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Reint Mennink bang
voor verpaupering
van het platteland
Voorzitter Rcint Mennink van de Vor-
dense Landbouwfcderatie maakt zich
ernstige zorgen over de toekomst van
de agrariër. 'De boeren in deze regio
worden met zoveel regels opgezadeld
dat het werken in de landbouw steeds
onaantrekkelijker wordt gemaakt.
Het lijkt net alsof de provincie en het
rijk de boeren weg willen jagen uit de
Achterhoek. En dat kan toch niet de
bedoeling zijn. Want dan verpaupert
het platteland en zijn we nog verder
van huis', aldus Reint Mennink in een
interview met Weekblad Contact. De
Achterhoek moet volgens Reint Men-
nink trots zijn op haar unieke land-
schap. 'Wij moeten het in deze regio
juist hebben van de combinatie van
landgoederen, boerderijen en bos. We
hoeven toch geen tweede Veluwe na
te streven', zegt Mennink. Zie verder
Tweede Blad.

Tentoonsteling over
50 jaar bevrijding
in het Dorpscentrum
Zoals al eerder in Contact aangekon-
digd, gaat de Oranjevereniging in sa-
menwerking met het 4-5 mei comité
dit jaar de bevrijding van Vorden her-
denken. Om dit herdenken wat meer
concrete inhoud te geven zal er in het
Dorpscentrum onder andere een ten-
toonstelling gehouden worden van al-
lerlei zaken die direct - dan wel indi-
rect - met de bevrijding verband hou-
den. Wanneer u foto's, gebruiksvoor-
werpen of andere interessante zaken
heeft uit die tijd, dan kunt u contact
opnemen met Bart Hartelman (tel.
05752-2055).

De Deurdreajers
richten zich dit
jaar op de jeugd
Karnavalsvereniging De Deurdrea-
jers richt zich dit jaar helemaal op de
jeugd. De start van het karnaval is op
zaterdag 25 februari met het ont-
vangst van de nieuwe prins op het ge-
meentehuis, waarna er een grote op-
tocht wordt gehouden. Ook de jeugd
kan hier aan deelnemen door middel
van versierde fietsen. Datzelfde geldt
ook voor verklede personen en groe-
pen. Voor de jeugd die heeft deelge-
nomen aan de optocht is er na afloop
een disco in De Herberg. Op zondag-
middag wordt er voor de jeugd een
playback- en karaokewedstrijd ge-
houden terwijl ook de dansgardes zul-
len optreden. Via een directe verbin-
ding kunnen de ouders op een groot
scherm in het café meegenieten van
de prestaties van de jeugd. Deelne-
mersformulieren zijn verkrijgbaar bij
Videotheek Castle aan de Burgemees-
ter Galleestraat.

Minderjarige jongen
seksueel misbruikt
Op het fietspad van de Vordenseweg,
nabij de Tolweg, werd vorige week
woensdagmiddag een 13-jarige jon-
gen uit Hengelo door een onbekende
man onder bedreiging meegenomen
in diens auto. De jongen moest zijn
fiets op het fietspad achterlaten en bij
de man in de auto stappen. Via een
kleine omweg parkeerde de man zijn
auto in de berm van De Horst, op de
grens van de gemeenten Hengelo en
Vorden. Op deze plek werd de jongen
door de man seksueel misbruikt.
Daarna werd de jongen weer door de
man bij zijn fiets uit de auto gezet. De
man verdween via de Vordenseweg in
de richting Vorden.
De politie zoekt getuigen die de jon-
gen hebben zien instappen bij de man
of die de auto in de berm van De Horst
hebben zien staan. Tevens zou de po-
litie graag andere eventuele relevante
informatie verkrijgen. Het signale-
ment van de gedachte luidt: blanke
man, normaal postuur, 30 a 35 jaar
oud, lichtrood/rossig rechtopstaand
kort haar. De man was gekleed in een
blauwe spijkerbroek en reed in een
donkerblauwe personenwagen.

Kwalitaria De Buurman geopend

Kwalitaria 'De Buurman aan de Dorpsstraat werd vorige week woensdag officieel geopend. Vele mensen kwamen die
dag een kijkje nemen in de cafetaria die gerund wordt door Patricia ten Barge, de dochter van Hannie H endriksen van
café-restaurant De Herberg. 'Toen dit pand vrij kwam, waren we er als de kippen bij. Zo'n buitenkansje moet je niet
onbenut laten , aldus de 24-jarige Patricia Ten Barge (links op de foto). 'Mijn moeder was het daar helemaal mee eens.
Alleen was ze niet zo gecharmeerd van de naam die ik bedacht voor het pand. Maar uiteindelijk is ze toch overstag
gegaan', lacht ze. 'De Buurman' heeft zich aangesloten bij Kwalitaria Nederland. 'Naast bepaalde produkten die wij
moeten afnemen, worden er door inspecteurs van Kwalitaria regelmatig controles gehouden. Kwalitaria heeft kwaliteit
en hygiëne namelijk hoog in het vaandel staan', aldus Patricia ten Barge die op deze foto vergezeld wordt door mede-
werkster Mirjam Althusius.

Bestuur bibliotheek ziet
toekomst ietwat:
De stemming bij het bestuur en de
medewerksters van de Openbare
Bibliotheek was vorig jaar om deze
tijd niet erg opgewekt. De bevrie-
zing van het budget, waartoe de ge-
meente moest besluiten, had ingrij-
pende gevolgen voor het aanschaf-
beleid. Via een enquête onder de le-
den probeerde het bestuur van de
bibliotheek daarom na te gaan wel-
ke mogelijkheden er nog waren op
korte termijn de inkomsten te ver-
hogen en de kosten te verlagen.

Intussen is er veel ten goede veran-
derd. Er is een Welzijnsplan opgesteld
en door de gemeenteraad aangeno-
men waarin de Openbare Bibliotheek
als basisvoorziening wordt gezien.
Dat wil zeggen dat het gemeentebe-
stuur een groot belang hecht aan een
volwaardige bibliotheek. Een verdere
verhoging van de contributie is door
de gemeente niet gewenst, want het
lidmaatschap van de bibliotheek mag
niet alleen zijn weggelegd voor men-
sen met ruimere financiële mogelijk-
heden. Verder is het gemeentebestuur
geen voorstander van het invoeren

van jeugdcontributies. Het gevolg
van een en ander is dat voor de ko-
mende jaren een belangrijk deel van
de kostenstijgingen door middel van
gemeentelijke subsidies gecompen-
seerd worden. Hierdoor kan de biblio-
theek haar collectie boeken op peil
houden.
Uit het onderzoek dat vorig jaar onder
de lezers werd gehouden bleek dat
men zich zeer duidelijk uitsprak tegen
beperking van de aanschaf van boe-
ken. Slechts elf procent koos voor
deze mogelijkheid. Vermindering van
het aantal uren dat de bibliotheek
open is, werd door 53 procent van de
lezers van de hand gewezen en zestig
procent was ook tegen instelling van
een speciale contributie voor de
jeugdleden. Vóór verhoging van de
contributie was 62 procent van de le-
den, maar dan wel beperkt, want een
verhoging tot veertig gulden per jaar
werd maar door 28 procent als aan-
vaardbaar genoemd. Wat wel positief
werd beoordeeld was een verhoging
van het zogenaamde leesgeld. Een
verhoging van deze bijdrage van tien
cent naar vijftien cent per dag dat een

boek te laat wordt ingeleverd, werd
acceptabel genoemd door bijna tach-
tig procent van de invullers van de en-
quête.
Mede dank zij deze g^feens heeft
het bestuur voor 1995 d^rontributie
verhoogd tot f 37,50 per jaar. CJP-
houders en 65 plussers betalen slechts
f 27,50. Jeugd tot en met 17 jaar kan
gratis boeken lenen. Verder is de boe-
te voor te laat ingeleverde boeken ver-
hoogd van tien naar vijftien cent per
boek per dag. Voor wie op de hoogte
wil blijven van alle niéuwe ontwikke-
lingen van de bibliotheek verschijnt
er regematig de nieuwsbrief 'LS'.
Deze is bij de plaatselijke bibliotheek
verkrijgbaar.

Waarschuwing
Het bestuur van de Vordense Onder-
nemersvereniging waarschuwt alle
bedrijven in deze regio voor de activi-
teiten van reclamebureau Postma.
Deze is bezig om advertenties te ver-
werven voor ccn of ander blad. De
Vordense Ondernemersvereniging
adviseert hier niet op in te gaan. Het
telefoonnummer dat het bureau Post-
ma opgeeft bij het benaderen van be-
drijven bestaat niet.

Gemeenteraad accoord met evaluatienota 'Herinrichting centrum':

Parkeerhaven Tüunte wordt gewijzigd
De gemeenteraad van Vorden is
dinsdagavond accoord gegaan met
de evaluatienota 'Herinrichting
centrum'. Alleen D66 maakte be-
zwaren tegen het instellen van een
eenzijdig parkeerverbod aan de
zuidzijde van de Dorpsstraat en de
Zutphenseweg. De andere fracties
wezen het voorstel van D66, om aan
beide kanten van de weg een gele
streep te trekken, van de hand.

