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'Milieu-kinderen'
op zoek naar vakantie-ouders

Nieuwjaarsbijeenkomst
Industriële Kring Vorden

Honderden kinderen uit vervuilde
gebieden in het voormalige Oost-
Duitsland willen de komende zo-
mer een frisse neus in Nederland
komen halen. Het zijn de slachtof-
fertjes van een milieuproblematiek,
die nu pas in volle omvang tot West-
Europa door begint te dringen.

Om die kinderen een drieweekse va-
kantie te kunnen bieden zoekt de
Stichting Europa Kinderhulp gastge-
zinnen. Het gaat om kinderen uit
plaatsjes als Schneeberg, waar het gas
uit de mijnen veel gevallen van kan-
ker heeft veroorzaakt; uit Schlema,
dat door zijn uraniummijnen het 'Tal
des Todes' wordt genoemd en uit De-
litzsch, waar een enorme afgraving
tientallen jaren voor een regen van
gruis heeft gezorgd.

Armoede
Maar Europa Kinderhulp vraagt niet
alleen gastgezinnen voor kinderen uit
die ongezonde Oostduitse streken.
Ook slachtoffertjes van een ander mi-
lieu komen naar Nederland. Het zijn
kinderen, die te lijden hebben van een
ongezonde thuissituatie. Waar gebrek
aan speelruimte is, gebrek aan aan-
dacht, en waar vaak alcoholisme,
werkloosheid, geweld en soms regel-
rechte armoede voor een weinig roos-
kleurig kinderleven zorgen. Deze kin-
deren komen uit de sloppewijken van
een groot aantal Europese steden,
waaronder Berlijn, Hannover, Parijs,
Belfast en Londen, maar ook uit

vluchtelingenkampen in Duitsland en
Oostenrijk.
Elk jaar weer weet de door 300 vrij-
willigers bemande Stichting Europa
Kinderhulp ongeveer 3500 kinderen
voor een drieweekse vakantie bij
gastouders onder te brengen. Onder
die kinderen bevinden zich ook 500
kinderen uit ons eigen land. Want ook
die kinderen, veelal afkomstig uit de
Randstad, willen graag eens met een
normaal gezinsleven kennis maken.

Informatie
Duizenden gastouders hebben in het
ruim 30-jarige bestaan van Europa
Kinderhulp een kind de vakantie van
zijn leven bezorgd. Veel gezinnen
bouwden een band op met het kind en
vroegen het meerder jaren terug.
Maar toch moet elk jaar weer een
groot aantal nieuwe gastgezinnen ge-
worven worden. Want Europa Kin-
derhulp wil persé elk jaar het streefge-
tal van ruim 3000 kindervakanties
zien te halen!
Wie erover denkt de komende zomer
een kleine gast te vragen krijgt eerst
tijdens een huisbezoek vrijblijvend
alle informatie. Daarna hoeft er pas
beslist te worden.
Kan men deze kinderen geen vakantie
aanbieden, maar wil men het werk
wel steunen het gironummer is
1582300 t.n.v. Stichting Europa Kin-
derhulp Oldebroek.

Voor informatie kan men bellen met:
Fam. Teunissen, tel. 05736-1202.

Nieuwjaarsbijeen-
komst brandweer
Tijdens de zaterdagavond gehouden
nieuwjaarsreceptie van de Vordense
brandweer, bedankte burgemeester
Kamerling namens het college van
B&W de brandweer voor hun inzet tij-
dens de watersnoodramp op nieuw-
jaarsdag.

De Vordense brandweer heeft een rus-
tig jaar achter de rug. Vorig jaar werd in
totaal 30 keer uitgerukt. Er waren 4
branden, 5 schoorsteenbranden, 13
hulpverleningen en 8 keer loos alarm.
Er waren geen personeelsmutaties en
er werden geen belangrijke investerin-
gen gedaan.
Burgemeester Kamerling overhan-
digde aan de heren Te Velthuis, Broek-
man, Bulten en Schepers het diploma

brandwacht. De heerNiessink ontving
het diploma hoofdbrandwacht. Deze
heren zijn tevens voor een bevorde-
ring voorgedragen.
Volgens commandant Te Velthuis gaat
de Vordense brandweer een belangrijk
jaar in. Binnenkort is het rapport van
het organisatie-onderzoek gereed. In
1994 moet de tankautospuit worden
vervangen. Ondercommandant Boes-
veld verlaat in 1994 de brandweer we-
gens leeftijdsontslag. Ook de opvol-
ging van de commandant is in 1994 ac-
tueel. De brandweer heeft grote be-
hoefte aan een derde voertuig. Ook
zullen in 1994 weer diverse mensen op
cur.:us moeten. 1994 is ook een feeste-
lijk jaar voor de Vordense brandweer.
Dit jaar wordt namelijk het 200-jarig
bestaan gevierd.
Tot slot nodigde commandant Te Vel-
thuis de gehele gemeenteraad uit een
maandelijkse oefenavond mee te ma-
ken.

De nieuwjaarsbijeenkomst van de
Industriële Kring Vorden werd op-
geluisterd door de aanwezigheid
van mevrouw Tineke Roorda en de
heer Rinus Brandwacht van de
Stichting Kinderopvang Vorden
'DeKlimboom'.

Nadat de heer Brandwacht als voor-
zitter van de stichting een inleidende
toelichting had gegeven over 'De
Klimboom', maakte mevrouw Tineke
Roorda op zo mogelijk nog enthou-
siastere wijze de leden van de Indu-
striële Kring Vorden duidelijk, dat de
kinderopvang in Vorden op professio-
nele wijze is geregeld. Niet alleen qua
huisvesting, maar ook qua inhoud
wordt een kwalitatief hoogstaand ni-
veau gewaarborgd met gediplo-
meerde beroepskrachten.
Met name werd aandacht besteed aan
het fenomeen van de zogenaamde
bedrijfsplaatsen, omdat daarvoor sub-
sidieregelingen van toepassing zijn.

Uiteraard kwamen de kosten die met
een dergelijke opvang gepaard gaan
uitvoerig aan de orde. Als voorbeeld
werd de ouderbijdrage volgens de
WVC-tabel toegelicht. Aldus is een
goede kostenspreiding mogelijk tus-
sen werkgever en de betrokken ou-
ders, waarbij ook de gemeente Vorden
een deel van de kosten d.m.v. subsidie
voor haar rekening neemt.
Door de uitvoerige toelichting over
deze dienstverlening op maat, m.b.t.
de bedrijfskinderopvang in de jaren
'90 en mede door de geanimeerde dis-
cussie die daarna plaatsvond, ont-
stond een ander beeld bij de leden
m.b.t. de bedrijfskinderopvang dan
kennelijk tot voor die tijd het geval
was.
Bij het heffen der glazen bracht de
voorzitter dan ook de eerste toost van
het nieuwe jaar uit op 'De Klimboom'
en sprak vervolgens de wens uit, dat
1994 voor de leden een in alle opzich-
ten gezond jaar mag worden.

Concordia-verloting
De Vordense bevolking heeft zaterdag de gehele dag kunnen genieten van har-
moniemuziek. Vanwege het 125-jarig bestaan dat 'Concordia' dit jaar hoopt te
vieren, werd er zaterdag gestart met een grote lotenaktie, waarvoor en het orkest
en de drunaÉ^nd waren 'opgetrommeld' om deze verkoop muzikaalst onder-
steunen. öBPct zonder succes want er werden deze dag niet minde^» 1000
loten a raison van een tientje verkocht. De opbrengst wordt mede aangewend
voor één concours dat komende zomer in de sporthal wordt georganiseerd en
waarvoor zich nu reeds een aantal verenigingen hebben aangemeld.

Nao de disco
Un aovundjen stappen is zo fijn,
en dan make wij un gein.
Un drankjen op, in de auto estapt,
at ze ons daormet maor neet pakt.

Ze gieren deur de bochte hen,
't ging net goed, keer op keer.
Totdat un boom ston an de kante,
waor de auto net langs hen kon

schampen.

Van de schrik heb ze effen stille estaon,
en bunt teo heel langzaam meter

egaon.
Of ze hiervan heb eleerd,
ze heb zich, denk ik, wel bekeerd.

De wekke d'r op gingen ze weer op pad,
toe heb ze toch maor de busse epakt.
De veurugge keer, dat is gewis,
ging 't op 't nippertje mis.

Dat risico, dat kö'j neet lopen,
dan better maor un kaartjen koop 'n.
Al drinke i'j d'r dan ok ene meer,
bu'j gin gevaor meer in 't vekeer.

At anderen dit veurbeeld volgen meugt,
dut dan mennugene deugd.
Dan veurkom i'j un heleboel leed,
en doe'j ok andren gin vedreet.

De olders sloopt al röstug in,
die is 't vaste goed nao de zin.
Anders likt ze tocht te waken,
tot dat ze de deure dichte heurt

kraken.

D. Lindeman

Standsorganisaties
Maandagavond 24 januari wordt een
open avond gehouden welke wordt
georganiseerd door de gezamenlijke
standsorganisaties van Vorden en
Warnsveld. Deze bijeenkomst vindt
plaats in zaal 'De Boggelaar' te
Warnsveld. Gastspreker voor deze
avond is de Europarlementariër-je-
zuïet-dichter en schrijver Herman
Verbeek. Deze heeft als thema geko-
zen voor 'De stad leeft van het platte-
land'.

Winterwandeling
Woensdagmiddag 26 januari start een
winterwandeling over het landgoed 't
Waliën. De wandeling wordt geleid

crlw\door de heer J. Curré, opzichW van het
landgoed en duurt ongeveer twee uur.
Vertrek vanaf de bushalte tegenover
het landhuis 't Waliën aan de Lochem-
seweg te Warnsveld.
Het is aan te raden kleding en schoei-
sel aan te passen aan het weer.

Kerk n i e u w s

Gebedsdienst voor de eenheid
Van 18 t/m 25 januari wordt wereld-
wijd de jaarlijkse week van gebed voor
de eenheid van de christenen gehou-
den. Dit jaar is het thema 'Het huis van
God: geroepen om een te zijn van hart
en geest'.
Zaterdagavond 22 januari is er in het
kader van deze week een oecumeni-
sche gebedsdienst voor de eenheid uit-
gaande van de Raad van Kerken Vor-
den/Kranenburg. Deze dienst wordt
gehouden in de Christus Koningkerk
aan Het Jebbink. De voorganger is de
heer W.J. Schot. Muzikale medewer-
king verleent het Vordens Dameskoor
onder leiding van de heer P.J.M. Rou-
wen die ook het orgel zal bespelen. Ver-
der zullen leden van de liturgische
commissie van de Raad van Kerken
aan de dienst meewerken.
Er zal in de dienst een kollekte worden
gehouden bestemd voor de getroffe-
nen van de watersnood in Limburg.
Na afloop is er gelegenheid om koffie
of thee te drinken in de kerk. Iedereen
is hartelijk welkom.

Gespreksavonden over racisme
Het racisme neemt toe in Europa, niet
alleen ver weg in Oost-Europa of bij
onze oosterburen. Ook in ons eigen
land dreigt het racisme steeds meer
toe te nemen.
In januari/februari worden er gesprek-
savonden georganiseerd over dit ak-
tuele onderwerp. De thema's: 'zien,
oordelen, handelen'zullen hierbij cen-
traal staan. Gespreksleider op 26 ja-
nuari in De Voorde is Rien Baauw.
Opbouwavond

Opbouwavond
Donderdag 27januari is er weer een op-
bouwavond in De Voorde. De uige-
stelde video van rabijn Kushner is dan
te zien en te beluisteren. Het gesprek
na de video zal gaan over zijn visie op
het lijden in de wereld en hoe we daar
zelf mee omgaan. Met een vesper
wordt afgesloten. Inlichtingen bij
Corry Peters, telefoon 2411.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Vrijdag 21 januari in de Wehme Korte Avond-
maalsviering voor bewoners en andere belang-
stellenden. 19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Zaterdag 22 januari Gebedsdienst voor de een-
heid der christenen. 19.00 uur in de Christus
Koningkerk, voorganger dhr. W.J. Schot te Vor-
den m.m.v. het Vordense dameskoor.
Zondag 23 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 23 januari 10.00 uur ds. M. Berg, Bar-
chem; 19.00 uur ds. G.A. Westerveld, Apel-
doorn.

RK Kerk Kranenburg
Zondag-23 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
30-»- koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 22 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Gebedsdienst voorde Eenheid.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 januari pas-
toor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 22-23 januari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

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

Tandarts 22-23 januari G. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten

en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIKRAKKKR - WICHMONI)

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 januari 10.00 uur ds. J.-A. Rietberg,
Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 23 januari 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 januari pas-
toor J. Lamers, tel. 05735-1456.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Oudheidkundige
Vereniging Vorden
Vorige week maandag hield de Oud-
heidkundige Vereniging Vorden haar
eerste bijeenkomst in 1994 de zgn. Ni'-
jaorsvesite in 't Pantoffeltje:

Onder het genot van het nuttigen van
door eigen leden gebakken oliebollen,
rolletjes en wafels werd genoten van

de voordrachtkunst van mevr. J. Hen-
driksen uit Drempt. Bewonderens-
waardig wat zij allemaal weet te dich-
ten. Zowel de ernstige dingen in het le-
ven alsook de vrolijke zaken weet zij
goed onder woorden te brengen in ge-
dicht en verhaal.
Voor de talrijke leden een prettige
avond waar zij met genoegen aan zul-
len terugdenken. De volgende bijeen-
komst is op 16 februari a.s. met al het
moois rond het Pieterpad.



Reizen ideeënmarkt op zaterdag 22 januari a.s.

Informatie over o.a.:
t> Caribiseh gebied
t> Verenigde Staten

;t> Lenden rond de Middellandse Zee
ï> Alpenlanden

jjb Scandinavië

Speciaal thema;
Groot Brittannië en Ierland

10.00 uur Opening
Ierse legende verteld door Vordenaar
Gery Groot Zwaaftink
Presentatie Schotland en Ierland
door de Jong Intra Vakanties
Ierse legende
Presentatie Schotland en Ierland
door jde Jong Intra Vakanties
Ierse legende
Sluiting

_
JOOD Kojf|pen|fade.
Voojf eer^ira%je en een hapje wordt gezorgd.

100 uur
15.00 uur

wordt verzorgd door doedelzakspeler

ziens bij de Rabobank Vorden.

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

v3v

Zoveel goeds
in één brood: f

**99* l
en Tarwe,
Lijnzaad, l

Zonnebloem- i
pitten, I

•3 gebroken Soja |
enSesamzaad i

't winkeltje in brood en banket

EXTRA VOORDELIG:

SCHOUDER-
KARBONADES

5)951 KILO

GELD/G DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 m 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Magere Varkenslapjes 1 kilo 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Grove of Fijne

250 gram 1,95

.Gebraden Gehakt
fjai wier ïrgl ioogramO,98

/ N

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Cordon Bleu
4 betalen

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,OÖ
MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Spare Ribs

1 küo 8,95

Magere

Runder Priklapjes
1 küo 15,90

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

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen*

DE VAKMAN

BLANKE
VARKENSSCHNITZELS

14 Qfl1 kilo van 22,90 voor l ~ • W V

FIJNE RIBLAPPEN
19 Qfl1 kilo van 19,80 voor l ta • w V

VOOR l W ONTBIJT:

GROF VOLKOREN
GESNEDEN

800 gram van 1,99 voor 1,49
VKRS VAMIKTMKS:

WESTLAND JONG
BELEGEN KAAS Q QQ

1 kilo van 12,98 voor \7y\7O

REFORMA HONING
4 QQpot a 900 ml van 6,89 voor ~ • w w

UIT ONZK GROENTE-AFDELING:

WITLOF HOLLAND KLASSE l
1 kilo van 3,98 voor

UIEN HOLLAND KLASSE l
net è 2 kilo van 2,98 voor

N I E U W IN ONS ASSORTIMENT:

CO D ERGO LUCHTIG TOETJE

BANAAN/AARDBEIEN 1/1 l pak

ALTIJD LAAG IN PRIJS:

IGLO RODE KOOL
MET APPELTJES

diepvriespak è 450 gram van 2,09 voor

MORA RUNDVLEES
BITTERBALLEN

diepvriespak è 12 stuks van 2,29 voor

Alles voorde doe-het-zelver

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Fa. HfflJINK
Leestènseweg 10 - ZUTPHEN - Tel 05760-21796

ufwtcxxf

Concordia
allen die een
lof kochten «

1,96
0,98

2,39

1,99
i

1,99

GROENLO
KERKSTRAAT 6 • Telefoon 05440-61308

ZATERDAG 22 JANUARI

TRAINBAND
SYMPATHY

KARAOKE SHOW

ZONDAG 23 JANUARI

SESAM
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud

De dierenartsen van de
DIERENARTSENPRAKTIJK
VORDEN bedanken:

Architectenbureau
VAAGS
Bouwbedrijf
KREUNEN
Installatiebedrijf
WILTINKen

Schildersbedrijf
VAN DE WAL

voor hun enthousiasme en inzet bij
de bouw van ons praktijkpand.

tm
B

Jansen & gal ^jjj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 DuVAG

AI.S l:\\R\ VKRKOIM-.N WIJ:

OP.-OP.T-SHIRTS
MET OPDRUK W.K. VOETBAL 1994

van 17,50voor

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

* Dl. t,m DO. 8.30-18.00 uur'
* VR. 8.30-21.00 uur / ZA. 8.30-16.00 uur •

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

Tel. 05753-2000

periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedn jf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1 208



Liselotte
Geboren op 12 januari 1994.

