de
makers van dit kleed neet in dank afenommen. En dat vinne wiej hard-
stikke jammer.

't Is nooit de bedoeling van dizze stukskcs umme bepaolde pesonen te
kwetsen of veur gek te zetn. Maor biej bepaolde zaken mo'j wel 's iets uut-
prakkezeern. Soms 'n bctjen andikn en zo meugelijk wat humor d'r in
brengen. Dan is 't vake wat aadugger veur de luu umme 't te leazen. Onze
excuses an de betrokkenen dat zee dat in dit geval neet ziet zitn!

Reacties kont vake verhelderend werken. Dat is met dit geval ok zo egaon.
Dan heur iej soms dinge wao'j in eerste anleg neet met op de heugte
waarn. Al den trammelant umme dit wandkleed was t'r allichte nooit
ekommen at ze van de kante van 't Dorpscentrum wat meer rekkening
hadn eholn met d emakcrs van dit kleed. Die hebt t'r indertied jao heel
wat uurn in estokn. Daorumme waarn ze heel begriepelijk bes un betjen
greuts op eur wark. Dan volt 't ow wel un betjen kold op 't lief a'j ziet dat
't weg ehaeld is. Veural a'j dan ziet dat 't ok nog tamelijk row gebeurt is en
heir en daor de klungels d'r biej hank.

At ze now van te veurn hadn ezeg: "Kiek 's hier, 't kleed hef t'r al zolange
ehangen, wiej woln die ruumte veur wat anders gebruukn. Heb iej l uu d'r
meschien un andere palatse veur?". Och, dan was t'r meschien bes te
praotn ewes. Zo onredelijk zoln de makers vaste neet wean ewes.

En wiej denkt dat t'r now ok nog bes wat te bepraotn volt. At t'r maor ene
't veurtouw nemp. At dat gebeurt is al 't geschriefte en getillefoneer toch
neet veur niks ewes, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Opheffingsu itverkoop
Majo's ^H .̂s&tff nu f 18,95 lekkt;R warm

Majo's

Dikke fantasie panÜCS ̂

nu

nu

nu

f 11,95

f 11,50

f 8,50

Nog veel meer panties voor kleine prijsjes.

Leuke

Parelketting, iang

Parelketting, kon

nu

nu

nu

f 6,95

f 10,-

Kettingen, centuurs, frutsels, sjaals, oorbellen

zilver + doublé

Kleding allee HALVE PRIJS, dus heel voordelig.

Demi Byou
Zutphenseweg 8, Vorden, tel. (0575) 55 37 85



Wij bieden u een groot

bijv. dit

Senioren
ledikant
eiken en donker eiken struktuur
met lattenbodem, matras en
nachtkastje

pers. 90/200 cor

Aupin§
in vele kleuren
Auronde 1000 160/200
met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannen spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)

•
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SLAAPKAMI [R CARRÉ

Ledikant Summertime
UiluevoercI in strut tuuwvarl rm

Bedombouw zwart met beuken poten

Maat: 140/200 cm nu

2 Rugsteunen: 199,-
Tafeltje: 199,-

Ook leverbaar in
160 en 180 cm breed

'Roomkleurig ledikant met 2 rw
Maat 180/200 en 160/200 cm.

nu 995,

"Slaapkamer met achterwand en
2 nachtkastjes. Zwart met beuken
Maat: 160/200 cm
van 2295.= nu 1295,

'Slaapkamer in de kleur aube
achterwand en nachtkastjes
Maat: 160/200 cm

nu 995,"

I995>-
'Schitterende MDF slaapkamer in alpine wit.
Bestaande uit ledikant, achterwand, 2 nacht-
kastjes, kaptafei+spiegei en ladekast.
Maat: 180/200 cm
van 4995,= nU 2495,"

'Auronde achterwand. Kleur alpine wit.
Voor een bedbreedte van 160 cm. met
schuifdeurkastjes.
van 1729.= nu 1295,"

'laque slaapkamer in de kleur Oceaan Wauw,
Inclusief twee nachtkastjes. Maat 160/200.
van 1595,= IUI 795?"

'Rotan slaapkamer met 2 nachtkastjes
Maat 160/200
van 1895,= HU 795,"

'Schitterende Auptng Auronde rn di
aubergine. Bestaande uit achterwand in
hoekopstedincj met twee nachtkastjes,
inc l. handverstefoare spiraal, 120/200 cm.
van 3990= OU I995>"

' Slaapkamer TRECO. Bestaande mt ledikant,
achterwand en 2 nachtkastjes. Kleur alpine
wit. Leverbaar tn 160/200 en 180/200 cm.
van 3530= HU 2495,--

SHOWROOMLINNENKASTEN
"Draaideurfeast in geloogd grenen
lade 1 00 cm breed, 200 cm hoog
van 2295,= 1295,"

'Vöuwdeurkast in de kleur alpine wit 90 cm
breed, 220 cm hoog
van 1895= _ nu 995,"

* Geloogd grenen draatdeurkast. Creafort
met toog, Maat: 1 56 cm breed, 204 cm
hoog en 62 cm diep.
van 4449= nU 2995,"

urkast TRFCO met facetspiegel
Kleur alpine wit. Maat: 185cm breed, 230
cm hoog en 67 on diep.
van 3995.= ttU 2995,

'Schuifdeurkast, aken fineer met
spegeldeur 100 cm breed^OO cm hoog.
van 1360.=

'Schuifdeurkast in de kleur alprne wit, met
hatogeen verlichting 200 cm breed, 245 cm
hoog.
van 3095.= nu 1995,-

MATRASSE

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en per(g !̂|
afgewerkt. Honderden mogelijkhedj|l|
Bijvoorbeeld dit hoekstapelbed. ::::|||

299,-

349,-

349,-

595,-

599,-

OXSPRINGS

Uiivocrini i.':!••.'< |ci^ M gelakt, geodeö. onbehandö ;

,u 995,-

1995,-

BEDBODE
SCHITTERENDC ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

MET N E KSTEUNt- EN KNIEKNIKONDERSTEUNING *
MIDOENZÓNE VERSTERKING. 90/2OO CM

VAN 995,- NU 695,-
OOK IN AMOERE MATEN LEVERBAAR

Ruimte
besparende

bedden
* Prachtig vouwbed met wielen,
bovenplank en automatische uitklap-
bare poten, inclusief matras.
Maat 90/200 cm.
van 414.- s-nu 269,"
* Prachtig houten vouwbed met
massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
voetbeugel, 4 zwenkwielen en auto-
matisch uitklapbare poten. Inclusief
polyether matras. Maat 80/200

nu 599,-
* Onderschuif combinatie wit, stalen
divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2
polyether matrassen, éénzijdig
afgedekt met wol. 5 jaar garantie.
80x! 90 cm van 1395.=

nu 995,-
STALEN LEDIKANTEN
Stalen ledikanten Dico met versterkte
spiraal. Maat 90 x 200 cm.
Kleuren: wit, zwart, rood
en antraciet Van 449,-

nu 279,-

Prima
binnenveringsmatras

nu 349,-
nu j'
nu ;
nu j
nu 6

Combimatras

voor 349,-
voor

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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