De heer R.M. Nobel (D66) begreep
niet waarom de andere raadsleden
niets voor zijn idee voelden. 'Wan-
neer je aan beide kanten een parkeer-
verbod instelt, dan is het voor de fiet-
ser veel veiliger in het dorp', aldus
Nobel. Wethouder DJ. Mulderije be-
streed dit. 'Het dorp wordt dan een ra-
cebaan. En dat kan niet de bedoeling
zijn', waren haar woorden. Enkele

raadsleden haalden aan dat de bus van
de Gelderse Vervoersmaatschappij op
verschillende plaatsen in het dorp wel
voor gevaarlijke situaties zorgt. Wet-
houder Mulderije liet weten dat de
Vervoersmaatschappij op dit moment
werkt aan een nieuwe busroute door
Vorden. 'Deze wordt in mei hoogst
waarschijnlijk gewijzigd. En dan
komt er hopelijk ook een eind aan de
gevaarlijke bushalteplaatsen aan het
begin van de Burgemeester Gallee-
straat en aan de zijkant van de Tuunte.
Want dat iets aan moet gebeuren, mag
duidelijk zijn. We zijn daarover ook in
gesprek met de Gelderse Vervoers-
maatschappij', aldus Mulderije.
De heer A.C. van Voskuilen (CDA)
drong er bij het college op aan om met
de Super Vezo aan de Dorpsstraat te
gaan praten over het optimaal benut-
ten van de parkeerplaatsen achter

deze supermarkt. Wethouder Mulde-
rije was het hier mee eens.
Ook de parkeerhaven voor de Tuunte
kwam ter sprake. In de commissiever-
gadering van twee weken geleden
bracht de heer J.M. Pelgrum (VVD)
naar voren dat het bij druk verkeer on-
mogelijk is om hier een auto uit de
parkeerhaven te draaien. Wethouder
Mulderij deelde mee dat deze par-
keerplaats zal worden veranderd. 'Er
zal hier een parkeerstrook komen die
in het verlengde van de Raadhuis-
straat ligt. Parkeren wordt dan een
stuk makkelijker. Je houdt dan niet
meer onnodig het andere verkeer op',
aldus de wethouder.
Verder stemde de gemeenteraad in
met de nota 'Onderhoud wegen'. In
de komende tien jaar zal de gemeente
13 miljoen gulden aan wegenonder-
houd uitgeven.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 5 februari 10.00 uur SOW-gezinsdienst.
Ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. gemeenteleden.
Muzikale medewerking van jongerenkoor Helios
uit Rheden. Thema: Verzamel jij mee?

Geref. Kerk Vorden
Zondag 5 februari 10.00 uur gez. gezinsdienst in
N.H. Kerk; 19.00 uur dhr. H.G. Dijkman.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 5 februari 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 4 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, viering van het H. Vormsel.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 februari pastor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 4-5 februari ör. 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 óf 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 4-5 februari D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen 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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. \Jm vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Overige zaken op afspraak.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer

06-8806 (20 ct/min).

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje januari: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875; februari: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
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 Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en 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. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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.

V I K R A K K K R - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 februari 10.ÖO uur Werelddiakonaat.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 5 februari 10.00 uur Gebedsdienst,
herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 februari pastor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

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.

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

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.



Bij Edah vindt u
alles benalve hoge prijzen

RIBLAPPEN 1 kilo van 19,80 voor 11,90
ASTENHOF GEKRUIDE KIPKLUIFJES Q0
1 kilo van 7,90 voor 4,00
VARKENSPOULET 1 kilo van 12,90 voor 7,90

VOOR UW ONTBIJT:

KNIP WIT BROOD
800 gram gesneden van 1,77 voor 1,49

VERGEER KAAS SNIJVERS
belegen kaas A0
1 kilo van 13,30 voor 11,00

VLEESWAREN SNIJVERS
bakbloedworst n en
500 gram van 3,45 voor 2,50
beierse kookworst ._
100 gram van 1,89 voor 1,29

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

CHAMPIGNONS 500 gram van 3,96 voor 2,98

v/D TV: FRANSE GOLDEN DELICIOUS APPELS
1 të kilo van 3,98 voor l,W
PERSSINAASAPPELEN net a 2 kilo van 3,98 voor 2,98

Onze waardebonfolder is weer uit met een totaalvoordeel van f 50,
(geldig van 30/1 t/m 18/2/'95)

EEN GREEP UIT DE FOLDER:

LUCHOCOPRINCEnetjea6stuks 2,19
NU BIJ INLEVERING VAN EEN BON F 1,- KORTING
ROBIJN INTENSIEF 1,8 kilo 13,99
NU BIJ INLEVERING VAN EEN BON F 4,- KORTING
EDAH ROOKWORST 400 gram 3,59
NU BIJ INLEVERING VAN EEN BON F 1,- KORTING
VENZ HAGELSLAG div. smaken pak a 400 gram 3,09
NU BIJ INLEVERING VAN EEN BON F 1,- KORTING
IGLO VISSTICKS 10 stuks 2 pakken 2,99
NU BIJ INLEVERING VAN EEN BON F 1,50 KORTING
RADJAH SATÉ 3 pakjes a 0,99
NU BIJ INLEVERING VAN EEN BON F 1,- KORTING
ALL ACTIVEnavulzak2V2 kilo 22,99
NU BIJ INLEVERING VAN EEN BON F 7,50 KORTING
PAGE COMFORT TOILETPAPIER pak a 8 rol 6,29
NU BIJ INLEVERING VAN EEN BON F 1,50 KORTING

Geen folder ontvangen, ze liggen bij de vleeswaren voor U klaar.
Nog 1 week en dan is er bij ons ook scanning aanwezig.
Heeft U een Edah-card dan kunt U 5% KORTING krijgen

op alle EDAH-merkartikelen.
Onze waardebonfolder is weer uit met een totaal voordeel van f 50,

(geldig van 30/1 t/m 18/2/'95)

GELDIG VAN MAANDAG 30/1 t/m ZATERDAG 4/2/95.

VALENTIJN-
AANBIEDING:

Bij aankoop kuurkaart (1 Ox)

11e en 12e keer
gratis zonnen

CADEAUBONNEN
vanaf 10,—

Verkoop Biodermal, Delight,
Sun-aftersun,

zonnebankprodukten.

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG43-7251 EDVORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-di-do-vrij 10.00-22.00 uur
woensdag 14.00-22.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

Aanbieding geldig t/m
14 februari.

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Prettig winkelen.
Compleet assortiment.

Scherpe prijzen.

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000

*****0 P E N I N G S T I J D E N*****

*MA. 10.00-18.00 uur*
*DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*

*VR.8.3' ^1.00 uur*
*ZA.8.3t ,6.00 uur*

Edah G. BOTTERMAM B.V.

VOORALUW

DRUKWERK

WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

„M21LAWW

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:

Felix Takkenkamp
«*ï 5 - H«ngelo (OIO l - lel 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn-

Onstcnk
Begoniastraat 3

7211 ALStcenderen
Telefoon 2398

CARNAVAL
Nog geen idee ?

Misschien kunnen wij U helpen...
Wij hebben o.a.: * schminck

* pruiken
* maskers

snorren
* kielen en petten
* vele kleuren haarspray
* oren, neuzen
* brillen
* hoeden
enz. enz. enz. enz. enz. enz.

Graag tot ziens bij:
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

op

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

FEESTAVOND
Zaterdag 4 februari 1995
in zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden, waarbij tevens de Club- en
Nederlands Kampioenen gehuldigd zullen
worden.

Aanvang 20.00 uur.

Netbestuur:
VAMC "De Graafschaprijders"

I/UIA 11 vem f i n*
iiwim i«i MUI vtmi

Openingstijden: ma. gesloten,
di.-wo.-do.-vr. 8.30-18.00 uur.
gesloten van 12.30-13.30 uur.
zaterdag 8.30-14.00 uur.

Barchemseweg 4, 7261 DC RUURLO Tel: 05735 - 3737

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

Schouderkarbonade

'"• 6,98
Max. 2 kg. p/klant

Verse worst \
t Kilo $.98
Max. 3 kg. p/klant

Geldig t/m 4 februari.

Wij zoeken

twee volleyballers
(met overwicht!)

omals TRAINERS

te fungeren voor:

VOLLEYBALLERS MET ÉLAN

bij onze dames- en herenteams

Contact opnemen met de voorzitter van
S.V. Socii, afd. volleybal, W. Berendsen, tel.
05753-2955.

arkensvfees
errassend lekker

eef keus
oordelig

SPECIALITEITEN

Argentijnse Steaks

100 gram ƒ 2,45

(bakken als biefstuk)

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Varkens Rollade

100 gram ƒ 1 ,45

Grove of fijne Leverworst

250 gram ƒ 1 ,95

WEEKEND
Hamlappen

1 kilo ƒ 10,45
Krabbetjes

1 kilo ƒ 4,95

ZATERDAG

BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Slavinken

per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG
3 pond h.o.h. gehakt

voor ƒ l O,"

Rundergehakt

1 küo ƒ 12,50

Profiteer mee
met...

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470
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*•.; • -,;f .-.̂ SSKSSi

-...ÏT.r^---

'T!
Pi'\^^>>;':

't Beeckiand
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend beroepsonderwijs

Het Hoge 41 en Nieuwstad 49
Postbus 65
7250 AB Vorden
Telefoon 05752-1155

MOGELIJKHEDEN VAN ONZE SCHOOL:
* Basisvorming in klas 1, 2 en 3
* Diploma op A-, B-, C- en D-niveau
* Naast algemeen vormende vakken wordt examen gedaan in de op het beroep gerichte

vakken, waarbij je kunt kiezen uit:
Gezondheidskunde Huishoudkunde Mode en kleding Plantenteelt
Verkooppraktijk Economie Verkooppraktijk AVMB
Levensmiddelen- Groenvoorziening Dierenhouderij
technologie

DOORSTROMINGSMOGELIJKHEDEN:
- alle vormen van middelbaar beroepsonderwijs
- leerlingwezen
- andere opleidingen

Op zaterdag 11 februari willen wij leerlingen en ouders graag meer informatie geven
over ons onderwijs.
De basisvorming en de algemeen vormende vakken worden op de beide
gebouwen gepresenteerd.
Voor de beroepsgerichte vakken is de presentatie als volgt:

LOCATIE H ET HOGE 41:
gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en kleding, verkooppraktijk,
levensmiddelentechnologie en A.V.M.B.