Liselotte Fleur Nipius

Dochter en zusje van

M. Winters
E. Nipius
Jan Derk

Ruurloseweg 109
7251 LD Vorden

Hebt u het schitterende
nieuws al gehoord?
Op 17 januari 1994 is onze
dochter en zusje geboren.
Zij heet

Elian

Gracia, Mare en Don Rouwen

Het Heyink 11
7251 VC Vorden

DANKBETUIGING

'Het gemis is zwaar
maar de hulp is groot.'

De overweldigende belang-
stelling en deelneming die u
ons heeft betoond na het zo
plotseling overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame pa
en opa

GERRITJAN
RIETMAN

heeft Ons diep getroffen. Wij
zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.

E.H. Rietman-Hissink
Kinderen en kleinkind

januari 1994
7234 SN Wichmond
Dorpsstraat 10b

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: zonnebank,
f 600,-, z.g.a.n. Wegens ruim-
tegebrek, hangpetroleum-
lamp (antiek) met keramiek-
pot. Tel. 05752-2269.

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

• Als u toch gehaald en ge-
bracht wordt, kunt u net zo
goed D'66 stemmen. D'66, IJ-
selweg 3, 7233 SJ Vierakker.
Tel. 05750-26991.

• TE KOOP: dlepvrleskist,
300 l, wegens aanschaf klei-
nere. Tel. 05752-1449.

• SPOED: PV Vorden vraagt
spulletjes voor de rommel-
markt. U belt, wij komen het
halen. Tel. 2068 en 1871.

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

• WINTERSPORT: wegens
ziekte compl. ski-uitrusting
t.e.a.b. Tel. 05752-6814.

• RESTANT: 120 geperste
houtblokken voor open haard,
slechts fl. 65,- voor 120 stuks.
Tel. 05752-6814.

Dr. Dagevos
heeft de

PRAKTIJK
GESLOTEN

VAN 24-7 T/M 28-1

Patiënten wier
achternaam begint
met A t/m K kunnen

terecht bij
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
tel. 1255, en

L t/m Z bij dr. Haas,
Christinalaan 18,

tel. 1678.

In plaats van kaarten

Wij hebben het voorrecht om ons 50-
jarig huwelijk te mogen beleven.
Dit vinden wij een reden om te
vieren, samen met onze kinderen en
kleinkinderen.
Wij zouden het prettig vinden ook U
te mogen begroeten op onze receptie
op woensdag 26 januari 1994 van
16.00 tot 18.00 uur.

Dagadres: Bodega 't Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Gerda en Ernst te Velthuis

Stationsweg 6
7251 EM Vorden

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij mij gedurende zijn leven heeft
omringd, deel ik u mede, dat na moedig gedra-
gen lijden van mij is heengegaan mijn lieve man

EVERT JOHAN KORNEGOOR
ECHTGENOOT VAN J.M. TER MATEN

in de leeftijd van 74 jaar.

J.M. Kornegoor-ter Maten

15 januari 1994
Weidemanweg 1
7251 RN Vorden

De rouwdienst zal gehouden worden donderdag
20 januari om 11.00 uur in de Nederlands Her-
vormde Kerk te Vorden. Aansluitend zal de ter-
aardebestelling plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in het 'Dorpscentrum', Raadhuisstraat 4 te
Vorden.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 10.40
uur gelegenheid tot afscheidnemen.

Na een moedig gedragen ziekte is uit ons mid-
den weggenomen onze geliefde broer, zwager
en oom

EVERT JOHAN KORNEGOOR
ECHTGENOOT VAN JOH.M. KORNEGOOR-TER MATEN

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden : J.H. Kornegoor-Tjoonk
G.H. Kornegoor
E. Kornegoor-Kornegoor

Zutphen : G.E. Garsen-ter Maten
Vorden : E.J. ter Maten

J. ter Maten
W.J. ter Maten-Marsman
Neven en nichten

Vorden, 15 januari 1994

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
dat we haar zo lang in ons midden mochten heb-
ben, delen wij u mede dat in volle vrede is ont-
slapen onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

ANTONIA BOSCH
WEDUWE VAN HARMEN GARRITSEN

in de gezegende ouderdom van 93 jaar.

Wichmond : H.H. Lebbink-Garritsen
B.J. Lebbink

Steenderen : J.A. Banda-Lebbink
J.M. Banda
Marloes
Koos

7234 SR Wichmond, 18 januari 1994
Lankhorsterstraat 9
'Klein Lankhorst'

De rouwdienst zal worden gehouden op zater-
dag 22 januari a.s. om 11.00 uur in de Hervorm-
de Kerk te Wichmond, waarna de begrafenis zal
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats al-
daar.
Zij die haar de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd. Gelegenheid tot condo-
leren en afscheidnemen voor de aanvang van
de rouwdienst vanaf 10.30 uur in de kerk.

Nog onverwacht is heden van ons weggenomen
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

ANTONIA BOSCH
WEDUWE VAN H. GARRITSEN

in de ouderdom van 93 jaar.

Vorden

Warnsveld :

Wichmond, 18 januari 1994

H.J. Bosch
J.G. Bosch-Beumer
J. Bosch-Prins

Neven en nichten

Langs deze weg wil ik gaarne allen, die op eni-
gerlei wijze hun medeleven met het overlijden
van mijn man

J. RITTER

hebben betuigd, mede namens mijn kinderen
heel hartelijk bedanken.

H. Ritter-Reilingh

Wilhelminalaan 16

Voor houtversnipperen
en afvoeren van snippers.

LOONBEDRIJF

AJ. Klein Starink
Tel. 05755-1527-TOLDIJ K

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

donderdag 12 mei

Vanaf vrijdag 21 januari voorverkoop kaarten a f 15,-

bode

1 tytntofl*
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Extra Belegen Delicateurkaas

600 gram 6.45

Jong Belegen Friese Nagelkaas

500 gram

ITALIAANSE WEEK:

Echte Parmesan
100 gram

Gorgonzola Pikant
100 gram

Chateau Notenmix
200 gram

6.45

2.98

2.79

3.75
Kom kijken of proeven van onze uitgeholde
Parmesan een delicatesse bij pasta's.

1 v r " \̂ ^7 T^Y~\\ r"̂

KloL
KIPFILET PER KILO 12,95 LEVER PER KILO 4,95

PoelietfOFFMAN

ONZE VERWARMDE

BLOEMENKRAAM:
EXTRA3ROTE

'M\

2 BOS BLOEMEN 8,95

Sneeuw... of geen
sneeuw!

WINTERGEZELLIGMET:

WIENER APPELPUNTEN
goedgevuld, zelfs met een tikkeltje rum

Lekker, hè!

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 betalen* * * * * * * * * *
Ouderwets lekkere

MÜSLI KRUIDKOEK
NU voor maar 4,OU

* * * * * * * * * * *
EN DAN NOG ZO UIT OOSTENRIJK:

NIEUW!

DeApfelStrudel!

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

&
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Volgens Grootmoeders Recept
gezond eten van de bovenste plank.

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 20 - vrijdag 21 - zaterdag 22 januari

KLAPSÏÜK/
B O l T P P E N

500 gram

Voor bij een grootmoeders recept:
EIGENGEMAAKTE

ROOKWORST
NU DE TWEEDE VOOR DE HELFT

VAN DE PRIJS
Tip voorde boterham:

SNIJWORST
100 gram l j / O

SPECIAL:

MUIDER-
SLOTJES

100 gram

VLEESWAREN
SPECIAL:

PROVENCIAALSE
KRUIDEN-
ROLLADE

100 gram

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

KIWIFRUIT

10STUKS 4.95

KANT~EN~KLAAÖ

STAMPOTTEN

500GRAM 3.95

WITLOF
KLASSE l

PER KILO i I.50

Ouderwets lekker brood:

VOLKOREN-
WIEKENBROOD

NU 2,75

MAANDAG
24 JAN.:

PANKLARE
Hutspot

500 gram 1 fcO

DINSDAG
25 JAN.:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram fcOU

WOENSDAG

26 JAN.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 fcO

A/b
échte

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

NU VOOR

ROGGEBROOD
NU 1 ,50

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384



Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

Senioren ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank eiken
en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
l-pers. 90/200 compleet

nu 895,-
Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uit: geloogd grenen ledikant

met 2 nachtkastjes. Leverbaar in de

maten

140, 160 en 180 breed.
140/200 van 1695,=

nu 995,-

SHOWROOM LINNENKASTEN
20 - 50% KORTING Bijv.: Schuifdeur linnenkast, Alpine wit
l 70x200 cm. 200x200 cm.
van 1019,- HU 695,- van 1079,- DU 795,-

LEDIKANTEN
l-PERSOONS
Blank gelakt massief grenen kajuitbed 90/200,
van2 nu 199,=
Geloogd grenen ledikant, 90/200
van 399,=

Stalen ledikant met een versterkte spiraal
in wit gelakt van 349,= O/l O —

Ledikant met 2 laden massief blank gelakt met
lattenbodem 90/200, van 479,= O /l Onu o*IV,=
Ledikant van MDF, met strakke vormgeving,
wit gelakt met lattenbodem en laden, 90/200

nu 369/=
2-PERSOONS
Ledikant massief blank grenen gelakt, incl.
lattenbodem, 140/200 O/l O
van 539,= HU O^V/ =

Ledikant "Tango" geheel MDF. Zowel in wit als zwart
is deze fraaie bedomranding leverbaar, afm.
140/200, van 599,- OOO .nu ̂ w/ —
"Twijfelaar" wit MDF met fraaie strakke vormgeving,
120/200, van 579,= /l C/\nu 45U,=
Ditzelfde ledikant
160/200 of 180/200 nu 549,=

VERBOUWING;
Senioren Comfort Slaapkamer
In alpine wit en zijde mat getint, waarbij de
ledikanten zowel los als gekoppeld te gebruiken zijn.
De nacht-kastjes zijn verrijdbaar. 2 ledikanten + 2
nachtkastjes
van 2019,- nu 1.750,-

Sunset level
Slaapkamer geheel MDR Leverbaar in 5
verschillende kleuren o.a. alpine wit en
zwart structuur. De terugstaande poten
geven dit ledikant een zwevend effect.
Leverbaar in 140, 160 en 180 cm. breed.
In de lengtes 200, 210 en 220 cm.
Afm. 160/200 van 1495,-

li

Auping Auronde in vele nieuwe
kleuren! Auronde \{JM) 160/200 met 2
handverstelbare Aupinydwarsgespannen
spiralen en 2 polyether
matrassen (80/200) nu 1.795,=

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en perfekt afgewerkt.
Honderden mogelijkheden. Bijvoorbeeld deze Halfhoogslaper.

• Onderstel ook geschikt voor dubbele hoogslaper.

• Bed ook voor andere mogelijkheden geschikt.

• Glijbaan ook als schoolbord te gebruiken.

• Geen gebruik van schadelijke stoffen

• Massief grenen constructie.

• Geen zichtbare schroeven.

• Lattenbodem standaard.

• TüV getest.

De afgebeelde combinatie
bestaany uit: bed, trap,
onderstel, lattenbodem,
tent, glijbaan en beschermhekje
van l 195,- nu 995,-

SUPERVOORDEUGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40, ± 14 cm dik met
aan één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
i 10/19 l
140/200
160/200

van 259,=
van 299,=
van 299,=
van 319,=
van 339,=
van 369,=
van 389,=
van 419,=
van 479, •
van 559,=

1OOvoor' ~~/
voor 239,=
voor 239,=
voor 249,=
voor 269,=
voor 289,=
voor 319,=
voor 349,=
voor 399,=
voor 459,=

Vredestein Perfolatex
schuimrubber matras
Een perfekte matras met een soepele stretch tijk die
aan beide zijden met wol is doorgestikt. Dikte ± 16
cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
130/190

'140/200
160/200

van
van
van
van
van

769,=
849,=
829,=
879,=
999,=

van 1099,=
van 1069,=
van l 159,=
van 1369,=
van 1659,=

nu 649,:
nu 769,=
nu 749,=
nu 799,=
nu 899,=
nu 999,=
nu 969,=
nu 1059,=
nu 1249,=
nu 1495,=

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewol. Dikte ± 15 cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
130/190
140/200
160/200

van 399,=
van 469,=
van 449,=
van 519,=
van 549,=
van 599,=
van 619,=
van 669,=
van 799,=
van 919 =

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

339,:
399,=
379,=
449,=
479,=
519,=
539,=
579,=
699,=
799,=

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

1.195,-

Ledikant "Camee"
In frisse kleuren gelakt ledikant. Rood, blauw of
zalm. Afm. 90/200, van 299,-

nu 199,-

Slaapkamer Perfection
Uitgevoerd in wit M.D.R met bovenbouw en
verlichting. Leverbaar in 140, 160 en 180 cm.
breed. Afm. 140/200 van 1495,-

nu 1.150,-

Ruilntebesparende bedden

HALFHOOGSLAPER
Uitgevoerd in alpine wit met primaire kleuren,
inclusief buro en boekenkast. Afm. 90/200

nu 795,-

i mét: Jatten bodem en
maat 80/190

nu 179,=

*- Stapelbed uitgevoerd in gelakt
grenen hout, deelbaar en met
Jattenbocierns met trapje.
van;749^;: HU 599,

* OnderschutRombinatie wit, stalen
div^rïbeei met onder>schüifbed en
versterkte spiraal

van 529^ hU 450,=
* Bedbarrk uitschuifbaar zowel als
éénpersöons- als 2 persoonsbed
gesqhtkt, inclusief matras en 2
opbergJadeh, gefteef compleet

van 1.695;= HU 1.295,==

Nieuwstad 44-48
Zutphen 05750 - 12816

Drienerstraat 18,
Hengelo 074-421473



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 20 januari 1994

55e jaargang no. 43

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de periode van 8 tot en met 14 ja-
nuari 1994 is de volgende bouwaan-
vraag ingekomen:
— Fa. Lucassen Boomkwekerij, voor

het plaatsen van een tunnel op het
perceel Hamsveldseweg l O in Vor-
den.

•.v,
In de periode van 10 toten met 14ja-
nuari 1994 zijn de volgende vergun-
ningen verleend:

— De heer A. Brummelman, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Hamminkweg 6 in Vorden;

— De heer G.J.W. Zweverink, voor
het kappen van l eik;

— Karnavalsvereniging De Deur-
dreajers voor het houden van een
loterij (huis-aan-huisverkoop van
29 januari t/m 15 februari 1994,
trekking 15 februari 1994);

— Karnavalsvereniging De Deur-
dreajers voor het plaatsen van 5
plaatsnaamborden met de tekst
'Deurdreajersdarp' (lokaties Hor-
sterkamp, Ruurloseweg, Almense-
weg, Zutphenseweg en Het Hoge),
6 gemeentenaamborden met de
tekst 'Gemeente Deurdreajers-
darp' (lokaties Ruurloseweg/Ba-
nenkamp, Uselweg bij bord Vier-
akker, Vierakkersestraatweg bij
bord Vierakker, Vierakkersestraat-
weg bij begin bebouwde kom van-
af Vierakker, 2 borden op de Baak-
seweg bij begin bebouwde kom)
en 15 reclameborden op diverse
vaste plaatsen in de gemeente Vor-
den;

— Karnavalsvereniging De Deur-
dreajers voor het houden van een
verkoopaktie met erwtensoep op
zaterdag 29 januari 1994;

— Karnavalsvereniging De Deur-
dreajers voor het houden van op-
tochten op zaterdag 29 januari (lo-
tenverkoop), zaterdag 12 februari
(naar gemeentehuis), zondag 13
februari (kinderoptocht), maandag
14 februari (pyama-ontbijt),

— Cultureel Collectief Kranenburg
voor het houden van een koffie-
concert op 4 april 1994 van 11.30
tot 15.00 uur op het terrein aan de
Bergkappeweg/Eikenlaan;

— Cultureel Collectief Kranenburg
voor het houden van een paasvuur
op zondag 3 april 1994 omstreeks
20.00 uur op het tercin aan de
Bergkappeweg/Eikenlaan;

— L.R. en P.C. De Graafschap voor
het houden van een verkoopaktie
van perkplanten van 21 tot en met
26 maart 1994 in de gemeente Vor-
den;

— Organisatiebureau De Methoeve
voor het plaatsen van enkele sand-
wichborden van 24 januari tot en
met 7 februari 1994 t.g.v. de tuin-
beurs op 4 februari 1994 in Lo-
chem;

— Vordens Mannenkoor voor het

venten met hanen op zaterdag 19
maart 1994 in de gemeente Vor-
den;
De heer Zwolsman uit Rijssen
voor het venten met aardappels,
groenten en fruit in de gemeente
Vorden voor het jaar 1994.