LOCATIE NIEUWSTAD 49:
tuinbouw, groenvoorziening, techniek, economie, dierenhouderij en plantenteelt.

"'t BEECKIAND" ZO'N SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR
LEERLINGEN EN OUDERS DIE PRI)S STELLEN OP EEN
INDIVIDUELE EN PERSOONLI)KE BENADERING IN EEN
VERTROUWDE OMGEVING !!!!!!!!!!

't Beeckland 't Beeckland 't Beeckland 't Beeckland

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



DANKBETUIGING

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve,
zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

ALBERTA HERMINA
WALGEMOET

WEDUWE VAN
GERRIT GROOT JEBBINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

H. Klein Gotink-Groot Jebbink
B.A.H. Klein Gptink
Bennie en Karin
Sas/C/a
Niek

Hengelo (Gld.), januari 1995
Dwarsstraat 18

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• TE KOOP: Jack Russel-
pups kortharig, laagbenig, ge-
boren 21-12-94. Te bevragen:
05753-2284.

• TEKOOPGEVRAAGD:boe-
ken cat. topografie, folklore,
geschiedenis, kinder en Ned.
literatuur. Ingebonden tijd-
schriften. Tel. 05753-1659.

• Ondernemers, moet uw be-
zorging nog dezelfde dag bij
de klant zijn? Bel dan 05753-
2370.

• Paaseieren. Beschildert, be-
plakt of freest u eieren? Of be-
werkt u ze in een andere tech-
niek? Wilt u ze wel eens expo-
seren? Dan willen wij graag
met u in contact komen! Tel.
(05735) 3090 of 1495.

• TE KOOP: Suzuki Alto, bj.
'82, APK 10-'95, f1100,-. Tel.
05752-4136.

• TE KOOP: oude gietijzeren
straatlantaarn. Tel. 05752-
2457.

• TE KOOP: bergmeubel
met verlichting en bar 3-delig
(midden eiken-kleur), hoogte
1.60 m, breedte 2.30 m, f 500,-.
Tel. 05756-4345.

• Zwerfvuildag. Ergert u zich
aan rommel langs de weg?
Help het opruimen op zater-
dagmorgen 18 maart. Opgave
en inlichtingen bij R. van Vleu-
ten (tel. 3357).

• TE KOOP: VW Golf GTI
1800, i.z.g.st., APK tot aug.
1995, bj. '83. Tel. 05752-6575,
na 18.00 uur.

• Voor de verzorging van com-
plete administraties en be-
lastingzaken. Tel. 05752-
1625.

• AANGETROFFEN: vrij klei-
ne poes, wit met zwarte vlek-
jes en zwarte staart. Tel. 1344.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Samen
HEERLIJK WARML

...sinds we
irisette ontdekten!

Ik te warm, Ellen te kond, nooit
waren we het eens in bed.

Dankzij ons Irisette donsdekbcd
slapen we nu allebei lekker, het
hele jaar door. Met het unieke

doorknoopsystcem stel je zelf je
eigen dekbed samen.

De een dik, de ander dun.
Allebei ie eij;en deel en toch

onder één dekbed.

irisetfë

LAMMERS

IN PLAATS VAN KAARTEN

Wilbert de Leeuw
en

Gemma Kasteel

Willen u laten weten, dat wij 9 februari 1995
om 10.00 uur gaan trouwen in het

gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.00 uur in de St. Anthonius van

Paduakerk aan de Ruurloseweg 101 te
Kranenburg.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 17.00 tot 18.30 uur in 't Pantoffeltje,

Dorpsstraat 34 te Vorden.

ons adres:
Nachtegaalstraat 16, 7261 GD Ruurlo.

„ Waar liefde woont,
gebiedt de Heer zijn zegen."

Na een leven vol toewijding en zorg voor allen
die haar nabij waren is van ons heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

BERNARDA LENSELINK-
TEBRAKE

WEDUWE VAN BERTUS LENSELINK

op de leeftijd van 75 jaar.

Gerrie en Gerrit Arfman
Jan en Riekie Lenselink
Nardie en Arnold Mulderij
Hermien en Ab Barsingerhorn
Gerda en Harry Elferink
Bertie en Jan Klein Brinke
Janette en Tonny Jurriëns

Vorden
Eefde

Zelhem
Schagen
Lochem
Vorden
Ruurlo

28 januari 1995
Pastorieweg31
7251 AK Vorden
Correspondentie-adres:
L.G. Klein Brinke-Lenselink, Brinkerhof 33,
7251 WZ Vorden

Moeder is opgebaard in uitvaartcentrum Monu-
ta, Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 1
februari a.s. van 19.30 tot 20.00 uur gelegen-
heid is tot condoleren en afscheid nemen.

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 2 februari a.s. om 12.00 uur in de N.H. Kerk
te Vorden, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

Afscheid nemen is dag zeggen.

Dag lieve

OMA LENSELINK

We zullen je missen.

Henken Ans
Bea en Ellard
(achterkleinzoon Jesse Joel)
Lubert en Yvonne
Peter en Mariska
Marko
Elzeen René
Maaike en Maurice
Thijs
Roei
Wendy
Sandy
Marjon
Ferdy
Suzan
Monique
Linda

Burg. Galléestraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421

Heden is uit onze familiekring weggenomen
onze geliefde schoonzuster en tante

BERNARDA LENSELINK-
TE BRAKE

WEDUWE VAN L.G. LENSELINK

op de leeftijd van 75 jaar.

fam. J.W. Lenselink-Norde
fam. Joh. Besselink
fam. Z. Knoef-Lenselink
fam. G.H. Lenselink-ten Have
fam. J.W. Silvold

Vorden, 28 januari 1995

Heden is uit onze kennissenkring weggenomen

BERNARDA LENSELINK-
TE BRAKE

Hengelo (G)
Schagen
Bare h e m

Vorden
Vorden

Mevr. Mulderij-Maandag
Mevr. Barsingerhorn-Lont
fam. G.W. Elferink
fam. J.L. Klein Brinke
fam. G. Jurriëns

Vorden, 28 januari 1995

Bedroefd, doch dankbaar dat haar een langer
ziekbed bespaard is gebleven, delen wij u mee
dat voor ons toch nog onverwacht is overleden
onze dierbare moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

DERKJEWONNINK-
DERKSEN

WEDUWE VAN WILLEM ANTONIE WONNINK
EERDER WEDUWE VAN GARRIT PONGERS

op de leeftijd van 87 jaar.

Terborg : Jannie
Zelhem : Wim en Francien
Vorden : Mina en Herman

Nijmegen : Mientje en Henk
Vorden : Hennie en Jopie

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 29 januari 1995
Hoetinkhof 12

Correspondentie-adres:
H. Bosch-Pongers, van Heeckerenstraat 5,
7251 XJ Vorden

De crematieplechtigheid zal plaatshebben don-
derdag 2 februari a.s. om 12.00 uur in de aula
van crematorium 'Slangenburg', Nutselaer 4 te
Doetinchem.

Vertrek vanaf uitvaartcentrum Monuta, Het Jeb-
bink 4a te Vorden om ca. 11.00 uur.

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

Voorafgaand aan de crematieplechtigheid is er
gelegenheid tot afscheidnemen in het cremato-
rium.

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuys aan de
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

VERHUISD:
van:

Het Wiemelink 65

naar:
Insulindelaan 22
7251 EK Vorden

Telefoon ongewijzigd

A. Lichtenberg

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN 'KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

FEBRUARI-AANBIEDING:

NIEUW!

...Appel-Kersenpunten
en

Appel-Boerenjongens-
punten...

'n lekkere variatie met appel

DIT WEEKEND

voor maar 1,50
MUESLI KRUIDKOEK

met noten en rozijnen

4,50nuè

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Heden bereikte ons het droevige bericht dat ons
geachte lid, mevrouw

D. BOER-TJOONK

is overleden.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Bestuur en leden H. V. G. Wichmond

Wichmond, 23 januari 1995

DONDERDAG 9 +
VRIJDAG 10 FEBRUARI

l RUURLOSEWEG 65A VORDEN .
9.00-18.00 uur V TEL. 05752-3671 */ 9.00-17.00 uur

FINALE

wiNTER-
OPRUIMING

nu ALLE
winterkollekties

(dames-, heren- en kindermode)

3 halen l betalen*

* U betaalt het duurste artikel.

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

(/f'SSCi
*^mm^+ mode

Burg. Galléestraat 9
7251 EA Vorden-Tel. 05752-1381

fi
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

s .OPPERS V0ft
\^ Ook tijdens deze weersomstandigheden ^r

WARME AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 2,3 en 4 febr. W

pEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

Rib/Haaskarbonade
5,98500 gram

Tip voor de boterham:

Ontbijtspek
100 gram Ujv/O

Keurkoopje:

1 beker ERWTENSOEP

+ 200 gram KATENSPEK

+ gratis pakje roggebrood

7,50samen voor

SPECIAL

TURKS FRUIT
(reepjes kalkoenfilet
met perzik, rozijnen

en ui)

VLEESWAREN'
SPECIAL:

100 gram 2,55

Gebraden
Kaasgehakt

met kip
100gram l ,

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Import Bloemkool
per stuk

NIEUW! G A L L E E NIEUW!

Rauwkost
250gram

Goudreinetten
2,502 kilo

MAANDAG
6 FEBR.:

PANKLARE
Spitskool

500 gram 1 OU

DINSDAG
7 FEBR.:

PANKLARE
Champignon-

mix

500 gram £ÖU

WOENSDAG
8 FEBR.:

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 W 0

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

CROISSANTS
BEREID MET ROOMBOTER

1,10
NIEUW:

INDISCHI

NU

APPELFLAPPEN
NU VOOR j f O

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



IJSKOUD...
...totdat ik mijn

irisette ontdekte!
Ijskoud had ik het in bed. Of
bloedheet. Dankzij m'n
Irisette donsdekbed slaap ik
eindelijk lekker, het hele jaar
door. Met het unieke cioor-
knoopsysteem stel je zelf je
eigen dekbed samen. Precies
zoals je altijd gedroomd had.

Niet te koud, niet te warm...

iriseWe
d e d r o o m w e r e l d t u s s e . n

w e l t e r u s t e n e n g o e i e m o r g e n

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

mode voor
het héle gezin

^^

fashion
__-— —

Uv4 dagen
moet alles
wegwezen.—

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

Wij wensen café-restaurant

't van 't

Ruurloseweg 114- Vorden

veel succes met de geheel
gerenoveerde zaal.

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

Ruurloseweg 53-7251 LB Vorden
Tel. (05752) 1258, b.g.g. 2392

INSTALLATIEBEDRIJF

Dorpsstraat 4, 7261 AW Ruurlo, tel. 05735-1328

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel. 05752 - 1567

LAMMERS
WOON

Burg. Galléestraat 26 - 7251 EB Vorden - Tel. (05752) 1 421

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

Tabel voor
23 jan. t/m

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

van:

da week van: maandag
zondag 29 jan. 1995.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 30-10-'94
van:

22 m3

28 m3

33 m3

39 m3

44 m3

50 m3

55 m3

61 m3

67 m3

72 m3

78 m3

83 m3

91 m3

100 m3

108 m3

116 m3

125 m3

139 m3

152 m3

166 m3

286 m3

357 m3

427 m3

500 m3

573 m3

641 m3

714 m3

787 m3

858 m3

928 m3

1002 m3

1072 m3

1177 m3

1287 m3

1393 m3

1501 m3

1608 m3

1786 m3

1965 m3

2141 m3

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

GAMQB
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

Tel. (05750) 27702
(tussen 17.00-20.00 uur)

Wij houden

OPM6EN

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

] „ie1ttrherg"T
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

^^^^ ^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^

ZONDAGTO FEBRUARI
OPTREDEN:

Tröckener Kecks
Zaal open: 20.00 uur Aanvang 21.00 uur.

IN HET VOORPROGRAMMA
speelt de Schotse formatie

Woodside Now
Entreekaarten in voorverkoop a f 17,50

(avondkassa f20,-)

THEO TERWEL l
III AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE
\STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ZAT. <* FEBRUARI

P. P.M
KEN IE OIE

SWING OIÏÏDRIVHNNJHOW
11 FEBRU/VRI

OAME& KARAOKE
4 DISCOTHEKEN ONDER ÉÉN PAK!

; ledere zaterdag dfscoyervoer voor meer info:
;;tel;!08343-1132

voorIlll
Profiteer Mervan en loop even binnen

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

SAAIE FILM OP TV?
OLDENHAVE ZORGT VOOR

DE NODIGE SPANNING
Een stroomstoring kan a l t i j d voorkomen, Meestal op de meest
onverwachte momenten. Dan is tiet belangri jk om het pro-
bleem zo snel mogelijk op te lossen. Een telefoont je naar
Instal lat iebedri j f Oidenhave, en wi j brengen weer licht in de

duisternis. Dag en nacht1

Maar ook voor complete electrische instal
laties en /ei fs computcf gestuurde msta l ia

t ies heett Oidenhave
vakmensoi ;
Voor storingen dag en nacht bereikbaar,

tel. 05750-1 8383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E/J



TWEEDE BLAD
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56e jaargang no. 45

Vorden
Voorzitter Reint Mennink van de Vordense Landbouw federatie:

Twee inwoners van de gemeente Hen-
gelo deden maandag 23 januari aan-
gifte van diefstal. Beide hadden ze die
dag hun fiets bij het station neergezet.
Bij terugkomst waren de fietsen ver-
dwenen. Ook een 39-jarige Vordenaar
deed vorige week maandag aangifte
van een gestolen fiets. Zijn rijwiel
werd zondagavond tijdens een bezoek
aan café De Herberg ontvreemd. Op
het moment van aangifte wist hij ech-
ter niet dat een vriend van hem de fiets
voor de grap had meegenomen. Een
dag later kon het proces-verbaal wor-
den verscheurd.
Bijna kwam een bezoek aan de super-
markt een 34-jarige inwoner van Vor-
den duur te staan. De Vordenaar
sprong vlak voor sluitingstijd uit zijn
auto en rende de Super aan de Zut-
phenseweg binnen. In de haast was hij
vergeten de sleutels uit het contact te
halen. Twee mannen die dat zagen
sprongen vervolgens in zijn auto en
reden er vandoor in de richting Ruur-
lo. 's Avonds werd de auto terug ge-
vonden aan de Berend van Hacktbrt-
weg. Van de twee mannen, die door
getuigen gezien zijn, ontbreekt elk
spoor. Tot slot werd er afgelopen
weekend ingebroken in een vrijstaan-
de woning aan Het lebbink. De da-
ders gingen er vandoor zonder iets
mee te nemen.

Kamerling
waarschuwt
voor mogelijke
overlast hoog water
Burgemeester E.J.C. Kamerling heeft
de inwoners van Vierakker en Wich-
mond op de hoogte gesteld van moge-
lijke wateroverlast die zij zullen on-
dervinden. Tengevolge van het hoge
water in de IJssel is het niet uitgeslo-
ten dat de keersluis in de IJsseldijk en
de kering tegen hoog beekwater in het
boveneinde van het Stroomkanaal
Hackfort moeten worden gesloten.
Sluiting van de keersluis in de IJssel-
dijk moet reglementair gebeuren als
de IJssel ter plaatse van de uitmon-
ding van het Stroomkanaal een peil
van NAP +9,50 heeft bereikt of indien
het boveneind van het Stroomkanaal
Hackfort een peil van NAP -f9,65 me-
ter is bereikt.

Als deze situatie zich voordoet, zullen
gedeelten van de omgeving van
Wichmond (met name de omgeving
van de Broekweg en het gebied ten
westen van de Dorpsstraat) en de Ba-
kerwaard onder water komen te staan.
De kaden worden op dit moment con-
tant gecontroleerd. In de bebouwde
kom van Wichmond liggen de wonin-
gen voor zover bekend alle boven een
peil van NAP +8,00 meter. Kelders
kunnen daar wel onder water komen
te staan. In Vorden is inmiddels een
beleidsteam ingesteld. De bewoners
in het betreffende gebied worden, als
de ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven, op de hoogte gesteld.

Dash moet besparen
Wil men de komende jaren een tekort
kunnen opvangen dan zal de volley-
balvereniging 'Dash' uit Vorden moe-
ten bezuinigen. Tijdens de jaarverga-
dering van de club deelde voorzitter
Teus van Hunnik mede dat voorlopig
beslist niet aan de contributie zal wor-
den getornd. Die blijven op hetzelfde
niveau. Aangezien toch de kosten van
de zaalhuur (een groot struikelblok in
de financiële huishouding) en de stij-
gende kosten van de trainers opge-
vangen moet worden, zullen toch an-
dere wegen gezocht moeten worden
om geld in het laad je te krijgen. Sinds
kort is er een uit 6 man bestaande acti-
viteitencommissie in het leven geroe-
pen die zich onder meer zal bezig
houden met sponsoring.
Hoewel de rekreantenafdeling er het
afgelopen jaren nieuwe leden heeft
bijgekregen is het totale ledenbestand
bij 'Dash' teruggelopen van 270 naar
260 leden. Bij de bestuursverkiezing
werden Teus van Hunnik en Wilma
Draayer herkozen.

Vorige week maandag hielden de
gezamenlijke landbouworganisa-
ties van Warnsveld, Zutphen en
Vorden een discussiebijeenkomst in
De Boggelaar over de toekomst van
de agrariër in De Achterhoek. In
het kader van de Provinciale Sta-
tenverkiezingen waren diverse ge-
deputeerden uitgenodigd om mee te
praten over het landbouwbeleid in
deze regio. En dat hebben ze gewe-
ten. De aanwezige boeren verweten
de provinciale politici dat ze onvol-
doende rekening houden met de be-
langen van de agrariërs. Het ging er
soms fel aan toe. Eén van de aanwe-
zige boeren was Reint Mennink,
voorzitter van de Vordense Land-
bouwfederatie. Een week na de dis-
cussieavond had Weekblad Contact
een gesprek met de boerenleider.
'De agrariërs in deze regio worden
met zoveel regels opgezadeld dat
het werken in de landbouw steeds
onaantrekkelijker wordt gemaakt..
Het lijkt net alsof de provincie en
het rijk de agrariërs weg willen ja-
gen uit de Achterhoek. En dat kan
toch niet de bedoeling zijn. Ik blijf
dan ook vechten voor de boeren in
dit gebied', aldus de 48-jarige Men-
nink.

- Hebben de boeren in de Achterhoek
nog vertrouwen in de politiek? Als ik
moet afgaan op de discussiebijeen-
komst van vorige week maandag dan
is het antwoord 'Nee'.
'Je hoopt er natuurlijk het beste van.
Maar er komen wel steeds meer regels
op de boeren af waardoor het werken
in de agrarische sector alsmaar onaan-
trekkelijker wordt. En het probleem is
dat alle groeperingen die van mening
zijn dat de landbouw meer aan banden
moet worden gelegd, daar niet hun
boterham mee verdienen. Als je amb-
tenaar bent op het provinciehuis of lid
bent van een milieufederatie is het
hartstikke makkelijk om te roepen dat
er meer groene gebieden moeten ko-
men. Want zij hoeven er niet hun geld
mee te verdienen. Maar voor mij is
het m'n boterham. En datzelfde geldt
voor twintigduizend andere boeren in
Gelderland.'