Ingevolge het bepaalde in de Algeme-
ne wet bestuursrecht kunt u binnen
zes weken na bekendmaking van de
vergunning bij het beslissende orgaan
een bezwaarschrift indienen. Meer in-
formatie kunt u krijgen bij de afdeling
bestuur van het gemeentehuis.

SLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
KOMT ER AAN!

KIES NU VOOR BETAALGEMAK!

Alle belastingplichtigen ontvangen binnenkort informatie over automatische
incasso met de daarbij behorende machtigingskaarten. Wij stellen u hiermee in
de gelegenheid de betaling van de aanslag gemeentelijke belasting voor u (en
ons) nog gemakkelijker te maken. Geef de gemeente toestemming om de ge-
meentelijke belastingen automatisch af te schrijven.

Dat levert u veel voordelen op:
— De zekerheid dat de betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen door-

gaat. Uw betaling met een machtiging is altijd precies op tijd. Vergeten te
betalen is er niet meer bij;

— Geen extra kosten voor het betalingsverkeer die banken bij u in rekening
brengen;

— Elke betaling waarmee u niet akkoord bent kunt u, tot 30 dagen na de afboe-
king, ongedaan maken, en op uw rekening laten terugboeken. U behoudt dus
de volledige controle over uw geld;

— Als u kiest voor automatische incasso betaalt u de aanslag in acht maande-
lijkse termijnen.

Wie niet voor automatische incasso kiest, kan de aanslag in hooguit twee termij-
nen betalen. De eerste termijn vervalt l maand na dagtekening van de aanslag
en de tweede termijn vervalt twee maanden na de eerste vervaldag.

Hoe machtigt u de gemeente ? Met de groene machtigingskaart behorende bij
de informatie geeft u de gemeente toestemming om de gemeentelijke belasting-
en automatisch in acht termijnen af te schrijven.

Bent u het niet eens met de afboeking ! In de folj
betaling kunt laten terugboeken, of een machtiging

kleest u precies hoe u een
gedaan maakt.

Vul de groene machtigingskaart direct na ontvangst in en stuur deze vóór l
maart 1994 naar de gemeente terug (een postzegel is niet nodig).

Nog vragen ? Informatie kunt u krijgen op de sekjBfcriiddelen, telefonisch be-
reikbaar tijdens kantooruren onder nummer 05752^^29 (doorkiesnummer).

Let op de uiterste inzenddatum !

Cabaretgroep 'Hoe? Zo!' in
'Van Gewest tot Gewest'
De cabaretgroep 'Hoe? Zo!' heeft
de laatste tijd niet over belangstel-
ling te klagen. Zelfs de landelijke
pers heeft onlangs aandacht be-
steed aan deze uit Jong Gelre voort-
gekomen groep.

Dit heeft al geresulteerd in een optre-
den in het programma 'Spijkers met
koppen' van Jack Spijkerman, dat za-
terdags wordt uitgezonden op Radio
2. Ook is de agenda voor dit seizoen
goed gevuld met optredens die ook
buiten deze regio plaatshebben.

Het één en ander heeft tot gevolg ge-
had dat er belangstelling is getoond
door de programmamakers van 'Ge-
west tot Gewest'. Nadat de eerste

kontakten gelegd waren bleek dat
men graag een item wilde wijden aan
deze cabaretgroep. Met name het dia-
lektgebruik en de aandacht die het
platteland in het programma krijgt,
bleek van doorslaggevend belang.
Opnames voor het programma zullen
plaatsvinden op zaterdag 22 januari in
'De Kwaksmölle', Doetinchemseweg
te Varsseveld. Daar zal 'Hoe? Zo!'
een optreden verzorgen.

Belangstellenden kunnen deze opna-
mes ook bijwonen. Gezien het aantal
plaatsen in dit theater is het verstandig
vooraf te reserveren. Dit kan telefo-
nisch: 08352-41175.
De uitzending zal zijn op dinsdag 25
januari op Nederland 3.

Plaatsing
verkiezingsprogramma' s
Weekblad Contact is voornemens in week 7(14-18 februari) de politieke
partijen, welke aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, in de gele-
genheid te stellen hun verkiezingsprogramma in Contact te publiceren.
Wij denken aan een ruimte van ca. !/4 pagina per partij. De plaatsing is
gratis.
Gaarne ontvangen wij de copy vroegtijdig, zodat wij er de nodige zorg aan
kunnen besteden.

De redactie.

Alzheimer Vereniging
Achterhoek
De Alzheimer Vereniging Achter-
hoek, de AVA, houdt op donderdag
20 januari, vandaag dus, een infor-
matieavond in zorgcentrum 'De
Berkhof aan de Waliënsestraat 33
in Winterswijk. De bijeenkomst is
bedoeld voor verzorgers die be-
trokken zijn bij de zorg voor een
dementerende en mogelijk aan een
gespreksgroep willen deelnemen.

Op het programma staat een korte
film, waarin anderen over hun erva-
ringen vertellen. Aansluitend zal
meer informatie worden gegeven
over de gespreksgroep die, bij vol-
doende deelname, onder deskundige
leiding zal starten met een serie van
zes contactavonden. De gevolgen van
dementie zijn voor alle betrokkenen
(de patiënt zelf, maar ook de partners
en kinderen) bijzonder ingrijpend. De
centrale verzorgers krijgen een zware
last te verduren. Naast onmacht, on-
begrip, hebben zij te maken met emo-
tionele en praktische problemen.
Veelal ontbreekt ook de stfto van an-
deren, hetgeen kan leiderWot gevoe-
lens van eenzaamheid en onzeker-
heid. Veelgestelde vragen in zo'n si-
tuatie zijn: 'Doe ik het allemaal wel
goed?', 'Hoe moet het nujierder met

hem of haar?', 'Waarom moet ik alles
zelf doen?'. Vooral het accepteren dat
de dementerende compleet afhanke-
lijk wordt, is een moeilijke taak. De
verzorgers van een dementerende die
één of meerdere vragen of gevoelens
herkennen, kunnen veel steun onder-
vinden door deelname aan een ge-
spreksgroep. Behalve gespreksgroe-
pen verzorgt de AVA tweemaal per
jaar themabijeenkomsten verspreid
over de regio. Voorjaar '94 zal het the-
ma 'Activiteiten voor dementerenden
thuis' in de belangstelling staan. Te-
vens heeft de AVA, samen met het
projectbureau Psychogeriatrie en di-
verse stichtingen welzijn ouderen, het
initiatief genomen een oppascentrale
voor ouderen op te zetten in de
BRENG-WALD-gemeenten. Het is
de bedoeling per l februari te starten
met enkele, geschoolde vrijwilligers.
Zij zullen worden begeleid door een
coördinator, die op parttime-basis
vanuit Groenlo zal gaan werken.
Want professionele leiding is hierbij
noodzakelijk.
Voor meer informatie kan men schrij-
ven naar: Postbus 437,7100 AK Win-
terswijk, of bellen naar telefoonnum-
mer 05430-12532 (vragen naar me-
vrouw D. Lamers).

Weekendrecept
Vlogman
Hutspot speciaal
U heeft nodig voor 4 personen: 500 gram mager klapstuk, zout, 400 gram
wintenvortel, 3 grote uien, 600 gram aardappelen, 50 gram gepelde walno-
ten, 2 plakjes donker roggebrood, l eetlepel grove mosterd, peper.

Schenk l liter water in een pan. Voeg één eetlepel zout en het klapstuk toe.
Breng het water aan de kook en kook het klapstuk in ca 2,5 uur zachtjes
gaar. Schep met een schuimspaan regelmatig het schuim van de bouillon.
Schil de wintenvortel met een dunschiller en snijd hem in dunne plakjes.
Pel de uien en snijd deze in ringen. Schil de aardappelen, was ze en snijd
ze in plakjes. Hak de walnoten met een uienhakker fijn. Schep ca. 2 decili-
ter bouillon van het klapstuk over in een andere pan. Breng dit aan de
kook en voeg de aardappels, wortel en ui toe. Kook dit geheel in ca. 20 mi-
nuten zachtjes gaar. Giet het boven een kom af. Stamp de aardappelen,
wortel en uit fijn. Voeg een scheutje kookvocht toe, zodat er een smeuïge
massa ontstaat. Schap de walnoten erdoor en breng het geheel op smaak
met peper en zout. Laat het al omscheppend door en door heet worden.
Snijd de sneetjes roggebrood diagonaal door en besmeer ze met mosterd.
Neem het klapstuk uit de bouillon en snijd het in plakjes. Schep de hut-
spot in een warme schaal. Leg de plakken klapstuk en de sneetjes rogge-
brood langs de rand. Geef eventueel een deel van het kookvocht er apart
bij.

Voedingswaarde per portie: energie ca. 1730 kJ (415 kcal), eiwit 32 gram,
vet 16 gram, koolhydraten 36 gram.

Weekblad ContactUitslag
Kerstkruiswoordpuzzel
D^ oplossing luidde:
'Kerst legt in ons hart sporen van vrede neer, volg te in de dichte sneeuw
van het leven, koester ze als liefde zo teer.'

f 25,-: J.Oukes,Pr.Bernhardweg 14,7251 EH Vorden
f 20,-: Joh. Kettelarij, Prins Clauslaan 17,7251 AS Vorden
f 15,-: J.H.HUbeft,GemtSprokkereeft^
f 10,-: B.H.LebbmkiHoeünkhof58,7251 WGVorden
f 10,,: Jolanda Wissels, Riefelerdijk 2, 7255 KN Hengelo (Gld.)
f l O,*: M. Ruikén-Rots, Muldershof 5,7221 EA Steenderen
f 10,-: Mevr. H.HorstingvBorculoseweg54,7261BLRuurlo
f l O,,; R. Jansen, Kerkekamp 83,7255 GN Hengelo (Gld.)
f 10,-: Mevr. Wilh. Tennissen, Pastoriestraat 6V

7256ANKeijenborg
f 10,-: O. Oldenmenger, Oranjelaan 9,7231 E W Warnsveld

Weekblad ContactUitslag
Kinderkerstkleurplaat

l e prijs f 15,-: Annique Dijkman, Burg. Galleestraat 56, Vorden
2e prijs f l O,-: Okke Heusinkveld, Het lebbink 57, Vorden
3eprijs f 7,50: Dennis Spijkers, Leeuwencamp 15, Baak
4e prijs f 5,-: Rowena Peters, Ruurloseweg 35, Vorden'

De overige winnaars allemaal f 2,50:

Miranda Jansen, Voortseweg 4, Toldijk; Niels Lijftogt, Almense-
weg 19, Vorden; Richard Sleumer, Peggenhofweg 3, Vorden; Liset-
te HummeUnk, Wiersserbroekweg l, Vorden; Carin Neerlaar, For-
merhoekweg 5, Ruurlo; José Sieverink, Boskapelweg 7, Ruürlo;
Rens Langenhof, Rhabergseweg 13A; Steenderen; Thijs Groot
Roessink, Venneweg 3A, Hengelo (Gld.); Lianne Derksen, Broek-
weg 5, Hengelo (Gld.); Marieke Vriezekolk, het Ham l O, Warns-
véld; Marleen Mulderij, het Wekenstroo 2, Warnsveld; Lotte Wie-
gerinck, Ruurloseweg 72, Vorden.

Alle prijzen af te halen vóór 4 februari aan ons kantoor: Nieuwstad 30 te Vorden.

Jong agrarische
vrouwen Vorden en
omgeving
Op 15 november jl. kwamen zo'n 20
jong agrarische vrouwen naar het
Dorpscentrum om dierenarts Warrin-
ga over ziektes bij de kalveropfok te
horen en na de pauze te praten over
bedrijfsaanloop. Uit de ingevulde en-
quête bleek dat men er unaniem
voorstander van is deze winter nog
een paar keer bij elkaar te komen. Zo-
doende heeft men nu een organisatie-
team opgericht, bestaande uit Jo Ab-
bink, Joke Zents, Anja Hissink en
Lyke Tjoonk. Men heeft voorlopig
besloten om deze winter nog 3 avon-
den te organiseren. De volgende
avond is op maandag 24 januari 1994.
Het gaat dan over de bedrijfsverzor-
ging met accent op de mogelijkheden
en onmogelijkheden voor de vrouw,
arbeidsongeschikt raakt enz. De
avond zal worden verzorgd door Wal-
da Schenk, werkverdeelster van de
bedrijfsverzorging in deze regio. Dus
als je meer over dit onderwerp wilt
weten, kom dan maandag a.s. naar het
Dorpscentrum.

Bejaardensoos
Vierakker- Wichmond

A.s. woensdagmiddag 26 januari de
eerste bejaardenmiddag in het niéuwe
jaar 1994. Wegens verbouwingswerk-
zaamheden van het Ludgerusgebouw
wordt dit gehouden in café Mentink
den Olde Kriet. Na de opening met
mededelingen zal het gedeelte voor
de pauze besteed worden aan nieuw-
jaarswensen met oliebollen en een
borreltje. Na de pauze zal de heer
Joop Tjoonk weer de film vertonen
van de optocht Oranjefeest 1993 met
enkele andere films tot 5 uur. Men
hoopt dat allen gezond en wel in het
nieuwe jaar aanwezig zullen zijn.

Jaarvergadering
KPO Vierakker

\ \ Januari begon men de eerste avond
van het nieuwe jaar met een jaarver-
gadering. Na het openingsgedicht van
de voorzitster en de beste wensen
voor het nieuwe jaar werden er eerst
de laatste notulen nog voorgelezen.
Hierna werd het jaarverslag van pen-
ningmeesteresse en secretaresse
voorgelezen en zonder op- of aanmer-
kingen goed gekeurd. De enige mede-
deling die er was ging over de contri-
butieverhoging van f 5,-. Hierover
was al vaker gesproken. Hierna was
er de huldiging van de jubilarissen.
Deze waren: mevr. Peters-Kemper-
man, die 25 jaar lid was en mevr. Rou-
wenhorst-Wichersschreurs, die 40
jaar lid was. Hen werd een attentie en
een bloemetje aangeboden. Hierna
volgde de bestuursverkiezing. Er
moesten 2 nieuwe bestuursleden ge-
kozen worden, één voor Annet van
Oossanen, die aftredend en niet her-
kiesbaar was, en één voor Thea Gans-
ner die al eerder het bestuur had verla-
ten. Nadat er 2 nieuwe bestuursleden
waren gekozen werd de voorzitters-
hamer overgedragen aan Constance
Bouwmeister. Annet van Oossanen
werd bedankt voor al het vele werk
wat ze de afgelopen periode voor de
KPO heeft gedaan. Haar werd een at-
tentie en een bloemetje aangeboden.
Na de pauze werd er nog een spel ge-
speeld wat erg leuk was.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Plattelands-
vrouwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen kreeg op de nieuwjaarskoffie-
middag in 't Stampertje bezoek van
apotheker de heer Veen. Deze vertel-
de op een leuke manier over het om-
gaan met medicijnen. Als blijk van
waardering kreeg dhr. Veen voor zijn
goede uitleg een mandje met kaas en
wijn aangeboden. Woensdagavond 26
januari houdt de afd. Vorden haar
jaarvergadering in 'De Herberg' be-
gint. Verder zal de avond ingevuld
worden door 'eigen leden'.