- Maar moeten we dan rustig achte-
rover leunen en niets aan het milieu
doen?
'Nee, dat gaat me ook weer te ver.
Maar er is wel een grens. Je moet niet
ten koste van alles het milieu centraal
gaan stellen. Op dit moment is de pro-
vincie bijvoorbeeld bezig met het op-
stellen van een streekplan. Daarin
wordt aangegeven hoe zij in de toe-
komst willen omgaan met een gebied
als de Graafschap. Dat gebeurt door
een samenhang te vinden tussen na-
tuur, bos, landschap, recreatie en
landbouw. Maar persoonlijk vrees ik
dat de nadruk veel te veel komt te lig-
gen op natuur. Begrijp me goed, ik
weet best wel dat wij als boeren een
pas op de plaats moeten maken. Daar
loop ik ook niet voor weg. Maar het is
op zich allemaal heel raar gegaan. Na

Reint M^nink: 'Het lijkt net alsof de provincie de boeren hier wil^^jagen'.

de oorlog werden de boeren door de
overheid gestimuleerd om alsmaar
groter en groter te groeien. Bij sta-
laanvragen voor zestig koeien kreeg
je minder subsidie dan voor stallen
voor tachtig koeien. En bij honderd
kreeg je nog meer subsidie. Aan die
race hebben wij meegedaan. Nu zou
het heel makkelijk zijn om de schuld
bij de overheid neer te leggen. Dat
doe ik dan ook niet. Wij zijn daar net
zo goed verantwoordelijk voor. Maar
de provincie moet nu niet ten koste
van alles het milieu voorop stellen.'

- Moeten alle regels en wetten dan
worden afgeschaft?
'Nee, daar pleit ik ook niet voor. Het
is alleen wel zo dat de boeren in deze
regio op dit moment zeer argwanend
staan tegenover de talloze regels die
er zijn gekomen. En nog steeds ko-
men. De agrariër in de regio Vorden
heeft het zwaar te verwerken gehad.
Vorden is milieugebied. Vorden is bo-
dembeschermingsgebied. En Vorden
is ook bestempeld als stiltegebied.
Daar moet je dus allemaal rekening

mee houden als je in dit gebied een
boerenbedrijf hebt. Dat zijn allemaal
verplichtingen. En als de provincie
het streekplan eenmaal klaar heeft
voor de Achterhoek vrees ik dat er
nog meer beperkingen komen voor de
boeren. Als standsorganisatie kun je
nu twee dingen doen: Je helemaal af-
zijdig houden van alle plannen van de
provincie of proberen mee te praten
over de toekomst van de Achterhoek.
Je moet natuurlijk wel uitkijken datje
niet overwoekerd wordt door de plan-
nen van de provincie. Maar de kop in
het zand steken is ook niet de juiste
methode. Want het moet ook voor de
jonge boer in de toekomst aantrekke-
lijk blijven om in dit gebied een boe-
renbedrijf te runnen. Ze mogen niet
door alle regelgeving worden afge-
schrikt. Want dan verpaupert het plat-
teland.'

- Is dat ook niet de bedoeling van de
provincie?
'Nee, dat geloof ik niet. Maar het
komt ze wel heel goed uit als de inten-

sieve veehouderij in deze regio op-
krast.'

- Laten we het eens zakelijk bekijken.
De provincie wil de Achterhoek gaan
indelen in zogenaamde klustergebie-
den. De zware industrie op bedrijven-
terreinen, speciale recreatiegebieden
voor de toerist en ook voor de agra-
riërs wil de provincie speciale gebie-
den aanwijzen met zelfs groeimoge-
lijkheden. Wat is daar mis mee?
'Omdat het karakteristieke karakter
van de Achterhoek dan verdwijnt. De
provincie heeft een soortgelijk project
ook uitgevoerd op de Veluwe. Het zo-
genaamde Vallei-project. Ze hebben
daar gebieden gemaakt waar de na-
tuur alle ruimte krijgt en open gebie-
den waar de boeren kunnen uitbrei-
den. Zoiets willen ze hier ook. En wij
hebben gezegd dat we dat juist niet
willen. Je kunt de Achterhoek name-
lijk niet met de Veluwe vergelijken.
De Achterhoek is een verweven ge-
bied. Wij moeten het in deze regio
juist hebben van de combinatie van
landgoederen, boerderijen en bos. Dat

Thuis blijven of
verzorgingshuis?
Wanneer ouderen wat beginnen te
sukkelen met de gezondheid en zij
niet meer zo goeg voor zichzelf en
voor hun huis kunnen zorgen, lijkt een
opname in een verzorgingshuis een
voor de hand liggende oplossing. Dat
dit echter niet altijd noodzakelijk is
blijkt uit het onderstaand verhaal.
Naar aanleiding van een gesprek met
de funktionaris van de SWOV, belde
mevrouw Hamers (83) uiteindelijk
toch het AMW op om een afspraak te
maken. Haar naam in dit verhaal is
fictief. Mevrouw Hamers was goed
ter been en vroeg de maatschappelijk
werkster haar thuis te bezoeken. Ze
woont al jaren alleen. Dat is altijd
goed gegaan, maar nu begint ze wat te
sukkelen met haar gezondheid. Ze
kan het werk niet zo goed meer aan.
De hulp van gezinsverzorging is niet
toereikend. Het huis begint er volgens
de familie wat verwaarloosd uit te
zien. Zelf ziet ze er ook niet zo ver-
zorgd meer uit en ze wordt steeds tra-
ger. Soms ook wat vergeetachtig.
Mevrouw Hamers heeft weinig con-

tacten. Haar familie heeft haar gead-
viseerd in een verzorgingshuis te gaan
wonen, maar zelf weet ze niet of ze
daar al aan toe is. Het liefst zou ze zo
lang mogelijk in haar eigen huis wil-
len blijven wonen. De maatschappe-
lijk werkster en mevrouw Hamers
praten de zaak goed door. Samen be-
kijken ze welke mogelijkheden er
voor mevrouw Hamers zijn en van
welke faciliteiten zij eventueel ge-
bruik kan maken. Zij wordt weer in
contact gebracht met de aktiviteiten
en de mogelijke dienstverlening van
de Stichting Welzijn Ouderen. Daar-
naast wordt er contakt opgenomen
met de leidinggevende van de gezins-
verzorging. De mogelijkheden tot uit-
voering van het aantal uren thuiszorg
worden doorgenomen. Het doet me-
vrouw Hamers goed te kunnen praten
met de maatschappelijk werker. Met
haar eigen familie lukt dat minder
goed. Ze denkt niet te worden begre-
pen.
Mevrouw Hamers krijgt advies en
wordt in contact gebracht met andere
organisaties die haar kunnen helpen.
Hierdoor blijkt het mogelijk te zijn
haar wens om nog thuis te blijven wo-
nen, voorlopig te realiseren. Ze krijgt

ook wat meer zelfvertrouwen om haar
eigen ideeën en verlangens te uiten.
Ook al worden die laatste niet altijd
ingewilligd. Mede via de aktiviteiten
van de Stichting Welzijn Ouderen
leert ze een leeftijdsgenote uit de
buurt kennen. De relatie met haar fa-
milie verbetert.
Voor de samenwerking is deze hulp-
verlening van belang geweest, omdat
een onnodig maatschappelijk isole-
ment en een te vroege opname in een
verzorgingshuis te voorkomen. Te-
vens kan door de hulpverlening een
beroep worden gedaan op de juiste
voorzieningen (voor Ouderen). Via
deze hulpverlening realiseert de ge-
meente ook haar,zorg voor de doel-
groep thuiswonende ouderen.

Rijtest
Ouderen van 50 jaar en ouder hebben
ook dit jaar weer de mogelijkheid om
hun rijervaring te laten testen. Bent u
vijftig jaar of ouder? Dat betekent in
de meeste gevallen dat u al heel lang
uw rijbewijs heeft en onopgemerkt
sluipen routines in uw rijstijlen en met
die routines de nodige fouten worden

gemaakt. De Stichting Welzijn Oude-
ren houdt daarom in samenwerking
met de plaatselijke afdeling Veilig
Verkeer Nederland rijvaardigheidsrit-
ten op 22 maart. Hebt u interesse in
een rijvaardigheidsrit, dan kunt u
kontakt opnemen met de SWOV,
Raadhuistr. 6. tel. 05752-3405.

Plattelandsvrouwen
De Vordense afdeling van de Platte-
landsvrouwen heeft voor deze maand
weer diverse activiteiten op het pro-
gramma staan. Zo wordt er op 10 fe-
bruari samen met de ZMO en Jong
Gelre een culturele avond gehouden.
Op deze avond treden 'De Zwoagers'
uit Lichtenvoorde en de 'Grolsche
Hof zangers' op. Op 21 februari is er
een excursie naar Siebrand in Kam-
pen. De heer Vrogten uit Hengelo
komt op 22 februari vertellen over 'de
reis van de brief'.