Lubbers Woonwinkel geeft wooncheque kado Expositie

Velen bezochten 2e Kerstdag de sfeervolle kerstshow bij Lubbers Woonwinkel in Hengelo Gld. ledere bezoeker van de
kerstshow kon meedoen aan een prijsvraag met als hoofdprijs een wooncheque van Hfl 1.000,-.
De wooncheque is gewonnen door: mevr. A.J. Heerink uit Zelhem. "/TO/O Temmink"

Vanaf dinsdag 18 januari tot en met
vrijdag 11 februari wordt in de Ruur-
lose bibliotheek, Dorpsstraat 30, de-
coratiewerk van de 83-jarige Herman
Weustenenk uit Vorden tentoonge-
steld. De heer Weustenenk heeft tot
zijn pensionering een schildersbedrijf
gehad in Vorden. Na zijn pensioen is
hij zich gaan toeleggen op zijn grote
hobby, het beschilderen van vooral
melkbussen met afbeeldingen van
huizen, boerderijen en landschappen.
Sindsdien heeft het hem nooit aan op-
drachten ontbroken en heeft hij tallo-
ze melkbussen afgeleverd. Daarnaast
beschilderde hij ook vazen, flessen en
koekepannen. Deze hobby is al heel
vroeg begonnen, wat blijkt uit een op
glas beschilderde herinneringstekst
aan de tachtigste verjaardag van zijn
moeder. Een aantal van zijn werk-
stukken hangt deze maand in de bi-
bliotheek en iedereen is welkom, om
deze te bekijken tijdens de openingsu-
ren van de bibliotheek.

Varkenshouderij-
kern
Op maandagavond 24 januari aan-
staande worden de leden van de var-
kenshouderijkern Eibergen, Groenlo,
Ruurlo, Vorden uitgenodigd in 'zalen-
centrum Spilman' in Beltrum. Deze
avond zullen de Gebr. Scharenborg
uit Beltrum iets vertellen over hun be-
drijf. Aan de hand van een diaserie
kan men een kijkje nemen achter de
schermen van het bedrijf met 340 zeu-
gen.

Initiatief tot Huurdersvereniging
in Hengelo en Vorden
Een aantal huurders heeft, op initiatief van Woningstichting 'Thuis Best" werkzaam
in Hengelo en Vorden, besloten te komen tot het oprichten van een onafhankelijke
Huurdersvereniging, die nauw zal gaan samenwerken met de woningstichting.
De oprichtingsvergadering van deze belangenvereniging zal zijn op donderdagavond
20 januari a.s. in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Europarlementariër
Herman Verbeek
bij standsorganisaties

Waardig afscheid
van een uniek museum

'De stad leeft van het platteland'.
Dat is de titel van de inleiding die
Europarlementariër Herman Ver-
beek maandagavond 24 januari zal
houden voor de leden van de geza-
menlijkestandsorganisaties(ABTB,
CBTB en ZMO, voorheen GMvL)
in Vorden en Warnsveld.

Verbeek zal de boeren en boerinnen
en overige belangstellende plattelan-
ders toespreken in de zaal van café-
restaurant De Boggelaar, Vordense-
weg 32 te Warnsveld.
Herman Verbeek, priester en Europar-
lementariër, dichter, componist en
schrijver van vele boeken, werd gebo-
ren en getogen in de stad Groningen.
Het plattelandsleven leerde hij ken-

nen, toen hij als achtjarige in het laat-
ste oorlogsjaar was ondergebracht bij
boeren in Oost-Groningen.
In een interview zei hij ooit: 'Daér is
mijn belangstelling voorde landbouw
geboren. Vluchtelingen kregen voed-
sel, de zich terugtrekkende Duitsers
namen de kippen zelf. Vervolgens
moesten onze bevrijders verse melk
hebben. Ik weet dus heel goed dat
mensen moeten eten en dat het eten
van de boerderij komt en niet uit de
diepvries van Albert Heijn.'
Verbeek, lid van het Europees parle-
ment sinds 1984 en van 1977 tot 1981
voorzitter van de PPR, is een veelge-
vraagd en bevlogen spreker die de
discussie met zijn publiek niet uit de
weg gaat.

Het Achterhoek* Museum 1940-1945
in Hengelo Gld. is genoodzaakt om op
30 januari a.s. haar deuren te sluiten.
Vanaf 25 juni is het museum gevestigd in
de voormalige AH-supermarkt aan de
Raadhuisstraat 4 te Hengelo Gld.

Ondanks het tijdelijk karakter is het op-
stellen van het unieke en authentieke
oorlogs-^^/erzetsmateriaal een groot
succes geweest in deze formulie.

De bezoekers die uit heel Nederland
afkomst^Bjn, spreken stuk voor stuk
hun waardering uit over de goede lijn
en duidelijke bijschriften. Deze tevre-
denheid blijkt ook uit de vele en bij-
zondere schenkingen die Jean Kreu-

nen heeft ontvangen in de afgelopen 7
maanden. De collectie zal voorlopig in
opslag gaan totdat er een goed en het
liefst permanent onderkomen is ge-
vonden.

Het museum wordt op 30 januari in
stijl gesloten met een onttjht van ca.
20 militaire historischfBfcertuigen
door Hengelo en deze zijn dan aanslui-
tend te bezichtigen voor het museum
aan de Raadhuisstraat. Daarna zal
door een trompettist in Cajiadees uni-
form de Last Post wordei^Bblazen en
daarmee wordt het museum in Hen-
gelo Gld. waardig gesloten. Tot 30 ja-
nuari is het nog geopend op elke zon-
dagmiddag.

Waarom wordt Huurders-
vereniging Hengelo-Vorden'
opgericht?
De jaren negentig zullen de geschiede-
nis ingaan als een periode van grote
veranderingen op het gebied van de
volkshuisvesting. De verantwoording
voor het volkshuisvestingsbeleid ver-
schuift voor een groot deel van het rijk
naar gemeenten en verhuurders. Dit
betekent voor de huurders dat zij hun
belangen op een andere wijze moeten
veilig stellen.
De gemeenten en Woningstichting
"Thuis Best"zijn verplicht op onderde-
len van hun (volkshuisvestings)beleid
inspraak te bieden aan organisaties
van 'woonconsumenten'. Het ligt nu in
handen van de huurders,hieroptimaal
gebruik van te maken en een gelijk-
waardige positie ten opzichte van de
gemeente en verhuurder te bereiken.

Huurdersverening
Hengelo-Vorden
Waar gemeente en verhuurders om de
tafel gaan zitten mogen ook de huur-
ders niet ontbreken. Daarom zal op 20
januari 1994 de Huurdersvereniging
Hengelo-Vorden worden opgericht.
De Huurdersvereniging Hengelo-Vor-
den wordt een vereniging waarvan alle
individuele huurders uit de gemeente
Hengelo en Vorden lid kunnen wor-
den. De Huurdersvereniging Hengelo-
Vorden wordt een afdeling van de Ne-
derlandse Woonbond, de landelijke
belangenorganisatie van huurders en
woningzoekenden. Hierdoor kan ge-
bruik worden gemaakt van de deskun-
digheid die deze landelijke vereniging
heeft opgebouwd.

Samenwerking met corporatie
Huurdersvereniging Hengelo-Vorden
zal nauw gaan samenwerken met de
Woningstichting. Op 7 februari zal
een samenwerkingsovereenkomst
worden aangegaan. Hierdoor is de on-
derlinge verhouding geformaliseerd.
Dit is mede van belang, omdat het een
voortzetting is van de goede relatie die
huurders/leden in het verleden had-
den met de Woningbouwvereniging.

Wat gaat Huurdersvereniging
Hengelo-Vorden doen?
Als organisatie van huurders zal Huur-
dersvereniging Hengelo-Vorden de be-
langen van de huurders proberen te
behartigen en hun positie binnen het
overleg met de Woningbouwvereni-
ging en de gemeente te versterken.

In de praktijk betekent dat:

Advies en voorlichting aan leden
De Huurdersvereniging Hengelo-Vor-
den zal advies en voorlichting geven
over allerlei praktische zaken op huis-
vestingsgebied. Met vragen over of
problemen met het beleid van de ver-
huurder over servicekosten, huurge-
schillen, onderhoudsplannen en de
huurverhogingen kunnen huurders
bij ons terecht.

Regelmatig overleg met de Woningstich-
ting en de gemeenten
Om op de hoogte te zijn en invloed te
hebben op het volkshuisvestingsbe-
leid in Hengelo en Vorden is regelma-
tig overleg met de gemeenten en de
corporatie noodzakelijk. Deze in-
spraak kan gaan over onderwerpen als
woonlasten, jaarlijkse huurverhogin-
gen, onderhoud, gemeentelijke heffin-
gen en leefbaarheid in de directe
woonomgeving.

Waarmee kunnen huurders
bij ons terecht?
Alle huurders uit Hengelo en Vorden
kunnen altijd met problemen,vooron-
dersteuning, begeleiding en informa-
tie bij de Huurdersvereniging terecht.
Om zo goed mogelijk op de hoogte te
blijven van wat er speelt onder de le-
den zal er regelmatig overleg plaatsvin-
den, onder andere door middel van le-
denvergaderingen. Het is onze bedoel-
ing om voor de leden van wijken waar
problemen (gaan) spelen, of waar bij-
voorbeeld grootschalig onderhoud ge-
pleegd zal gaan worden, speciale verga-
deringen te beleggen, om samen met
de leden te bekijken hoe we dat het be-
ste aan kunnen pakken.

zetwerk

niet alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)

vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel

dat gezien mag worden.

drukwerk

ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij

drukpersen staan voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.

de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

afwerking

vergaren, lijmen tot bloks,
hechten, vouwen, inbinden.

allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om

het drukwerk 'af te maken.

l id K o n i n k l i j k
Verbond van
(Iraf is i - lu ' _ '
Ondernemingen

DRUKKERIJ
WEEVERS

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

l l

ALLES VOOR BIJNA NIETS!
.A:

ROMANTISCHE ZITHOEK
In vele dessins leverbaar,
met bijpassende salontafel
Bank 21/2 zits en salontafel samen

ROMANTISCHE EETHOEK
Eetkamer tafel 0 120 cm in blank
patiné massief eiken
Pitriet stoelen voorzien van een
comfortabel zitkussen, per stuk

89$,-
24$

3995
LEDEREN RANKSTEL 2 + 2V2ZITS
Met uitstekend zitcomfort, in diverse leerkleuren

meubelen

EIKEN SLAAPKAMER
Robuust eiken slaapkamer in-een mooie warme
honingkleur. Leverbaar in 140, 160 en 180 x 200 cm.

Ledikant 140x200 cm
inclusief 2 nachtkastjes 1595;
SENIORENLEDIKANT
In blanke uitvoering
90 x 200 cm

ELECTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
Traploos verstelbaar d.m.v. 2 electromotoren ^JCA_
in diverse maten 80x200 nu voor iLÏS*

90x200 nu voor 798f

MATRASSEN VOORDEEL }98f
Polyether SG 40 Soft: 80x190 nu voor OAQ

90x200 nu voor £ï/
140x200 nu voor 398f

VEREN HOOFDKUSSEN
Per stuk 19,95 nu 2 stuks voor

ALLE TAPIJTEN
WORDEN GRATIS

GEMETEN EN GELEGD

MET UITZONDERING

VANTRAPPEN

ZWAAR WOONKAMERTAPIJT
"Nice" blauw, 400 breed op jute rug
van 239,-nu

DESSO SLAAPKAMERTAPIJT
i'n groen of rose
400 breed op Jegklare rug
va n 85, r nu

WOONKAMERTAPIJT
"Panama" biauw 400 breed op jute run
van 110,- nu

•̂

WOONKAMERTAPIJT 'COLUMBtJS"
'n grijs of beige 400 breed op QA
jute rug van 109,- nu Qjl

WOONKAMERTAPIJT HORIZON "
'rijs 400 br. op jute rug van 275,- nu

VIJF STERREN WOL TAPIJT MOZAIK
'n 5 kleuren 400 breed op jute rug
van 309,- nu

(voor zwaar gebruik ook leverbaar

Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
E i t>o i-cf c- n
J. W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190 uw maat



MEUBELEN
WONINGTEXT.EL.BEDD

ROLLUIKEN
tegen weer en wind

en inbraak

NU NOG VOOR DE

1993-PRUZEN

HOLTSLAG Ruurio
Spoorstraat 28

Tel. 05735-2000

L U B B E R S
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1286

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel.:05754-1748

Als GGF-installateur hebben we veel kennis en ervaring op
het gebied van verwarmingstechniek. Levering en installa-
tie van zuinige HR-ketels met vloerverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikuliere sektor maar ook kom-
plete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onder-

houd neemt een voorname plaats in.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN.05454 • 76026

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

TOTALE
VERBOUWINGSLEEGVERKOOP

TOT 50% KORTING
OP = OP TOT 3 J JANUARI

ORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden

Tel. 05752-3671

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Of. NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

CURSUSSEfeJAN. '94
COMPUTER/ADMtNISTRATIEF

Eerste vrijblijvende informatielessen:

LICHTENVOORDE PILLEN 'tZWAANTJE:

Quatropro
Symphony
Computerboekhouden EXACT
Computercursus beginners

ma 24-1
ma 24-1
wo 26-1
ma 24-1
do 27-1
vr 28-1
do 27-1
vr 28-1

Tekstverwerking WP 5.1 beginners di 25-1

Computercursus gevorderden

19.00
20.30
19.00
19.00
20.30

9.30
20.30
14.00

9.30
20.30
19.00
19.00
20.30
20.30
19.00
20.30
19.00
15.30

Tekstverwerking WPS. 1 gev. di 25-1
Windows beginners do 27-1
Lotus 1 23 beginners ma 24-1
Novell Netware gebruikers di 25-1
Novell Netware systeembeheer wo 26-1
Dbase beginners wo 26-1
Basiskennis Boekhouden di 25-1
Huiswerk- en studiebegeleiding ma-vr

EIBERGEN ZALENCENTRUM 'DE KLOK': _

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

VORDEN 'DORPSCENTRUM': _

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

ZELHEM CAFÉ-REST. 'DE BRINK": _

Computercursus beginners wo 26-1 20.30
Tekstverwerking WPS. 1 beginners wo 26-1 19.00

SPOEDCURSUSSEN
(2 ZATERDAGEN TE LICHTENVOORDE): _

NOVELL NETWARE GEBRUIKERS 22-U29-1
NOVELL NETWARE SYSTEEMBEHEER 5-2 + 12-2
TEKSTVERWERKING WP 5.1 beginners 22-U29-1
TEKSTVERWERKING WP 5.1 gevord. 5-2 + 12-2
WINDOWS 5-2 + 12-2
COMPUTERCURSUS beginners 26-2+ 5-3
LOTUS 123 5-3 + 12-3
COMPUTERBOEKHOUDEN EXACT 19-2 + 26-2
TEKSTVERWERKING WP 6.O 19-2 (1 zat.)

INLICHTINGEN:

[ia
05443-75140

77839

Instituut

WALLERBOS

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HEFtSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ConcordiaMuzukye-reniging \J \J\ l Is U l U l Cl sinds 1869

JUBILEUM PROGRAMMA 1994:

J U B I L E U M L O T E N
Deze verloting wordt georganiseerd ter ere van het 125-jarig jubileum van muziekvereniging 'Concordia'. In de

3 trekkingen zijn 34 prijzen te winnen. Van bloemenbon en salades tot fietsen en tuinsets.

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

KIJKT U MAAR EENS OP HET ONDER AFGEDRUKT LOT II

De opbrengst van deze verloting komt volledig ten goede aan de jubilerende vereniging. Zij kunnen hiervan

instrumenten en opleidingen betalen, dit zijn noodzakelijke dingen om een muziekvereniging draaiende te

houden. Vooral de opleiding van jonge muzikanten vraagt om veel aandacht en geld. Jonge muzikanten die

plezier in hun hobby hebben zijn de toekomst van een vereniging. Dit draagt er toe bij dat 'Concordia' ook ver na

1994 bij tal van Vordense activiteiten voorde muzikale noot kan blijven zorgen.

Loten zijn te koop bij de ABN-AMRO, Raadhuisstraat l te Vorden, en iedere donderdagavond

tussen 7 en 8 uur in 'het Dorpscentrum'.

A.s. zaterdag 22 januari komen we in het buitengebied van Vorden en in Wichmond aan de deur!!

Verloting
STICHTING

VRIENDEN

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA

Prijzen:

Muziekvereniging
Concordia

Eerste trekking:
6 mei 1994

LOTNUMMER

Tweede trekking:
10 juni 1994

Derde trekking:
15 september 1994

Prijs: f 10,- per lot.
Aantal loten: 3000.

Met toestemming van
Burgemeester en
Wethouders van de

§emeente Vorden,
april 1993, onder

nummer SL 791.

1. Dames- of Herenfiets
t.w.v. f 950,-

2. Kledingbon t.w.v. f 300,-

3. Dames- of Herenhorloge

4. Trainingspak

5. Fototoestel

6. Half varken

7. Sorbo-pakket

8. Frituurpan

9. Bloemenbon

10. Salade

11. Bloemenbon

1. Dames- of Herenfiets
t.w.v. f 950,-

2. Draagbare kleuren TV
t.w.v. f 500,-

3. Complete tuinset

4. Trainingspak

5. Fototoestel

6. Half varken

7. Koffiezetter

8. Sorbo-pakket

9. Bloemenbon

10. Salade

11. Bloemenbon

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

2. Reischeque t.w.v. f 500,-

3. Weekend uit

4. Boormachine

5. Autoradio

6. Dames- of Herenhorloge

7. Trainingspak

8. Half varken

9. Sorbo-pakket

10. Bloemenbon

11. Salade

12. Bloemenbon

De uitslag van de
trekking wordt
bekendgemaakt in
Contact editie Vorden.

Met dank aan:
Fa. Klein Brinke, AMCO, Barendsen Knapt op, Kluvers sport totaal. Foto Willemien, Elbrink Bloemsier-
kunst. Fa. Jacobs de Olde Smidse, Bloembinderij Kettelerij, Helmink Meubelen, Rabobank, De Herberg,
Kaptein's Oliehandel, Autobedr. Gr. Jebbink, Juwelier Siemerink, Bleumink Tweewielers, Fashion Corner.

23 apriljubileumreceptie
in de zaal van 'Bodega 't Pantoffeltje'

7 mei Jubileumuitvoering
Aanvang 20.00 uur in het 'Dorpscentrum'. Kom muziek kijken en luisteren. Het wordt een groots spektakel.

11 juni KNF Concours
Op deze zaterdag^rwachten wij vele muziekverenigingen op het podium in de Sporthal aan het Jebbink.

l(september Dansavond met Hammond Four en
de Bleu9s Brothers!!

in de zaal van 'Bodega 't Pantoffeltje'. Aanvang 20.00 uur.

^^ Kaarten af 10,- zijn vanaf 15 januari hier te koop.

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

Kaarten a f 15,- zijn vanaf 15 januari hier te koop.

Ido Hummelmk

Wiersserbroekweg l

V<x>r al uw
Timmer- en metselklussen

Vakantie!
Van 24 januari tot en met 9 februari is ons restaurant

vanwege bovenstaande oppepper gesloten.

Vanaf de tiende bent u weer van harte welkom.

Reserveringen kunt u op de band inspreken,

telefoon 05752-1519.

Tot ziens bij Hans en Anneke.

RESTAURANT GRILL
DE ROTONDE

Achter de dikke boom van Vorden
eet u van goed gevulde borden.

19 FEBRUARI

Gezellige Dansavond

BUITENCENTRUM

KERKEMEYER
Ruurloseweg 51 - Borculo - Tel. 05457-71202

AANVANG 20.00 UUR

Kaarten in voorverkoop f 10,-

(incl. kopje koffie en enkele hapjes).

"'Borculo

Tel. 71202

Rackets eventueel te huur of te koop.
Breng Uw sportschoenen met witte zolen
mee.

Ideaal voor verjaardagfeestjes, of met
sport-/personeels- of andere
verenigingen.

Geldig f/m 30 juni 1994.

Overweg 18
7251 JS Vorden
Tel. 05752-1844

YOUNG HUIKERT BEEF
het 4-granen-rundvlees van

VLEESVEEBEDRIJF „DE HUIKERT"

Rundvlees afkomstig van jonge runderen
* licht verteerbaar
» mals, sappig met een volle smaak
» duidelijk vaste structuur
* korte bereidingstijd
» zonder ongewenste of wettelijk verboden stoffen

» met gegarandeerde herkomst

Ook uw vertrouwde adres voor het traditionele kwaliteits-
rundvlees afkomstig van jonge volwassen runderen.

Bel voor folder of inf. Angela Sasse/Angela Takend
Vleesveebedrijf 'de Huikert' vof: Tel. 05739-1202



Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

ORGANISEERT

KLAVERJASSEN
en

JOKEREN
DONDERDAG
27 JANUARI

Aanvang 20.00 uur

Plaats:

CLUBGEBOUW
'DE ARK'

Wij bieden aan...
U mag kiezen...

2 maart CDA.
Voor informatie: Tel. 3150.

POOT-
AARDAPPELS
NU BESTELLEN!

KLUVERS
Voeders
Zutphenseweg41

Vorden
Tel. 05752-1318

Willy's Boetiek
organiseert een demonstratie
ULTRA PUNCH op donderdag

27 januari om 19.30 uur in
't Beeckland, Het Hoge 41 in

Vorden

Inlichtingen: tel. 05752-3494.

GITAARLES
Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.
Voor kinderen en volw.

Inl. Eduard Peelen.

Tel. 05750-16240.

verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen. *

• L O C H E M
«eg 2. Lochem 05730 S4

GEMEENTE
VORDEN
Verkiezing van de leden van de
gemeenteraad

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
bij de aanstaande verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad een kiezer toegestaan is bij volmacht te
stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE
AANVRAAG
1. Ter secretarie van deze gemeente zijn kosteloos

verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschrif-
ten om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoeksphrift moet uiterlijk op de veertiende
dag voor de dag van de stemming, dus voor of op
16 februari 1994 door de kiezer worden ingediend
bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op
de dag der kandidaatstelling (18 januari 1994) als
kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de
verzoeker is toegestaan in een stembureau naar
zijn keuze aan de stemming deel te nemen.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde
op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling
als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemach-
tigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmacht-
stem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE
OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift

in te dienen, na ontvangst van zijn oproepings-
kaart, tot en met de dag der stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor hem te stemmen,
door zijn oproepingskaart aan die kiezer over te
dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet
op de dag der kandidaatstelling (18 januari 1994)
in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de
kiezer die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uit-
sluitend tegelijk met zijn eigen stem, in het stem-
district waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als
gemachtigde aannemen. De völmachtgever is niet be-
voegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de
stemming deel te nemen.
Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie
verstrekt.

Plaats en datum: De burgemeester voornoemd,
Vorden, 13 januari 1994 E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden

maakt bekend dat vanaf maandag 24 januari 1994,
gedurende vier weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuivesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis) ter inzage ligt het door gedeputeer-
de staten van Gelderland d.d. 4 januari 1994 nummer
RG.93.58721, goedgekeurde bestemmingsplan 'Joos-
tinkweg 1992'.

Dit plan schept mogelijkheden voor de bouw van 2
zomerwoningen ter vervanging van 5 in slechte staat
verkerende zomerhuisjes aan de Joostinkweg 10.

Vorden, 20 januari 1994.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

HEKEL
aan

PEKEL
Kom dan uw auto wassen in onze

overdekte wasserette

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Nieuwstad 36/Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (05752) 17 94

Behangopruiming!
Nu zeer voordelige aanbiedingen.

Tijdens de opruiming bij aankoop van 5 of 10 liter Herberts Innenfarbe
latex muurverf een vachtroller a f 5,25 GRATIS.

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden. tal.: 05752-1567

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

•W»
GEMEENTE
VORDEN
Verkiezing van de leden van de
gemeenteraad

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE
VAN DE KIEZER

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
bij de aanstaande verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad een kiezer toegestaan is zijn stem uit te
brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gel-
den de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Ter secretarie van deze gemeente zijn kosteloos

verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om
in een stembureau naar keuze aan de stemming te
mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de
dag van de stemming, dus uiterlijk op 16 februari
1994, door de kiezer worden ingediend bij de bur-
gemeester van de gemeente waar hij op de dag
der kandidaatstelling (18 januari 1994) als kiezer is
geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de
verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing
gesteld op de oproepingskaart, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kie-

zer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te
doen, zich onder overlegging van zijn oproepings-
kaart vervoegen ter secretarie van de gemeente,
waar hij op de dag der kandidaatstelling (18 januari
1994) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen
omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot
op de vijfde dag voor die van de stemming, dus
uiterlijk op 25 februari 1994.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan
zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in
een stembureau van zijn keuze binnen de woonge-
meente.
Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie
verstrekt.

Plaats en datum: De burgemeester voornoemd,
Vorden, 13 januari 1994 E.J.C. Kamerling

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend voornemens te zijn, om met
toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid als be-
doeld in artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening medewerking te verlenen aan het volgende
bouwplan:
- het uitbreiden van een zomerhuisje op het percee ,

kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie M, nr.'
511 en plaatselijk bekend Het Schapenmeer 4.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen vanaf vrijdag 21 januari 1994, gedurende twee
weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afi
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets*
huis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die ter-
mijn schriftelijk aan hun college worden kenbaar ge-
maakt.

Vorden, 20 januari 1994.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G 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. 05755-1411

EIGEN WONINGBEZIT
VOORLICHTING VOOR OUDEREN

EN BELANGSTELLENDEN
IN HET DORPSCENTRUM

OP 25 JANUARI 1994
OM 14.30 UUR EN 20.00 UUR

TOEGANG GRATIS.

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

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

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

DORPSSTRAAT 20 - HALLE - TEL 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

vrijda
21 jan. 1994
18^0-21.00

2\A/éëdsestraat 1
Vispoortstraat 6

zutphen
10 afdelingen

berp^psonflerwijs
inlichtingen:

W. BeijèrvteL: 05750-13030
T yari Capènëvèën,

tëL:05750-16711

CONTACT een goed en graag gelezen blad

OPRUIMING
BADHANDDOEKEN

3 halen 2 betalen

WASHANDJES
3 halen 2 betalen

DEKBEDOVERTREKKEN
NU met 25% korting

wollen en draion DEKENS

ALLES l/2 prijS

DEKBEDDEN dons en synthetisch

NU met 25% korting

THEEDOEKEN
3 halen 2

LAKENS en SLOPEN
3 halen 2 betalen

TArELKLhühN smyrwenhandweef

l

2 betalen

ALLES

SIERKUSSENS
3 halen

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Tel. 05750-26132



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 20 januari 1994

55e jaargang no. 43

Politie var/a BASISEENHEID
IJSSELSTREEK OOST

• Woensdag 12 januari rukte de
brandweer uit in verband met een au-
tobrandje op de Rondweg. De auto
vatte onder het rijden spontaan vlam,
mogelijk door een oververhitte kataly-
sator. De brandweer had het vuur snel
onder controle en de schade bleef be-
perkt.

• Op woensdag 12 januari omstreeks
16.10 uur vond er een aanrijding plaats

op de kruising Zutphenseweg-Mispel-
kampdijk. Een bestuurder van een per-
sonenauto die vanaf de Mispelkamp-
dijk de Strodijk op wilde rijden, ver-
leende geen voorrang aan een bestuur-
der van een bromfiets over de Zut-
phenseweg.
De bestuurder van de bromfiets brak
bij het ongeval zijn been en werd per
ambulance naar het ziekenhuis ver-
voerd.

• Donderdag 13 januari omstreeks
08.35 uur vond er een aanrijding plaats
op de Zutphenseweg. Een bestelauto
met aanhangwagen reed in de richting
Zutphen. Vermoedelijk door overbela-
ding ging de aanhangwagen slingeren
en raakte de combinatie op de ver-
keerde weghelft waar juist een vracht-
auto naderde. De vrachtauto ramde de
bestelauto met aanhangwagen in de
zijkant. De bestuurder van de vracht-
auto werd per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd. De inzittenden van
de bestelbus kwamen met de schrik
vrij. Aangezien nagenoeg de hele weg
versperd was, is het verkeer tijdelijk
omgeleid.

• Vrijdag 14 januari rukte de brand-
weer uit in verband met een brand in
een garage. De brand was vermoede-
lijk ontstaan door oververhitting van
een allesbrander en de daar omheen
staande materialen. De garage zal ge-
heel opnieuw opgebouwd moeten
worden.

• Maandag 17januari vond erop Het
Hoge een aanrijding plaats tussen een
bedrijfsauto en een personenauto. De
bestuurder van de bedrijfsauto die
vanaf een parkeerplaats Het Hoge op
reed, zag de bestuurder van de perso-
nenauto over het hoofd. Lichte mate-
riële schade was het gevolg.

• Op maandag 17 januari werd er in

een supermarkt te Vorden een 13-
jarige jongeman betrapt op het plegen
van winkeldiefstal. De jongeman
kreeg een proces-verbaal aangezegd.

• Maandag werd er ook nog aangifte
gedaan van diefstal van een groene
PTT-brievenbus. De diefstal, vermoe-
delijk in het weekeinde gepleegd, vond
plaats op de Vordensebosweg.

• De afgelopen week hebben diverse
inwoners van Vorden per post loten
ontvangen van een Lotto-cijferspel en
van een Rad van Fortuin. De politie
wijst er op dat de vermelde telefoon-
nummers op de loten telefoonnum-
mers op de Dominicaanse Republiek
zijn en dat de telefoonnummers mini-
maal f5,85 per minuut kosten. Of het
inderdaad om een legale loterij gaat, is
niet bekend geworden.

• Op de Horsterkamp, nabij de Rond-
weg, vond een doorrijding na aanrij-
ding plaats. Een voertuig dat vermoe-
delijk uit de richting Hengelo is geko-
men en vervolgens rechtsaf de Hor-
sterkamp op is gereden, ramde een ver-
keerszuil. Wanneer een en ander is ge-
beurd, is niet bekend. Door de ge-
meente werd aangifte gedaan van de
doorrijding na aanrijding. Getuigen
worden verzocht contact op te nemen
met de politie Vorden 05752-1230, bij
geen gehoor politie Lochem 05730-
54931.

Zonder drukwerk
geen tijdschrift.

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

Pronkzitting
'De Deurdreajers'
Zaterdagavond hield de carnavals-
vereniging 'De Deurdreajers' in re-
sidentie 'De Herberg' de jaarlijkse
Pronkzitting. Aan het begin van de
avond kregen de 'De Deurdreajers'
een kater van jewelste want de voor
deze avond gekontrakteerde mu-
ziek kwam niet opdagen.

Dit als gevolg van een misverstand in
de 'boeken' bij de band. Gelukkig
slaagde het bestuur erin om nog een
organist te krijgen met de toepasselij-
ke naam Willem Solo. Wel Willem
kreeg het voor elkaar om er een gezel-
lig feest van te maken.
Nadat Prins Peter de Eerste om 20.11
uur met zijn gevolg de zaal had betre-
den waren er deze avond verder onder
meer optredens van de dansgardes de
minirettes en de junioren. Deze
brachten een paar leuke dansjes welke
ingestudeerd waren door Reina Groe-

nendal en Sabine Kosse. Vanuit het
Twentse land was Bertus de Tukker
naar Vorden afgereisd om het publiek
kostelijk te vermaken. Hij bracht een
programma bestaande uit liedjes en
een 'buut'. De bandparodist Willy
Meester slaagde er eveneens in om de
zaal met zijn fratsen, waarbij het pu-
bliek daadwerkelijk werd betrokken,
'plat' te krijgen. Prins Peter kreeg
deze avond bezoek van zijn collega's
van de omroep 'De Berkelstroom',
die de Prins toezongen, zodat een ie-
der kon horen wie Peter is.
Onderscheidingen waren er deze
avond voor Johan van Savoyen, Mar-
cel Mölders, Nicole Schrok, Francien
Meyerink, Rudi Peters, Kitty Kruip
en Harry Jansen.
De carnavalsvereniging 'De Loltrap-
pers' van de Zutphense voetbalclub
AZC waren deze avond te gast in Vor-
den.

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 ja-
nuari organiseert De Marke, p roef-
boerderij voor Melkveehouderij en
Milieu, in Hengelo (Gld.) haar win-
ter Open Dagen.

Regulerende
mineralenheffing
In 1995 moet elke veehouder een mi-
neralenboekhouding gaan bijhouden
en in 1996 wil de overheid een te
groot mineralenoverschot gaan belas-
ten met een heffing. Een laag over-
schot wordt wellicht beloond met een
premie. Om iedereen over deze plan-
nen nader te informeren is het Land-
bouwschap met een stand vertegen-
woordigd op de Open Dagen. Men
kan daar met al de vragen over het mi-
neralenbeleid terecht.

Laatste cijfers De Marke
Op De Marke wordt nu al geboerd
volgens de milieunormen die de over-
heid na de eeuwwisseling wil invoe-
ren. Op de Open Dagen kan men zien
wat de eerste ervaringen daarmee
zijn.

Men presenteert er: mineralenbalan-
sen 1992/93 en eerste helft 1993/94;
bedrijfseconomische resultaten 1992/
93 en eerste helft 1993/94; ervaringen
met fosfaatgebrek bij de start van

mais; maisteelt van de toekomst; re-
sultaten verminderen nitraatuit-
spoeling; bemesting en gewasop-
brengsten 1993; meetresultaten en
kosten emissie-arme stal; milieu-
vriendelijke veevoeding; technische
resultaten 1993; voederwaardecijfers,
melkproduktie e.d.; aangepaste reini-
ging melkapparatuur i.v.m. herge-
bruik spoelwater en energiebespa-
ring.