Verder is er nieuws op het gebied van
het volksdansen. De afdeling Vorden
van de Plattelandsvrouwen kende tot
dusver twee volksdansgroepcn te wc-

is het sterke punt van de Achterhoek.
Het zou een verarming voor deze re-
gio zijn als de grote boerenbedrijven
allemaal zouden moeten verkassen
richting Zelhem of zo. Omdat ze hier
totaal geen uitbreidingsmogelijkhe-
den hebben. Vorig jaar is in de
Tweede Kamer de structuurnota
'Groene ruimte' vastgesteld. Daarin
is opgenomen dat boeren - die binnen
zeshonderd tot duizend meter aan een
grote boseenheid grenzen - moeten
verdwijnen. Goed, als een boer hele-
maal ingesloten zit tussen de bossen
en totaal niet kan uitbreiden dan vind
ik ook dat je daar een oplossing voor
moet zoeken. Maar dat wil niet zeg-
gen dat ik een voorstander ben van
complete volksverhuizingen. Dat
gaat mij net even een stap te ver. En
dan druk ik me nog voorzichting uit.'

- Benadert u het nu niet allemaal heel
eenzijdig?
'Nee, ik denk het niet. Want ik vraag
me ook af of de burger wel inziet waar
de provincie mee bezig is. De gemid-
delde toerist die naar Vorden komt,
kiest voor de verwevenheid van het
landschap in deze streek. Die wil geen
tweede Veluwe. Ze komen niet voor
niets naar de Achterhoek toe. Het pro-
bleem is dat de provincie door middel
van het streekplan en bestemmings-
plannen alles wil gaan afdwingen. Ze
komen dan met nog meer regelgeving
dat het ons onmogelijk wordt ge-
maakt om op een gezonde manier een
bedrijf te runnen.'

- Wordt de zwarte piet nu niet teveel
richting de provincie geschoven ?
'Het probleem is dat de provincie de
boeren veel te laat betrokken heeft bij
het met maken van de plannen. En
daar jaag je de boeren mee in het har-
nas. Als voorzitter van de Vordense
Landbouwfederatie zit ik tussen twee
vuren. Van de ene kant klopt de pro-
vincie bij ons aan in de hoop dat wij
een bemiddelende rol kunnen spelen
tussen de boeren en hen. En van de
andere kant praat je wel met deze po-
litici en ambtenaren namens de boe-
ren. Als middenkader zitten wij dus in
een hele lastige positie.'

- Hoe ziet u de toekomt van de boer?
'Ik geloof er heilig in dat er landbouw
mogelijk is in de Achterhoek. En dan
praat ik over duurzame landbouw.
Dus met oog voor het milieu. Maar de
politiek moet ons niet het brood ont-
nemen. We moeten wel koeien en var-
kens kunnen blijven houden. En als
wij op een verantwoorde manier om-
gaan met het milieu, verwachten wij
ook dat de overheid water bij de wijn
doet. Als wij voorstander zijn van het
afvoeren van mest naar zogenaamde
mestfabrieken, dan moeten zij de
komst van deze fabrieken niet gaan
tegenwerken. De overheid moet zelfs
het lef hebben om daar in te investe-
ren. Maar het belangrijkste is dat we
met elkaar in gesprek blijven met de
politiek. We moeten samen werken
aan de toekomst van de agrariër in de
Achterhoek.'

ten 'De Molle' en 'De Wikke'. Bij
laatstgenoemde groep behoefde je
niet specifiek lid te zijn van de bond.
Vandaar dat deze groep het liefst zelf-
standig verder wilde gaan. Hiertoe
werd tijdens de jaarvergadering van
vorige week besloten. Voortaan zal
dus alleen 'De Mollc' onder de vlag
van de bond verder gaan.
De dames van de handwerkgroep die
al tien jaar lang ten bate van de vereni-
ging handwerken maken zijn er mee
gestopt. Als blijk van waardering ont-
vingen zij tijdens de jaarvergadering
uit handen van presidente mevrouw
M.L. de Jonge een attentie. De hand-
werkgroep op haar beurt bood de af-
deling Vorden een map voor het op-
bergen van de presentielijst aan. In-
tussen hebben een aantal (jongc-
re)dames te kennen gegeven het werk
van de handwerkclub te willen over-
nemen, waarbij men nog best wat
versterking kan gebruiken. Bij de be-
stuursverkiezing werd mevr. M.L. de
Jonge herkozen. De dames H. Ko-
ning-Pardijs en J. Pclgrum-Pelgrum
waren niet herkiesbaar. Hun zetels
worden voortaan ingenomen door de
dames J. Korenblik-Decanije en
H.Radstake-Bloemendaal.



^GEMEENTEHUIS OP
VRIJDAG 17

FEBRUARI 1995
GESLOTEN

In verband met het personeelsreisje is
het gemeentehuis op vrijdag 17 febru-
ari 1995 gesloten.

VERLOOP1994
Op l januari 1994 telde vorden 8404
inwoners. Op 31 december 1994
8364. Het inwoneraantal is dus
gedaald met 40. Er zijn 94 kinderen
geboren, 84 inwoners zijn overleden,
het aantal huwelijken dat is afgesloten
is fors gestegen, van 202 in 1993 naar
246 in 1994. Er zijn 23 echtscheidin-
gen ingeschreven.

y B>ATAVIERENRACE,
KENNISGEVING

TERINZAGELEGGING
AANVRAAG

VERGUNNING
Van vrijdag 3 februari tot en met vrij-
dag 3 maart liggen ter secretarie,
afdeling bestuur (boerderij bij het
kasteel) ter inzage:
— de kennisgeving van de organisa-

tiecommissie Batavierenrace van
de Batavierenrace (hardloopwed-
strijd tussen universiteit Nijmegen
en TH Twente, die onder andere
door deze gemeente loopt) op
zaterdag 22 april 1995;

— de ontwerpbeschikking en de
adviezen op deze aanvraag.

Belanghebbenden kunnen tot en met
3 maart 1995 hun zienswijze schrifte-
lijk of mondeling kenbaar maken.
Tegen betaling worden afschriften
van de aanvraag en de ontwerpbe-
schikking verstrekt. De ontwerpbe-
schikkinghoudt in dat burgemeester
en wethouders in principe bereid zijn
toestemming te verlenen.

UROPESE
IDENTITEITSKAART

WEER VERKRIJGBAAR
De afgifte van de Europese Identi-
teitskaart verloopt weer redelijk.
Bij de afgifte kan nog wel enige ver-
traging ontstaan, maar in principe
kunt u weer een dergelijke kaart aan-
vragen.

^KENNISGEVING
TERINZAGELEGGING

Van vrijdag 3 februari tot en met vrij-
dag 3 maart 1995 ligen in de boerderij
bij het gemeentehuis op de afdeling
bestuur tijdens openstellingsuren ter
inzage:
— de kennisgeving van de Stichting

Ham-party voor het houden van
een feestavond op vrijdag 28 juli
van 21.00 tot 01.00 uur en van de
Beach Party op 29 juli 1995 van
20.00 tot 02.30 uur op het terrein
van de familie Graaskamp, Ruur-
loseweg 46 in Vorden;

— de kennisgeving van de Stichting
Ham-party voor het plaatsen van
tijdelijke reclame-aanduidingen
op diverse plaatsen in de gemeente
Vorden;

— de adviezen en de ontwerp-be-
schikkingen.

Belanghebbenden kunnen tot en met
3 maart 1995 hun zienswijze schrifte-
lijk of mondeling naar voren brengen.
Tegen betaling worden afschriften
van de aanvraag en de ontwerp-
beschikkingen verstrekt.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U H et 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 EJ.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET VRIJSTELLINGS-
BEVOEGDHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend voornemens te
zijn, met toepassing van de vrijstel-
lingsmogelijkheid als bedoeld in arti-
kel 18 A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan het volgende bouwplan
— het uitbreiden van een schuurtje

aan de Enzerinckweg ongenum-
merd, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie B, nr. 2008.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen vanaf vrijdag 3
februari 1995, gedurende twee we-
ken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 23 tot en 27 januari
jongstleden zijn de volgende aanvra-
gen om een bouwvergunning inge-
diend:
— Hermans Groep b.v., voor het ver-

bouwen van een winkel op het per-
ceel Nieuwstad 5a te Vorden;

— de heer G. Ridder, voor het bou-
wen van een dakkapel op het per-
ceel de Horsterkamp 19 te Vorden;

— de heer G.J. Groot Jebbink, voor
het verbouwen van een boerderij
op het perceel Lindeseweg 18 te
Vorden:

— de heer G.H. Kappert, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel Ruurloseweg 87 te Vorden.

Deze aanvragen kunt u inzien ter
gemeentesecretarie, in het koetshuis
bij het kasteel.

ERGUNNINGENf
In de week van 23 tot en met 27
januari 1995 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
— de heer A. W.P. Sosef, voor het vel-

len van l zilverspar op het perceel
de Stroet l te Vorden;

— de heer H.G. Winkels, voor het
vellen van l zilverspar op het per-
ceel Beatrixlaan 13 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, afdeling
gemeentewerken, navragen.

E VERLENEN
BOUWVERGUNNING

MET G EB R UIKMAKING
VANDEALGEMENE

VERKLARING VAN GEEN
BEZWAAR

Burgemeester en wethouders maken
bekend voornemens te zijn om met
toepassing van het bepaalde in artikel
50 lid 5 van de Woningwet en met
gebruikmaking van de door gedepu-
teerde staten bij besluit van 19 augus-
tus 1986, nr. RO86.28587-ROV/
G5214 afgegeven 'algemene verkla-
ring van geen bezwaar', medewer-
king te verlenen aan plannen voor het:
— bouwen van een garage/berging op

het perceel Dorpsstraat 25 te
Wichmond, kadastraal bekend,
sektie S, nr. 272.

De op deze plannen betrekking heb-
bende bouw- en situatietekeningen
liggen vanaf vrijdag 3 februari 1995,
gedurende twee weken, voor een
ieder op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke Ordening c.a. (koetshuis) ter
inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan hun
college kenbaar worden gemaakt.