Mineralenbegeleiding door
DLV
Daarnaast is de DLV aanwezig met
haar nieuwe Mineralen Begeleiding-
splan. Wat moet een individuele boer
straks aan heffing gaan betalen? Wat
kan hij doen om zijn mineralenover-
schot (en dus zijn mineralenheffing)
te verminderen en wat heeft dat voor
gevolgen voor zijn bedrijfsresultaat?
De DLV kan daar op de Open Dagen
uitgebreid over informeren.

Borden wijzen de weg
De weg naar De Marke is ter hoogte
van Hengelo aangegeven vanaf de
weg Vorden-Doetinchem en vanaf de
weg Zelhem-Ruurlo. Het adres is:
Roessinkweg 2, Hengelo (Gld.). Elk
kwartier start een rondleiding langs
de informatiestands die ca. anderhalf
uur duurt.

S VOB onderzoekt
41.QÉO vrouwen in 1993
De Stichting Vroege Opsporing
Borstkanker, een samenwerkings-
verbandl^KndeóregionaleGGD'-
en en het Integraal Kankercentrum
in de regio Stedendriehoek, Twente
en Oost-Achterhoek heeft in 1993
ruim 41.000 vrouwen onderzocht
op borstkanker.

De in het kader van het landelijke be-
volkingsonderzoek uitgevoerde scree-
ningen hebben plaatsgevonden in 24
gemeenten verspreid over de regio in
4 verplaatsbare onderzoekscentra.
Van alle opgeroepen vrouwen in de
leeftijdscategorie van 50 tot 70 jaar
heeft in 1993 ongeveer 80% gehoor
gegeven aan de uitnodiging. Lande-
lijk gezien is dit cijfer zeer hoog te
noemen (gemiddeld ca. 74%).
Het bevolkingsonderzoek wordt uit-
gevoerd in nauwe samenwerking met
de GGD'en, het Integraal Kankercen-
trum, de huisartsen, de specialisten,
de ziekenhuizen en dergelijke. Op alle
gebieden kan gesteld worden dat de

resultaten over 1993 van een hoog
kwalitatief niveau zijn. ^^
Van elke 100 onderzoch(i»ouwen
worden er gemiddeld l a 2aoorver-
wezen voor nader onderzoek. Na ver-
der onderzoek blijkt daadwerkelijk
gemiddeld l vrouw geconfronteerd te
worden met kanker in de b'orst. De in
deze regio gevonden getallen wijken
niet af van bovenstaand landelijk gel-
dend gemiddelde.
Ook in 1994 gaat het onderzoek weer
verder. Dit jaar worden in ieder geval
de volgende gemeenten gescreend:
Borne, Weerselo, Losser, Denekamp,
Ootmarsum, Oldenzaal, Enschede,
Almelo, Hellendoorn, Den Ham,
Apeldoorn, Voorst, Brummen. De
start van het onderzoek in een bepaal-
de gemeente zal tijdig via de media
bekend worden gemaakt. Alle vrou-
wen tussen de 50 en 70 jaar in de be-
treffende gemeenten ontvangen per-
soonlijk een uitnodiging, ongeveer
twee weken voor de onderzoeksda-
tum.

'Bij Pardies op d'n
deale' succesvol
Vrijdag- en zaterdagavond was het ge-
nieten op de deel van de familie Par-
dijs aan de Mosselseweg. Het Cultu-
reel Collectief Kranenburg (CCK) had
voor deze lokatie gekozen om een 'ol-
derwetse winteraovend' te houden.
„In de jaren vijftig speelden zich in
kleine buurtschappen op het platte-
land vaak vele gebeurtenissen af op de
deel. Vaak louter en alleen voor het ge-
niegen van de buurtbewoners en zon-
der enige pretentie", verteldt Fons
Roüwhorst van het CCK.

Door de geur van het hooi en stro op
de 'hilders'en de uitwerpselen van de
koeien op stal gaf het feest een verlan-
gen naar 'vrogger'. Zaterdagavond
werd het programma, na een muzikale
verwelkoming door onder meer de har-
monicaspelers Herman Oudeampsen
en Hendrik Harteleman uit Barchem,
geopend door Gerrit Hazewinkel uit
Eibergen. Deze van oorsprong in de
Wildenborch geboren Vordenaar wist
het aanwezige 'volk' op de volle'deale'
volledig aan zich te binden door onder
meer een spannend verhaal uit de
Tweede Wereldoorlog, met als titel
'Wonder boven wonder'.
Naast de verhalen van Hazewinkel en
op vrijdagavond van Henk Krozen-
brink uit Winterswijk, werden de avon-

den verder opgevuld met een terugblik
op de geslaagde Historische Festivals.
Deze werden enkele jaren geleden
ook door het CCK op de Kranenburg
georganiseerd.
'Winteravonden op de deale' werd be-
sloten met een klankbeeld van Johan
ter Horst uit Aalten met als titel 'Beel-
den uit de oude Achterhoek'.

Paaraesport
De Graafschap
Bij de op zaterdag 15 januari gehouden
indoor-dressuurwedstrijd in Laren be-
haalde Heidi Vruggink met haar pony
Danny de eerste prijs in de M2-dres-
suur met 124 punten. Bovendien werd
zij tweede in het totaalklassement bij
de selectiewedstrijden voor de Ge-
lderse kampioenschappen, die in
maart a.s. in Nijkerk zullen worden ge-
houden. Zij zal de kring Achterhoek
Noord in Nijkerk vertegenwoordigen.
In de klasse LI-dressuur behaalde
Inge Regelink met Lady de eerste prijs
met 125 punten en Femma Wessels
met Sky de tweede prijs met 126 pun-
ten.
Bij de indoor-dressuurwedstrijden
voor paarden in Lochem behaalde Li-
lian Cuppers met Horinoco Flow de
eerste prijs in de Ll-dressuur met 133
punten.
Suzan Groot Jebbink behaalde met
Efanie in de M l-dressuur de vijfde
prijs met 125 punten.

Nieuwjaarsvisite
buiten Vorden
De P.C.O.B. is 1994 gezellig begonnen
op Tjanuari j.l. met een „Nieuwjaarsvi-
site Buiten Vorden2. Na een uurtje rij-
den (zonder regen!) door de Achter-
hoek was het einddoel Hotel Stege-
man in Laren.
De boerenkool met toebehoren was
voortreffelijk en de stemming hartelijk
en vrolijk, allebei ingrediënten voor
een geslaagde middag.
Op de ledenvergadering van 13 januari
was de heer Dr. Krol, de oud-direkteur
van het Graffel, uitgenodigd om te
spreken overzijn werk. Hij legde de na-
druk op het groete verschil dat er is tus-
sen de behandeling van een psychiatri-
sche patiënt en een zwakzinnige, vroe-
ger en nu. De privicy van de patiënt
speelt een grote rol, dwang mag niet
worden toegepast en de wijze van be-
handeling wordt besproken. Er is dag-
behandeling zodat men niet zo hoeft
te vervreemden van de eigen omge-
ving. Volgens Dr. Knol is er heel veel
verbeterd, maar ook de huidige situa-
tie moet nauwlettend worden gevolgd.
Een heel helder betoog dat met grote
aandacht werd gevolgd en uiteraard
heel veel vragen opriep.

De voorzitter bedankte de spreker en
bood een attentie aan. Een echte
P.C.O.B. middag, gezellig, goed be-
zocht en leerzaam. In de pauze gaven
zich vier nieuwe leden op.
De volgende bijeenkomst is op 10 fe-
bruari a.s.

Geslaagd
Voor de opleiding tot costumière zijn
onlangs geslaagd: Willy Ribbink en
Marijke Duistermaat uit Vorden. Mar-
jan Dijkman uit Barchem slaagde voor
het diploma apprentie-coupeuse.
Allen volgden de opleiding bij mode-
vakschool 'Toos Eisink' te Vorden.

Moto r s p o r t

Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub „De
Graafschaprijders" houdt maandaga-
vond 24 januari a.s. in het clubgebouw
aan de Eikenlaan haarjaarvergadering.
De aftredende bestuursleden Bennie
Braakhekke en Gerard Hartman zijn
herkiesbaar.
De toercommissie van de club heeft
van 21 t/m 23 mei een driedaagse toer-
tocht op het programma staan, als-
mede een tweedaagse toertocht in het
weekend van 6/7 augustus. Het 40 Plus
treffen vindt 2 t/m 4 september plaats.
In het weekend van 22 t/m 24 april
wordt er gekampeerd op de camping
La Gilleppe in België.
Voorts zullen leden van „De Graaf-
schaprijders" meedoen aan toerevene-
menten in Tilburg (13 maart), Hemel-
vaartsrit in Waarder (12 mei) en een rit
in Zeyen (5 juni).
Woensdag 16 februari wordt ervoor de
leden van „De Graafschapsrijders"een
bingo-avond georganiseerd. Op zon-
dag 6 maart, zondag 24 april en zater-
dag 18 juni staat er klootschieten op
het programma. Na afloop is er 18 juni
een barbeque.

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastoriéweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alèxanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldense weg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Konwonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnscbösweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Vbornekamp
Addirikhof
HetHeijink
Hoëtinkhof

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

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

B; vanHackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. A lof s, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr, Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decaiiijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

He t Jebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaarwerk

HetMolenblick
HetVogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk



M/n/sneeuwtr/p:

Zondagavond naar de sneeuw en
dinsdagochtend uitgerust weer terug!
Af en toe hebben \ve er allemaal behoefte aan: even er tussenuit en je lek-
ker ontspannen in een heel andere omgeving. En wat is er dan gezonder
dan een paar dagen in de Oostenrijkse Alpen? Wie dat wel wil, maar er
geen vermoeiende autorit voor over heeft, kan nu gebruik maken van de
voordelige nieuwe Minisneeuwtrips. Deze arrangementen zijn te boeken
voor een zeer bescheiden prijs (vanaf ƒ 150,-). En daarvoor krijgt u heel
wat! U vertrekt op zondagavond met de comfortabele Alpen Expres naar
Tirol. Onderweg gaat u slapen of maakt u er een gezellige avond van met
uw medereizigers in het bar/buffetrijtuig. Maandagochtend komt u uit-
gerust aan en wordt u naar uw hotel gebracht waar u zich kunt opfris-
sen en uitgebreid ontbijten. En dan staat u klaar voor een heerlijke dag
in een adembenemend Alpenlandschap. Aan het eind van de dag geniet
u nog van een zeer verzorgd diner. En maandagavond rond tien uur stapt
u weer op de trein om dinsdagochtend uitgerust in Nederland aan te
komen. Kortom: een ideaal recept voor een korte vakantie boordevol
gezonde ontspanning!

De Minisneeuwtrips bestaan uit twee
onderdelen: het vervoer (treinrctour
en eventueel aanvullend vervoer in
Oostenrijk) en een dagarrangement.
Bij dat laatste hebt u keus uit drie
bestemmingen: Brixen im Thale,
Kramsach en Igls. In al de/e arrange-
menten zijn een ontbijt en een diner
inbegrepen. Skipassen zijn niet inbe-
grepen, maar zijn vanaf ƒ 35,- ver-
krijgbaar.

De Alpen Zondag Expres
De Alpen Zondag Expres wijkt in
feite niet af' van de al enige jaren
bestaande Alpen Expres. Het verschil

De Alpen Zondag Expres:

Comfortabel en met extra voordeel
reizen naar een witte wereld!
Ook dit jaar gaan weer heel wat mensen naar een hooggelegen winters
oord om daar te genieten van alles wat zon, sneeuw en bergen te bieden
hebben. Steeds meer sneeuwreizigers nemen daarvoor de trein, want
daarmee zijn ze zeker van een comfortabele en veilige reis zonder ver-
keersdrukte. Maar het grootste voordeel is natuurlijk datje met de nacht-
trein kunt reizen en dus de ochtend van aankomst al uitgerust op de lange
latten kunt staan. De Alpen Expres vervoert al enkele jaren talloze win-
tersporters naar vele bestemmingen. Nieuw dit jaar is de Alpen Zondag
Expres. Daarmee vertrekt u op zondagavond en komt u maandagoch-
tend aan. Naast het feit dat de zondagnacht meestal veel rustiger is dan
de vrijdagnacht, heeft de Alpen Zondag Expres nog een voordeel: de aan-
trekkelijke prijs, zo'n 100 gulden minder dan de normale tarieven van
de Alpen Expres. In het laagseizoen hebt u voor nog geen 100 gulden een
retourtje. Natuurlijk is er ruim keus uit aansluitende accomodatie van
maandag tot maandag. Kortom: een prima reismogelijkheid voor wie
voordelig en comfortabel op wintersportvakantie naar Oostenrijk wil!

De Alpen Zondag Expres rijdt van
zondag 2 januari 1994 t/m zondag 20
maart 1994. De opstapplaatsen zijn
Den Haag CS, Utrecht CS, Eind-
hoven en Venl^^aar u kunt uw reis
vanaf ieder sumon in Nederland
beginnen zonder extra kosten. De
prijzen zijn vanaf ƒ 95,- in het laag-
seizoen (2 t/m l ̂ januari en 6 t/m 20
maart 1994) e^É25,- in het hoog-
seizoen (23 jamrari t/m 27 februari
1994). Er zijn daarbij diverse moge-
lijkheden om onderweg van uw
nachtrust te genieten. Voor de stan-
daardklasse in het ligrijtuig betaalt u
een toeslag van ƒ 60,- per enkele reis.

/it 'm alleen in de vertrekdag (zondag
in plaats van vrijdag) en de prijs, die
maar liefst /.o'n 100 gulden onder die
van de Alpen Expres ligt. Naast.dat
op zich al aantrekkelijke prijsvoor-
deel, heeft reizen op zondagnacht het
voordeel dat het aanzienlijk rustiger
is dan op vrijdagnacht. En natuurlijk
heeft reizen met de trein als voordeel
dat u uitgerust aankomt op uw be-
stemming.

Veel mogelijkheden
De Alpen Zondag Expres rijdt van
zondag 2 januari 1994 t/m zondag 20
maart 1994 naar Tirol. De opstap-
plaatsen zijn Den Haag CS, Utrecht
CS, Eindhoven en Venlo, maar u kunt
uw reis vanaf ieder station in
Nederland beginnen zonder extra
kosten. De prijs (zonder skipas) is
vanaf ƒ 95,- in het laagseizoen en
ƒ125,- in het hoogseizoen. U kunt
overigens zelf bepalen of u een dag,
een week of langer weg gaat. Er is
namelijk speciale aansluitende accom-
modatie. En natuurlijk hebt u een
gegarandeerd gereserveerde plaats!

Meer weten?
Wie meer wil weten over de Mini-
sneeuwtrips of de Alpen Zondag
Expres, kan terecht bij de reisbureaus
voor uitgebreide informatie.

Veel voordelen
Reizen met de Alpen Zondag Expres
heeft veel voordelen. U hebt geen last
van files en gladheid en u komt uit-^
gerust aan op uw bestemming. Uw"
plaats is natuurlijk voor u gereser-
veerd en in de trein hebt u geen baga-
gebeperking. En uw ski's gaan gratis
mee in een speciaal compartiment.'

Minisneeuwtrips
Een andere mogelijkheid zijn de
zogenaamde Minisneeuwtrips voor
wie er even een paar dagen tussenuit
wil naar de sneeuw. U vertrekt dan op
zondagavond met de Alpen Expres
naar Tirol. Maandagochtend komt u
uitgerust aan en wordt u naar uw hotel
gebracht waar u zich kunt opfrissen
en uitgebreid ontbijten. En dan staat
u klaar voor een heerlijke dag in de
sneeuw. Aan het eind van de dag
geniet u nog van een zeer verzorgd
diner. En maandagavond rond tien
uur stapt u weer op de trein om dins-
dagochtend uitgerust in Nederland
aan te komen.En dat voor een totaal-
prijs vanaf ƒ 150,-!

Meer weten?
Wie meer wil weten over de Mini-
sneeuwtrips of de Alpen Zondag
Expres, kan terecht bij de reisbureaus
voor uitgebreide informatie.

Wielrennen

RTV
Op het mooie parcours Kamphuizen
vonden de gezamenlijke clubkampi-
oenschappen veldrijden plaats. Het
nieuwe parcours, mooi uitgezet door
Johan Pardijs, het mooie weer en de
vele renners moesten dan ook voor
een goede en sportieve wedstrijd zor-
gen.
De wedstrijd, georganiseerd door de
RTV, met als gastverenigingen de ETP
uit Zutphen en de Zwaluwen uit De-
venter. Bij de RTV-ers had Rudie Pe-
ters, broer Ben en Edwin Maalderink
een hele goede start en werden ge-
volgd door Mano Lubbers en Peter
Makkink. Rudie Peters viel door mate-
riaalpech ver terug waardoor Edwin
Maalderink alleen aan de leiding
kwam. Hij werd toch nog weer achter-
haald door Europolisrenner (RTV)
Mano Lubbers en Peter Makkink.
De prijsuitreiking vond weer plaats bij
de familie Pardijs op de deel tussen de
koeien onder het genot van koffie en
RTV-koek.
Uitslagen Ie clubkampioenschap: 1.
Mano Lubbers; 2. Peter Makkink; 3.
Edwink Maalderink.

ATB-ers RTV kampioenschap
1. Lars Vos; 2. Bennie Verstege; 3. Mar-
tijn de Haas.

Achtkastelen-
rijders
De traditionele Oudejaarscrossloop
die de 'Achtkastelenrijders' telkenja-
re eind december organiseert, was dit
keer door omstandigheden verscho-
ven naar afgelopen zaterdag. De deel-
name viel wat tegen. Voor de 'Acht-
kastelenrijders' een aanleiding om
eind van dit jaar wat 'anders' op touw
te zetten.

De uitslagen waren zaterdag:
5 km Heren: 1. A. Luttikholt, Bel-
trum 18 minuten en 55 seconden; 2.
R. Tiemessen, Babberich 19.13; 3. J.
van Zadelhoff, Ruurlo 19.38.
10 km Heren: 1. A. Scholten, Eer-
beek 38.37; 2. T. Klein Bleumink,
Warnsveld 40.43; 3. J. Hienstra,
Warnsveld41.25.
De halve marathon (21 kilometer)
werd gewonnen door H. Ruumpol uit
Ruurlo in l uur 16 minuten en 54 se-
conden;
2. R. Groen, Apeldoorn 1.23.48; 3. T.
Banger, Zelhem 1.35.02.

THUISVERZORGERS
- Gun ze een eigen plek -

Om te voorkomen dat Thuisverzorgers vastlopen in hun taak,
is in een aantal plaatsen het initiatief genomen tot de opzet

van een laagdrempelige voorziening, die
praktische en emotionele steun kan bieden. Wij vinden dit

initiatief zó belangrijk dat Wilde Ganzen besloot
tot een speciale inzamelingsaktie. Steun ons.

mDE GANZEN

Giro 40.000 t.n.v. Wilde Ganzen, Hilversum onder
vermelding van Thuisverzorgers.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Elke drie maond schrief ik un brief nao mien kammeraod in Canada, den
daor un kleine dattug jaor trugge hen is egaon. De huuselukke dinge ve-
telle wi'j mekare wel deur de tillefoon maor wat t'r zoal in 't darp gebeurd,
schrief ik um altied. Lees maor's met.

Beste Herman,
Nao de feesdage is in Vodden alles weer in zien olde doen. De kasbeume
langs de straoten ('t waarn d'r dit jaor meer as tweehonderd) bunt weer
operuumd. 't Zaog t'r dit jaor besunder mooi uut. De winkeliers heb spe-
ciale putjes laot'n maak'n waor ze of de vlaggemasten of de kasbeume zo
in kont zetten, niks gin scheefgezakte kasbeume dus meer. Daor lig
Vodd'n de andere plaatsen un mooi ende met veur.

De ni'jaorsvesitie op 't gemeentehuus he'w ok net weer achter de rugge.
Die hadd'n ze now nao de vri'jdagaovund vezet. Daor waarn wat winke-
liers now neet zo goed oaver te sprekken. Begriepeluk misschien want die
bunt jao eers tegen half tiene klaor op zo'n koopaovund. Wat de reajen
was um 't op vri'jdagaovund te holl'n is mien neet duudeluk ewodd'n.
Veur't eerste was d'r dit jaor ok meziek,un gitaar en un fluite.De luu die
d'r op spöl'n hadd'n ze in un apart zaaltjen ezet naöst de raodzaal. Ze dei-
jen arg eur beste maor deur al 't gepraote in de zaal kon gin mense un note
heurn. Weggegooid geld dus, maor schienbaor hadd'n ze deur alle bezuu-
negingen toch geld oaver.

Dat zo'j anders neet zeggen a'j 't stuksken in Het Gelders Landschapjaor-
gang 15, nummero 4 heb eleazen. Daor waarn ze helemaol neet te sprek-
ken oaver de gemeente Vodd'n. Elk jaor kregen ze f 120,- subsidie van de
gemeente, maor in 't kader van de bezuunegingen is dat now afeschaft.
Wat resulteern in un vevealend negatieve schrieveri'je van de kante van 't
Gelders Landschap, maor waor i'j alle begrip veur kont hemmen. Onze ge-
meente mek daor bepaols gin goeie beurte in.

't Zelfde minder mooie leaz'n wi'j ok al in den Achterhooksen Almanak.
Daorin krig de börgemeister onder uut 'n zak umdat e Vodd'n bi'j de Ste-
dendriehoek wil hemmen. Now wod um veweten dat e as veurzitter van 't
Staring-instituut, dat zien beste dut umme 't streekeigene te bewaren en
in stand te holl'n, Vodd'n as 't ware vekwanseld. Zo zie'j maor da'w d'r
neet zo goed met weg komp. Maor wat zö'j d'r an doen?

De raodslejen zeker neet, die sliepstat maor zo'n betjen achter B&W an.
Laats mossen ze goedkeuring geven an un name veur un ni'je weg. Daor
was un priesvraoge veur uuteschreven. Die de beste name had nao de ge-
dachten van B&W, kreeg f 100,-. Too de raod mos beslissen, had de win-
naar de f 100,- al in de tesse. Wat kö'j as raod dan nog doen? Niks natuur-
luk, ze hadd'n better in huus können blieven. Maor dat zal bi'j ow in Ca-
nada wel net ze gaon, a'k ow leste brief zo leaze.

Wieters is 't hier met de boern nog altied droef esteld. De varkens legt ze
geld op de stat, wat ze op 't land vebouwt breg niks op of is vezopp'n. Hop-
peluk is dat met 'n volgenden brief's un keer wat better. Tot zowied veur
dizze keer, 't beste met owluu en de groeten van Drikus.

Zo, wet Herman ok weer hoe of t'r hen geet bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

CONTACT een goed en graag gelezen blad

V o l l e v b a l

Winst Sorbo dames
Zaterdag speelden de dames van
Dash/Sorbo hun eerste competitie-
wedstrijd van de tweede helft uit tegen
Reflex uit Kampen. Doordat de Vor-
dense dames de thuiswedstrijd met
3-0 hadden verloren, waren ze er dit
keer op gebrand revanche te nemen.
Dat leek er in het begin niet op. Reflex
kwam met 13-4 voor te staan. Toen
kwam de concentratie bij Dash terug
en vochten de dames zich naar een 13-
15 set winst.
In de tweede set op gegeven moment
wederom een achterstand van Dash:
13-8. Ook nu werd de strijd niet opge-
geven waardoor opnieuw met 13-15
werd gewonnen. De derde set ein-
digde eenvoudig in 7-15. Eindstand
derhalve 0-3.
Zaterdag spelen de Vordense dames
thuis tegen de Krekkers uit Maria Paro-
chie. Deze ploeg staat tweede.

Uitlogen
MB Dash 1-Sp. Deventer l 3-0; D3B
Socii l-Dash43-0;D4ADVO6-Dash
6 1-2; MB Devolco 1-Dash l 3-0; HP
Dash 1-SVS 10-3; HP Dash 2-Wühel-
mina 11-3; H3B Dash 4-ABS 3 0-3;
DP Dash 2-Sp. Deventer l 2-3; D2A
Dash 3-Devolco 61-2; D4C Dash
7-Heeten 3 0-3; JA Dash 1-BSC 931
2-2.

Programma
D4C Voorwaarts 6-Dash 7; HP De-
volco 3-Dash 1; HP Voorwaarts
1-Dash 2; DP Heeten 1-Dash 2; D2A
Epse 1-Dash 3; D3e divisie B Dash/
Sorbo 1-Krekkers 1; D3B Dash 4-Wil-
helmina 3; D4A Dash 6-Socii 2; D4B
Dash 5-Heeten 5; H2A Dash 3-Boe-
merang 2; H3B Dash 4-Socii 1; MA
Dash l-WIK 1; M B Dash 1-Boeme-
rang 1; JA Dash 1-DSC 1; JC Dash
1-WSV 1; D4A Dash 6-Heeten 6.

Socii afdeling Volleybal
Uitslagen heren: Terwolde 3-Socii l
l-2; Socii 1-DVO53-0.
Dames: Voorwaarts 5-Socii l 1-2; So-
cii 1-Dash 4 3-0; Terwolde 3-Socii 2
1-2; Socii 2-Heeten Sportief 6 3-0.

Programma
Dames: Sp. Deventer 3-Socii 1; Dash
6-Socii 2.
Heren: Dash 4-Socii 1.

Uitslagen woensdag 12 januari
Groep A: mevr. Van Burk/mevr. Hen-
driks 65.2%; mevr./hr. Scholten 63.8%;
mevr. Den Hartog/hr. Machiels 52.2%.
Groep B: mevr./hr. Van Gastel 63.3%;
mevr. v.d. Vlugt/hr. Gille 60.4%; mevr.
v.d. Schaaf/mevr. Vruggink 56.7%.
Elke woensdagmiddag wordt er ge-
speeld in 't Stampertje (Dorpscen-
trum).

Districtsfinale
schooldammen
In de districtsfinale schooldammen,
die afgelopen zaterdag in Doetinchem
is gespeeld, hebben de twee deelne-
mende Vordense schooldamviertallen
zich niet kunnen plaatsen voor het Ge-
lders kampioenschap. De Vordense
kampioen St. Willibrordus werd 8e en
school Het Hoge 10e.
Kampioen van district Oost werd de St.
Jozefschool uit Winterswijk. Tweede
werd Regenboog uit Doesburg.
Topscorer van de Willibrordusschool
was Dubien Wesselink (7-7). Hans Ha-
verkamp behaalde 6-6.
Bij Het Hoge behaalde Riek te Riele de
meeste punten namelijk 9-7. Leon
Scholtz en Wouter Dijkman behaal-
den 7-7.

Uitslagen DCV
DVT Terborg-Dostal 2 10-6; ADC
Aalten 2-DCV3 7-9; DCV4-DEZ La-
ren l 1-15.

Natuur- en
milieueducatie
Zondag 23 januari bestaat de moge-
lijkheid om deel te nemen aan een
wandeling met de boswachter van
Staatsbosbeheer, de heer Dick Hec-
sen, van de beheerseenheid Achter-
hoek-Zuid. Tijdens deze wandeling
zal de gids laten zien dat dood hout
werkelijk leeft en wat het betekent
voor het bos. De start van de wande-
ling is 's middags bij het Centrum Na-
tuur- en Milieueducatie aan de Groen-
loscweg 86 in Winterswijk.



Nieuw pand op Hengeloos bedrijvenpark Winkelskamp:

Harmsen Vakschilders bouwt opvallend
'Ons Huis9 doet al 25 jaar dienst

Harmsen Vakschilders, een gevestigde naam in Hengelo/Zelhem en omgeving, en al
15 jaar een vertrouwd adres voor schilderwerk. Maar ook een vertrouwde naam als
het gaat om specialistisch werk zoals hout- en betonrotbehandeling, gevelreiniging,
wandafwerking en glas- en spuitwerk. Het bedrijf aan de Spalstraat is uit z'n jasje ge-
groeid en de tijd voor nieuwbouw is aangebroken.

"Pure noodzaak", omschrijft Harmsen
de op stapel staande nieuwbouw. "Wij
hebben al jaren uitgekeken naar
nieuwe huisvesting. Onze bedrijfs-
ruimte is niet meer toereikend, de par-
keerruimte is te klein en de milieu-
eisen in een winkelstraat zijn bijna niet
meer in te vullen. Maar ook de secun-
daire arbeidsvoorwaarden zijn van es-
sentieel belang. Dat wil zeggen dat de
arbeidsinspectie steeds hogere eisen
stelt aan zaken als wasruimten, toilet-
ten en kantine".
En zoals Harmsen hoge eisen stelt aan
kwaliteit van zijn werk, vindt hij ook
dat zijn mensen moeten kunnen wer-
ken in een goede omgeving en prima
sfeer.

Nieuwbouw
Op het bedrijvenpark Winkelskamp is
reeds begonnen met de bouwvan een
opvallend pand. Veel glas kenmerkt de
moderne vormgeving en de inhoud
telt maar liefst 1.100 vierkante meter.
"We bouwen nieuw,maar ons winkelas-
sortiment gaat volledig mee, maar dan

veel uitgebreider. Wat de presentatie
aangaat gaan we ons meer profileren.
Bijvoorbeeld in de kleur- en interieur-
hoek komt een presentatie van op el-
kaar afgestemde kleuren voor pla-
fonds, wanden, vloeren en wanddeco-
ratie. Net als in de modewereld is er
ook voor wat het interieur betreft be-
hoefte aan een samenspel van kleuren.
Wij gaan ons daar uitgebreider op toe-
leggen. Computergestuurde appara-
tuur helpt ons daar waar het gaat om
het mengen van verf', legt Harmsen
uit.

In een ander deel van het gebouw
komt een professionele glaspresenta-
tie. "Onze opdrachtgevers - en die lo-
pen uiteen van particulieren tot bedrij-
ven, rijksoverheden, woningbouwve-
renigingen, aannemers, architecten
enz. - wordt een breed scala glassoor-
ten geboden. Of de opdrachtgever nu
vraagt om venster-, isolatie-, zonwe-
rend- of veiligheidsglas, onze vakmen-
sen staan klaar voor een deskundig ad-
vies. En omdat alle werkzaamheden

onder één dak en in eigen beheer wor-
den uitgevoerd, kan Harmsen een
prima service en garantie bieden. Ook
het lidmaatschap sinds kort van Deco
Home zegt al genoeg.

Schildersbedrijf
Harmsen Vakschilders telt momenteel
20 vakbekwame werknemers die zich
voornamelijk richten op de utiliteits-
bouw en onderhoud. Speciaal opge-
leide vakmensen zijn er voor het bij-
stellen en eventueel vervangen van ra-
men, deuren en kozijnen en het repa-
reren van dakgoten, voegwerk enz.

Een jaar of vijf geleden werd Schilders-
bedrijf Abbink uit Zelhem overgeno-
men. Deze zaak blijft ook in bedrijf.
Abbink verkoopt en coördineert schil-
dersopdrachten. Belangrijke factoren
in zijn bedrijf vindt Harmsen een
goede voorbereiding, organisatie en
coördinatie. "Dat is ook de kracht van
ons bedrijf'.

In de schildersafdeling komt eveneens
een speoflfe presentatiehoek. De op-
drachtgeWrmoet kunnen zien wat hij
koopt en het wordt iets bijzonders laat
Harmsen nu al weten. Als alles vol-
gens plan verloopt, zal begin 1994 de
vlag in

GENDA
JANUARI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
19 HVG Dorp Vorden,

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

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

'De Goldberg'
24 VrouwcncluhMcdlcr
25 Jaarvergadering KBO20-jarig

bestaan
25 PCOB/SWOV, bijeenkomsten

overeigen woning in
Dorpscentrum

26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering

26 Welfare, Handwerken in
'de Wehme'

26 Bejaardensoos Vierakker,
Nieuwjaarsreceptie bij d'Olde
Kriet

31 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'

FEBRUARI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

2 HVG Wichmond, Eigen avond
3 Plattelandsvrouwen, Agrarische

Commissie Excursie
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 VrouwenclubMedlcr
7 ANBO Klootschieten
8 Plattelandsvrouwen,excursie
8 KPO Vierakker, dierenasiel
8 KBO Kranenburg, soosmiddag
9 Welfare Handwerken, de Wehme

10PCOB
1 1 Plattelandsvrouwen,culturele

avond met GMvL en Jong Gelre
11 Carnaval'DeDcurdreajers',

scholenbczoek
12 Carnaval'DeDeurdreajcrs',

openingsbal

12en 13 Kranenburgs Karnaval in 't
Wapen van 't Medler

13 Carnaval'DeDeurdreajers'.
kindermiddag

14 ANBO Klootschieten
14 Carnaval 'De Deurdreajcrs',

pyama-ontbijt
15 Plattelandsvrouwen, doemiddag
15 NCVB,jaarvergadering:

Achterhoekse avond
15 Carnaval'DeDeurdreajers',

vastenavondbal
16 HVG Vorden, Verstoppers
16 KPO Vierakker op bezoek bij

HVG
16 HVG Wichmond, de

Bouwmeesters
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 VrouwenclubMedlcr
21 ANBO Klootschieten
23 Welfare Handwerken, de Wehme
23 Plattelandsvrouwen Vorden,

voorlichtingsavond Verstoppcrs
24 HVG Wildenborch ds. Westerink
24 ANBO Ledenbijeenkomst

't Stampcrtje
28 ANBO Klootschieten

Op 29 januari 1994 zal het 25 jaar geleden zyn dat 'Ons Huis' werd geopend. Een
door het bestuur ingestelde jubileumcommissie is al geruime tyd bezig met voorbe-
reidingen om dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbü te laten gaan. Naast een re-
ceptie is er voor de jeugd een goochelaar en voor de gebruikers een muzikale avond
georganiseerd. Ook zal in de kerkdienst op 30 januari aandacht aan het jubileum
worden geschonken.

Reeds in 1957 werd het idee geboren
om voor het toenmalige verenigingslo-
kaal, een restant van de oude Pierson-
school, iets anders te krijgen. In 1958
werd daartoe een commissie be-
noemd en in 1980 kreeg het vastere
vorm door de oprichting van de 'Stich-
ting Huis der Hervormde Gemeente'.
Aanvankelijk leefde zelfs de gedachte
van een jeugdcentrum, doch dat bleek
zeker niet haalbaar. Er is heel wat afge-
wogen, maar met vereende krachten
kon 25 jaargeleden toch het Hervormd
gemeentecentrum worden gereali-
seerd. Naast vele particuliere giften en
een soort garantieverklaringen in het
kader van een vijfjarenplan, heeft de
diakonie er destijds met het verstrek-
ken van een lening voor gezorgd dat
het werd aangedurfd het gebouw neer
te zetten. De aanbesteding vond plaats
in oktober 1967 en wel vooreen bedrag
van f 200.800,-. Op 29 januari 1969 was
de opening.

Uitbreiding
Vrij snel in de jaren 1970/1971 vond er
uitbreiding plaats. Een overkapping
werd omgebouwd zodat er een zaal bij
kwam en er werd een opbaringsruimte
gecreërd. Sinds 1977 is er bij de aula
een condoleanceruimte. Steeds von-
den er natuurlijk kleinere aanpassin-
gen plaats, bijvoorbeeld ten behoeve
van minder validen, werd er meubilair
vervangen of een pui vernieuwd. En
niet te vergeten goed onderhoud ge-
pleegd.
Nog steeds leveren diaconie en kerk-
voogdij hun jaarlijkse bijdragen, hoe-
wel de exploitatie daarvan niet afhan-

kelijk is en op gezonde economische
basis gestoeld is. Dat er een financieel
gezond beleid wordt gevoerd, mag bij-
voorbeeld blijken uit het feit dat recen-
telijk nog een geheel nieuwe verwar-
ming kon worden geïnstalleerd zon-
der dat daarbij een beroep hoefde te
worden gedaan op kerk, maatschappij
of plaatselijke overheid.

Bestuur en beheer
Het bestuur wordt gevormd door le-
den van de kerkeraad en uit de Her-
vormde gemeente. De eerste voorzit-
ter werd de heer F. Politiek en hij was
dat gedurende ruim 16 jaar. In 1988
werd hij opgevolgd door de huidige
voorzitter de heer G.W Lubbers.

Naast twee voorzitters heeft 'Ons Huis'
tot nu toe ook slechts twee beheerder-
sechtparen gehad. De familie Lubbers
was dat vanaf het begin ruim vijftien
jaar en vanaf juli 1987 de familie Van
Dokkum. Er mag dus gerust van een
stabiele situatie worden gesproken.
Met enige trots mag gesteld worden
dat het initiatief dan weliswaar van
Hervormde zijde is en veel van haar ac-
tiviteiten in 'Ons Huis' plaatsvinden,
maar daarbuiten allerhande verenigin-
gen en groeperingen uit brede kring
van de bevolking van het gebouw ge-
bruik maken voor uitvoeringen, verga-
deringen en andere bijeenkomsten. In
d ie zin heeft het gebouw aan haar doel-
stelling beantwoord, zij het dat de
jeugd (CJV) een aantal jaren geleden
om praktische redenen uitweek naar
een eigen gebouw de Waoge. Maar de
plaats binnen de Hengelose gemeen-

schap is ruimschoots verdiend en be-
wezen.

Feestprogramma
Het tienjarig bestaan in 1978 werd
groots gevierd met allerlei festiviteiten
gedurende een hele maand. Onder an-
dere kwamen er koren en orkesten
naar Hengelo en was er film en een
creatieve dag voor de jeugd. Aan an-
dere jubilea werd nauwelijks aandacht
geschonken.
Voor het nu voor de deur staande 25-
jarig jubileum is het uitgangspunt ge-
kozen dat 'Ons Huis' er is voor de ge-
bruikers, maar zonder die gebruikers
niet zou kunnen bestaan. Daarom is
gemeend voor alle bestuursleden/
gebruikers van instanties die van 'Ons
Huis' gebruik maken, iets bijzonders
te moeten doen in het kader van deze
jubileumviering en zijn er kaarten te-
gen gereduceerde prijs aangeboden
voor een optreden op zaterdagavond
van de groep Boh Foi Toch, met in het
voorprogramma dansen van De Klep-
perklumpkes. Zolang er nog plaatsen
beschikbaar zijn kunnen kaarten door
derden gekocht worden inclusief kof-
fie met krentebrood en één pauzecon-
sumptie.
Voor de kinderen, verdeeld in twee
leeftijdsgroepen, zijn er gratis voorstel-
lingen dooreen goochelaar. Daarnaast
is er de gebruikelijke receptie waar-
voor de vijf grootste gebruikers toege-
zegd hebben hun felicitaties op een
bijzondere wijze te willen overbren-
gen.
In de kerkdienst op zondag 30 januari
zal er aandacht voor het jubileum zijn
en medewerking worden verleend
door Looft den Heer, Crescendo en
het Bejaardenkoor als gebruikers van
'Ons Huis'. De jubileumcommissie is
van mening dat met de genoemde fes-
tiviteiten op gepaste wijze uiting wordt
gegeven aan dit jubileum.

Homo??
Lesbisch??

Badminton

In Nederland bestaat e^^landclijk
verband van praatgroepe^^/oor ho-
moseksuele vrouwen en mannen, ge-
naamd Stichting de Kringen. Deze
praatgroepen worden gearmd door
mannen/jongens of vrou^pi/meisjes
of gemengd die willen praten over ho-
moseksualiteit en alles wat daar mee
samen kan hangen. Mensen die moei-
te hebben om voor hun hpmo-zijn uit
te komen, merken in een praatgroep
blijkt alles opeens enorm mee te val-
len. Gezelligheid en vertrouwelijk-
heid zijn belangrijke punten voor
deze groepen. In Ruurlo is er een
groep speciaal voor jongeren. Mo-
menteel zijn er op zo'n 160 plaatsen
in Nederland praatgroepen met een
paar duizend deelnemers. Stichting
de Kringen wordt gesubsidieerd door
het ministerie van WVC. Voor infor-
matie en aanmelding voor: Achter-
hoek, Vrouwen/Meisjes, Postbus 102,
7120 AC Aalten; Ruurlo e.o. Man-
nen/Jongens, tel. 05735-2375.

SPORT-nieuws

Tweemaal goud voor
De Vogelvriend
Op de landelijke bondstentoonstelling
in de Hanzehal te Zutphen, hebben de
leden van De Vogelvriend met hun vo-
gels tweemaal goud, driemaal zilver en
tweemaal brons behaald. De inzen-
ding van 7000 vogels totaal was van
zeer hoge kwaliteit.

In de groep Postuur Kanaries behaalde
W. Berendsen bij de stammen met
Goster Consort een gouden medaille
met 362 punten en bij de stellen met
Gloster Consort een zilveren medaille
met 182 punten.

Bij de Grasparkieten behaalde C. Bink
een bronzen medaille met een licht-
groene Opaline Grasparkiet met 89
punten en bij de Agaporniden be-
haalde hij met een stel Agapornis Per-
sonata's wilkleur een gouden medaille
met 180 punten.

J. Berendsen kreeg een zilveren me-
daille vooreen stel Agapornis Persona-
ta's lichtgroen pastei met 178 punten
en met een enkele hemelsblauwe per-
sonata ook een zilveren medaille met
89 punten. Voor een stel Personata's
Lutino met 176 punten behaalde hij
een bronzen medaille.
Al met al kan De Vogelvriend op een
zeer geslaagde tentoonstelling terug-
zien.

Flash l heeft na de winterstop de shut-
tle weer op dezelfde manier opgepakt.
De eerste twee wedstrijden zijn beide
met 6-2 gewonnen. Er werd alleen
een enkel en de herendubbel verloren.
Tegen Doetinchem kwam Flash l
moeilijk op gang. De dubbels en mi-
xed dubbels werden tenslotte door
Flash ruim gewonnen. Flash 2 speel-
de tegen Lochem 2. Na de herendub-
bel stond Lochem met 2-3 voor, waar-
door puntverlies dreigde voor Flash 2.
De damesdubbel werd in twee sets in
de verlenging gewonnen, waarna de
mixen beslissend werden. De eerste
mix was zeer spannend en werd toch
wel terecht door Flash gewonnen.
Ook de tweede mix gin naar Flash.
Door deze 5-3 overwinning blijft
Flash 2 meestrijden om de hoogste
plaatsen. Flash 4 staat na de overwin-
ning van vorige week tegen Hengelo
weer met beide benen op de grond. In
Dinxperlo tegen Euro moest Flash 4
zijn meerdere erkennen in zijn tegen-
stander. De herendubbel en de mix
werd door Flash 4 veroverd. De ne-
derlaag van 6-2 wordt er echter niet
minder om.
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Diepenveen-Vorden
Het was zowel Vorden als Diepenveen
in de beginfase duidelijk aan te zien
dat ergeruime tijd niet was gevoetbald.
Diepenveen slaagde er in om in de 18e
minuut het openingsdoelpunt te sco-
ren. Vanaf de linkerzijde schoot Jacco
van der Kuit hard in. Een paar minuten
later bracht Ronnie de Beus op aange-
ven van Erwin Jurriens de balans in
evenwicht 1-1. In de 25e minuut
scoorde Jacco van der Kuit opnieuw
voor Diepenveen 2-1.

Direct na rust bracht Sander Kasparas
de stand zelfs op 3-1 en leek Vorden
een geklopte ploeg. Het tegendeel was
waar. Vorden stroopte de mouwen op
en kreeg meer grip op het spel. Halver-
wege de tweede helft glipte Frank Rou-
wenhorst langs enkele tegenstanders
en deponeerde de bal op het hoofd van
ReindjanWesterveld. Deze zei'dankje-
wel'en de stand was teruggebracht tot
3-2.Tien minuten voortijd bracht Ron-
nie de Beus de stand met een stiftballe-
tje op 3-3. Ronald Hoevers voorkwam
hierna enkele zeker schijnende goals
al had hij eenmaal mazzel dat de bal te-
gen de paal belandde. Aan de andere
kant ging een afstandsschot van Je-
roen Thijssen rakelings langs.

Door verlies van mede-concurrenten
AZC en Reunie verstevigde Vorden de
koppositie. Zondag speelt Vorden
thuis tegen Sallandia.

Uitslagen
Vorden Bl-Keijenborgse Boys BI 2-0;
Steenderen C l-Vorden C2 2-2.
Diepenveen l-Vorden l 3-3; Zelhem
2-Vorden 26-1; Brummen 4-Vorden 4
2-4; Vorden 5-Ruurlo 7 4-2; Vorden
6-Witkampers 74-0; Vorden 7-DE04
3-2; Klein Dochteren 5-Vorden 8 3-0.

Programma
Vorden Al-AD Al; Vorden Bl-For-
tuna Winterswijk BI; Vorden Cl-Pax
Cl; Zutphania Cl-Vorden C2.
Vorden 1-Sallandia l; Vorden 2-Mar-
kelo 2; Vorden 3-H en K 2; Vorden
4-Zutphen 5; Rietmolen 4-Vorden 5;
DEO 3-Vorden 6; Ruurlo 8-Vorden 7;
Vorden 8-Erix 5.

Uitslagen Socii
Lohuizen A-Socii A 5-1.
Activia 1-Socii l 0-0; Socii 2-Klein
Dochteren 3 5-0; Angerlo Vooruit
3-Socii 30-1; Zutphen 5-Socii 4 4-0;
Socii 5-Anadolu 3 4-3; Socii 6-Baakse
Boys 6 6-2.

Programma Socii
Socii C-DEO C; Witkampers A-Socii
A.
Socii l -Ernst l; Witkampers 3-Socii 2;
Socii 3-AZC 4; Zutphania 3-Socii 4;
Ratti 3-Socii 6.

Programma Ratti
Ratti B l-Zutphen BI.

MEC l - Ratti l 0-4
Na een hele lange winterslaap werd er
afgelopen zondag weer eens voor de
competitie gevoetbald. Ook nu was
het elftal weer niet compleet wegens
langdurige blessures van Ingrid Tem-
mink en Gerda Bos en ziekte van Ar-
lette Flieck. Met behulp vanm speel-
sters van het tweede elftal konden de
dames toch met elf mensen naar Miste
vertrekken.
De eerste helft controleerde Ratti de
wedstrijd goed, maar legio kansen wer-
den niet in doelpunten uitgedrukt.
Ook Mee had met hun uitvallen geen
succes.
Na een kop thee begon Ratti de
tweede helft agressiever en beter te
voetballen. Een mooi steekpassje van
Marije gaf Monique Geurts de gele-
genheid te scoren: 0-1. Ratti bleef aan-
vallen nu de druk van de ketel was. Het
was wederom Monique Geurts die na
aangeven kon inschieten: 0-2. Het
werd een echte hattrick, want ook het
derde doelpunt werd door haar ge-
maakt. Monique reageerde direkt toen
de keep-ter van MECc niet snel ge-
noeg uitkwam en scoorde koelbloedig
0-3. Het vierde doelpunt was een schit-
terend afstandsschot onder de lat van
Gerrie Brummelman: 0-4. Met deze
uitslag waren de dames tevreden en
gingen met twee punten op zak weer
huiswaarts.



U AARZELDE ALTIJD AL
MAAR U DURFDE NIET GOED ?

Zet nu de stap en kom naar

Zonnestudio
COLETA
Introduktie-kuurkaart (5x)

vanaf 4U,~

Deze kuurkaart is geldig t/m week 8.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00-22.00 uur en
zaterdag 10.00-16.00 uur.

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Verkoop van Biodermalen Delightzonneprodukten.
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WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Bij de VW Vorden kunnen
weer enkele

MEDEWERK(ST)ERS
worden geplaatst.

Wie daar iets voor voelt kan
zich aanmelden bij mevr.
J. Wullink, tel: 3222 of thuis:
2281.

In een gesprek kan dan
worden vastgesteld of van
weerskanten de wil en de
mogelijkheden aanwezig zijn
om aan een inwerkperiode te
beginnen.

Graag uw reactie vóór 7 februari a.s.

WEKUNNEN
HET RODE KRUIS
GEEN MINUUT

Hulp vlak bij huis.
Ze heeft niemand meer. De vrijwil-

ligers van het Rode Kruis zijn haar

leven geworden. Onmisbare stille hulp, waar

tienduizenden alleenstaanden week-in-week-uit

naar uitzien, vult het Rode Kruis "vanzelf-

sprekend" in.

MISSEN.

Hulp ver over de grens.
Dagelijks ziet u ze op TV.

De Rode Kruis hulpverleners aan de

frontlinies. Wat u niet ziet is, dat vaak alléén het

Rode Kruis als onafhankelijke organisatie achter
die frontlinies kan komen. Een laatste hoop

voor mensen voor wie het leven verloren lijkt.

Een leven
gered.
Bloedtransfusie...

niet de gewoonste zaak van de
wereld. We waren dat bijna

vergeten. Bloedtransfusie redt

dagelijks vele mensenlevens.

Dankzij Rode Kruis-bloed-

donoren. Dankzij de

organisatie van het Rode Kruis.

Het Nederlandse
Rode Kruis

Maak dan een door u zelf te bepalen bedrag over op giro 5125
t.n.v. Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag
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Uitgebreider dan ooit.

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

Wl r& T? £\ T\S7 ̂ r^ T^ 99
m^m laHfc *l A ̂ % kNi liLy lif̂

F*
DREIUMME 45 - WARNSVELD

TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

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

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEIM - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398


	CVO04-20-01-1994 deel 1
	CVO04-20-01-1994 deel 2