OOGWATERf
De inwoners van Vierakker ten zuiden van het Groene Kanaal en de inwoners
van Wichmond zijn per brief gewaarschuwd dat tengevolge van het hoge water
de keersluis in de IJsseldijk en de kering tegen het hoge beekwater in het boven-
einde van het Stroomkanaal Hackfort moet worden gesloten. Sluiting van de
keersluis in de IJsseldijk dient reglementair te geschieden als de IJssel ter
plaatse van de uitmonding van het Stroomkanaal een peil van NAP + 9,50 heeft
bereikt of indien in het boveneind van het Stroomkanaal Hackfort een peil van
+ 9,65 m is bereikt.
Wanneer deze situatie zich, gecombineerd met aanzienlijke neerslaghoeveelhe-
den, voordoet, zullen gedeelten van de omgeving Wichmond (met name de
omgeving van de Broekweg en het gebied ten westen van de Dorpsstraat) en de
Bakerwaard, voor zover gelegen beneden een peil van + 8.00 meter onder water
komen te staan. De woningen in de bebouwde kom van Wichmond liggen, voor
zover bekend, alle boven het peil van + 8.00 meter, maar kelders kunnen wel
onder water komen te staan.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werk-
dagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in
het Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur ligt
van 3 februari 1995 tot en met 2 maart 1995 ter inzage een:
1. melding op basis van een algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l )

van:
het gemeentebestuur van Vorden, de Horsterkamp 8,12 en 14,7251 AZ Vor-
den voor het van toepassing worden van het 'Besluit woon- en kantoorgebou-
wen Wet milieubeheer' op een reeds opgerichte inrichting ten behoeve van
een woon- en kantoorgebouw;

2. meldingen op basis van artikel 8.19 Wet milieubeheer (melding van verande-
ringen in de inrichting, die uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor de
omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu) van:
de heer H.L.H. Havekes, Lindeseweg 17, 7251 NJ Vorden voor het verande-
ren van een agrarisch bedrijf op perceel Lindeseweg 17 te Vorden en
Jansen Metaal waren Vorden, Industrieweg l, 7251 JT Vorden voor het veran-
deren van een metaalwarenbedrijf (aanbrengen lichtreclame) op perceel
Industrieweg l te Vorden.

••LANDSCHAPSBELEIDSPLAN
In opdracht van de gemeente gaat 'De Groene Ruimte', bureau voor ecologisch
onderzoek en beheerplanning, een landschapsbeleidsplan opstellen voor Vor-
den. In het landschapsbeleidsplan wordt het rijks en provinciale bele^yoor het
landelijk^^ied vertaald naar het gemeentelijk niveau. Het plan j^( tevens
vorm aan^egemeentelijke visie op het beheer en de ontwikkeling van natuuren
landschap, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de landbouw
en de terreinbeherende instanties en - particulieren in de gemeente. Ook kunnen
op basis ̂ a het plan projecten gericht op behoud en herstel van bestaande en
ontwikke^| van nieuwe landschapselementen worden ontwikkel^k kunnen
gelden beschikbaar komen om die projecten te financieren.
Het op te stellen landschapsbeleidsplan moet de gemeentelijke visie verwoor-
den op de wijze waarop de uitvoering van door rijk, provincie en overige
instanties als waterschappen, gewenste landschappelijke en ecologische ont-
wikkelingen in het buitengebied van Vorden kan worden gerealiseerd: Ook
moet het plan uitgangspunten geven voor een actief uitvoerend beleid, gericht
op behoud, herstel en ontwikkeling van landschapselementen en moet het plan
het beleidsmatig kader vormen voor de uitvoering van de kapverordening, aan-
legvergunningen en dergelijke.
Voor het plan gelden de volgende uitgangspunten:
— het plan:

* bestrijkt een periode van l O jaar;
* betreft het landelijk gebied van de gemeente;
* is zeer praktijkgericht, overzichtelijk, systematisch en flexibel;
* belemmert de agrarische bedrijfsvoering niet;
* geeft prioriteiten aan zodat wensen en mogelijkheden op elkaar

worden afgestemd;
* bevat ter ondersteuning van de tekst kaartmateriaal en figuren;
* is met het oog op de praktijkgerichtheid en de haalbaarheid,

mede gebaseerd op technische randvoorwaarden;
* voldoet aan de verschillende subsidievoorwaarden;

— voor het plan moet een groot draagvlak worden gecreëerd;
— landschapselementen groter dan 5 ha., in beheer bij de rijksoverheid of waar-

voor op grond van de bosbijdrageregeling een goedgekeurd beheersplan
aanwezig is en de landgoederen worden wel in de landschaps- en beleidsana-
lyse en landschapsvisie betrokken, maar niet in de nadere beheeruitwerking;

De Groene Ruimte wordt bij het project begeleid door een commissie waarin
naast vertegenwoordigers van de gemeente en De Groene Ruimte zelf afgevaar-
digden zitten van:
— de landbouworganisaties
— ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij
— stichting Landschapsbeheer Gelderland
— provincie Gelderland, Dienst Wonen, Ruimte en Groen
— de natuurbeschermingsorganisaties
— werkgroep particuliere landgoedeigenaren in de Graafschap

— werkgroep Leefbaarheid Vorden
— de waterschappen

Het project is op 30 november jl. begonnen met een startbespreking van de
begeleidingscommissie. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen in
januari 1995. Het plan wordt nog in 1995 opgeleverd. Naar verwachting zal in
november 1995 een inspraakbijeenkomst over landschapsbeleidsplan Vorden
gehouden worden.
Medewerkers van De Groene Ruimte zullen bij veldwerk terreinen van derden
moeten betreden. Waar mogelijk zal de betreffende eigenaar hierover vooraf
geïnformeerd worden, maar in elk geval zullen de betrokken medewerkers een
introductiebrief van de gemeente bij zich dragen. In voorkomende gevallen
wordt de nodige medewerking van de eigenaren gevraagd.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

CERTIFICAATHOUDER

CONTACT
het èch te plaa tselijke

weekblad

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Hoe of ut kwam wet ik neet maor zondagmeddag mos ik opens weer an
de afgeloopn zommer denken. Ik zatte achter de gediens nao de reagen te
kiekn, die met bakken vol uut de loch kwam. Hoe ha'w daor vanzommer
neet umme zitn smachten too ut 33 graden of meer was. En now, alles
dreef buuten, de gravens allemaole vol, en ut bouw- en weiland klaor
umme iesbanen te wodn, at ut maor vriezen wil.
Maor lao'w hier neet klagen, wi'j lik wel zovölle boaven N.A.P. da'w
nargens bange veur hoeft te wean. Of ut water zol vanaf Emmerik recht-
streeks nao de Gruune Jager gaon stromen maor dat zie ik drek nog neet
gebeurn.
Dat ut hoge water heel wat te doen kan maakn hè'w later op 'n dag wel
ezcen bi'j Toon van de Spitsmoes to zien neave met zien hele hebben en
holn daor an kwam.
Un jonge van Toon van de Spitsmoes zien breur mo'j wetten is daor ar-
gens achter Nimweagen etrouwd. Hee hef daor un mooi huusken buute-
naf met un aadugge lappe grond waor e kippen kniens, un paar schaöpe
en nog wat grei op hef loopn. Maor ut hele geval lig in un polder met
allene de diek tussen eur en ut water.
De vrouw van de neave had al drie nachten neet eslaopn, dat mense ston
doodsangsten uut zo bange at ze was dat ut water oaver of deur 'n diek zo
kommen. Zelf zoln ze now nao femilie in Arum gaon maor a] die diers
konnen ze daor op zo'n flat natuurluk ok neet hemmen. Vandaor dat e
zien ome Toon maor ebeld had.
Now, en zo a'j wet is Toon un beroerdsten neet dus den had ezeg: 'Kom
maor met ut spul, wi'j maakt wel plaatse'.
Toon beln mien in de loop van de meddag op of ik um met dat 'plaatse
maakn' wol helpen. Met zien beiden bu'w too un hötjen an ut aösen ewes
en ha'w ut al aadug in de riege too zo tegen zes uur de neave met zien
handel kwam. Hee had ut hele spul in un klein vrachwagentjen elaan, in
kisten en deuzen, i'j kont ok neet alles maor bi 'j mekare inkwakken.
Met un goed half uur ha'w alles op de plaatse. En wictcrs zal Toon d'r
zich wel met redden, of e now tien of twintug kippen mot vocrn, dat mek
zovölle neet uut. Veur de luu zelf, die vcur al eur grci un ander onder-
kommen mot zuuken is ut volle beroerder. Daor umme mo'w maor hop-
pen dat ut allemaole nog un betjcn mctvölt. En wicters, a'j bi'j Toon
langskomp en i'j ziet daor now inens un zwat schaop loopn, dan we'j dat
den de vuute graag dreuge wil holn, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Lccstman

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen,
uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1.610.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
JNfieuwstad
Pas tor ie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alex anderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
De Del Ie
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnseboswcg

Fam. Koren j E Is hof 15, tel. 2466

DcDoeschot
Het Stroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Voornckamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 1030

S.v.VGravenzandestraat
H. v an B ramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirumstraat

B. vanHackfortweg
Van Heeckercnstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

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

Molcnweg
Insulindclaan
Wilhelminalaan
Erhmaplein
Mulderskamp
Almenscwcg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemei ink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decajiijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397

HetJebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
Hét Vaar werk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving van het besluit op de aanvraag om
vergunning (art. 3:44 Awb)
Algemene wet bestuursrecht
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur, en:

b. het dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 3 februari 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge het besluit op de aanvraag:

1. naam aanvrager: J. de Greeff
straat en huisnummer: Koekoekstraat 19
postcode/gemeente: 7233 PB Vierakker

betreft een revisievergunning voor een agrarisch
bedrijf:

2. naam aanvrager: B.W. Velhorst-Voskamp
straat en huisnummer: Galgengoorweg 3
postcode/gemeente: 7251 JC Vorden

betreft een revisievergunning voor een dierenpen-
sion:

3. naam aanvrager: Stichting Dorpscentrum
straat en huisnummer: p/a Raadhuisstraat 6
postcode/gemeente:7251 AB Vorden

betreft een revisievergunning voor een zaalver-
huur- annex horecabedrijf:

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.
BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het onwerp-besluit

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

denkingen hebben ingebracht;
d. degene, die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel voor: 17 maart 1995.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de voorzitter van
de afdeling bestuursrecht Raad van State, wil het be-
sluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaarde besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.
Datum: 31 januari 1995
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-7485, fax. 05752-7444

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat vanaf donderdag 2 februari
1995 voor een ieder ter gemeente-secretarie, sektor
Middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:
A de Tweede wijziging van de Verordening op de hef-

fing en de invordering van begrafenisrechten 1993.
Dit besluit is goedgekeurd door gedeputeerde sta-
ten van Gelderland d.d. 20 januari 1995, onder
nummer WE94.72062/BV322;

B de Derde wijziging van de Verordening op de hef-
fing en invordering van een belasting op honden in
de gemeente Vorden. Dit besluit is goedgekeurd
door gedeputeerde staten van Gelderland d.d. 20
januari 1995, onder nummer WE94.72046/BV322;

C de Vijfde wijziging van de Verordening op de hef-
fing en de invordering van de afvalstoffenheffing en
de reinigingsrechten 1993. Dit besluit is goedge-
keurd door gedeputeerde staten van Gelderland
d.d. 26 januari 1995, onder nummer WE94.72077/
BV322;

D De Vierde wijziging van de Verordening op de hef-
fing en de invordering van rioolrechten 1993.
Dit besluit is goedgekeurd door gedeputeerde sta-
ten van Gelderland d.d. 26 januari 1995, onder
nummer WE94.720857BV322;

E de Derde wijziging van de Verordening op de hef-
fing en de invordering van onroerende-zaakbelas-
tingen 1993. Dit besluit is goedgekeurd door gede-
puteerde staten van Gelderland d.d. 26 januari
1995, onder nummer WE94.72031/BV322.

Vorden, 2 februari 1995.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

_Uw vloerbedekking snel weer schoon?

Chem-Dry
Quick Serv/"ce(

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen een
uur weer droog is

• Volkomen veilig en
onschadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken,
zodat uw tapijt zacht, fris
en net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook
meubelstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie! Tel. (05750) 4 33 77

Chem-Dry Quick Service'

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3:19Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur, en:

b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 3 februari 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: H.L.H. Havekes
straat en huisnummer: Lindeseweg 17
postcode/gemeente: 7251 NJ Vorden

betreft een revisievergunning voor een agrarisch
bedrijf aan de Lindeseweg 16 te Vorden.:

2. naam aanvrager: H. Jansen
straat en huisnummer: Uselweg 13
postcode/gemeente: 7233 SJ Vierakker

betreft een revisievergunning voor een veevoeder-
bedrijf en winkelbedrijf:

3. naam aanvrager: J.C. Kornegoor
straat en huisnummer: Galgengoorweg 17
postcode/gemeente: 7251 KD Vorden

betreft een revisievergunning voor een agrarisch
bedrijf:

4. naam aanvrager: Hulshof B. V.
straat en huisnummer: Enkweg 11 a
postcode/gemeente: 7251 EV Vorden

betreft een revisievergunning voor een bouwbe-
drijf:

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zei f en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 3 maart 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.
Datum: 31 januari 1995
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen:
reau milieu, tel. 05752-74
05752-7444

entehuis Vorden, bu-
oorkiesnummer), fax.

oeze ineen BIJ UURT en vuonne
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DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG l t/tn ZATERDAG 4 FEBRUARI

Is uw drukwerk véf^erk 'geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Attentie
Z.M.O.-leden
De Algemene Vergadering van landbouw-
maatschappij Z.M.O. wordt gehouden op vrijdag
24 februari a.s.

Plaats: Autotron, Rosmalen
Spreker: mevr. De Boer, Minister van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.

Vertrek per bus: ca. 8 uur (bij voldoende
deelname).

Opgave vóór 11 februari a.s. bij G. Schuerink
(secretaris), tel. 1284.

Wat de uitslag

ook is geworden

Vakwerk komt van

Weevers uit Vorden

Nationaal kampioen

Wilt u een tijdschrift of
boek laten inbinden?

V inbinden van tijdschriften

V scripties e.d.

V reparaties van boekbanden

V kartonnage

Aubadestraat 6
7323 LB Apeldoorn
Tel. 055-665429

U kunt uw opdrachten eventueel afleveren

bij Drukkerij Weevers te Vorden.

fvöMOjaar
^ certificaathouder

Grafisch Nederland is overtuigd van onze kwaliteiten,
Neem de proef op de som, vraag vrijblijvend offerte.

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



OPRUIMING

t/m 11 februari

•aeco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 05753 - 4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

i.s.m.

dansschool
B O U M A N
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ch Albert Heijn

Met onze Top l O aanbiedingen:

1,39
2,39

Stroganoff-lapjes
100 gram van 1,59

AH Vloerkadetten
l O stuks van 3,49

Fanta en Sprite l % Itr. van 1,99 _ l f *1J

Libero Boy en Girl d/v. smaken l
van! 8,99 _

Bloemkool
per stuk

Appeldriehoek
Bake-off Gebak
per stuk van l ,50

Bordeaux Rouge of Blanc
0,75 Itr. van 5,95

Luyck's Augurken z.z.
fijn 670 gram van 2,89

AH Keukenrollen
3 stuks van 3,74

Bros - Muts - KitKat - Lion
Smartie - Mini's
zak van 4,36

1,99

Of99
4,95
1,99
2,99
3,29

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
met gratis Air Miles
voor een weekendje Parijs.

Dorpsstraat 30

Kapsaloniel. 1423

Schoonheidssalon ie\. 2033

CARE

Verzorging
speciaal verzorgingssysteem

voor gekleurd haar

Aanbieding:

KLEURSHAMPOO
(houdt 6 weken) + knippen en

droogföhnen nu samen

voor f 43,95 (normaal f 55,70)

geldig t/m 15 februari

LECOIFFEUR
GOLDWELL

haar- en huidverzorging

2 BEGONIA'S 10,-

Bij ons niet een bos maar

l W E E bos bloemen voor 8,95
(Keuze uit chrysanten, tulpen, alstroumeria,

rozen, forsythia etc.)

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

BADKAMER VERBOUWEN ? "V

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

R f. Jansen installatiebedrijf

burg.galleestraat 58 7251 EC vorden

DEURDREAJERS

ERWTENSOEPAKTIE
in samenwerking met
Jan Rodenburg op zaterdag
4 februari a.s.

Evenals vorig jaar komen de Deurdreajers huis-
aan-huis bij U langs met erwtensoep.
Tevens wordt U gratis ons Leutboek aange-
boden.

Voor bestellingen kunt U telefonisch bellen naar
Videotheek J. Visscher, tel.nr. 3640.

OP = OP

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995
Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor
andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

CONCURIf'RENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. 05752-2039

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

DOLLE dagen
30% KASSAKORTING
op alle afgeprijsde artikelen

dames- en herenmode
modecentrum VANDAAG MORGEN ZATÏRDAG

ruurlo
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
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Sterke groei voor
f1 raafcrhflnri iH Frisse kleuren en uitbreiding van capaciteit:

Het jaar 1994 was voor de Vordense
auto-en motorclub 'De Graafschap-
rijders' op een tweetal fronten zeer
succesvol jaar. Vier nationale titels
vielen in Vordense handen. Toine van
Dijk mocht zich enduro kampioen
van Nederland noemen in de klassse
boven 175 CC. Op het 'speurder-
sfront' werd het A-team kampioen
van Nederland. Individuele overwin-
ningen waren er voor de heer en me-
vrouw Sijpkes in diezelfde A-klasse
en voor Wouter Memelink bij de mo-
toren.

'Toch waren er het afgelopen jaar niet
alleen positieve geluiden te horen.
Helaas moesten leden van het dage-
lijks bestuur regelmatig bij diverse or-
ganen van bestuur op bezoek om uit-
leg en verdediging te geven over inge-
diende bezwaren. Ook moesten we
onze uiterste best doen om het militair
oefenterrein voor de komende vijf
jaar te mogen blijven gebruiken voor
diverse motorsportaktiviteiten.
Ondanks het feit dat onze vorm van
recreatie bij menigeen niet als zoda-
nig wordt gezien, prijst de VAMC
zich gelukkig met een sterke groei
van met name de toer-en crossafde-
ling. Een gemiddeld stijgingspercen-
tage van aktieve leden van ruim 30
procent t.o.v. vorig jaar geeft wel de-
gelijk aan dat ook motorrijden gezien
moet worden als een aktieve vrije-
tijdsbesteding en dus ook de volle
aandacht verdient van onze lokale en
provinciale overheden', aldus sekre-
taris Wouter Memelink tijdens de
goed bezochte jaarvergadering van
zijn vereniging.

Het afgelopen jaar heeft de beheers-
commissie van 'De Graafschap-
rijders' veel werk verzet om de binne-
naankleding van het clubhuis 't Kon-
taktpunt te verfraaien. Allereerst
werd de centrale kachel met schouw
verwijderd, waardoor de ruimte gro-
ter en effektiever werd. Ook kwam er
een nieuwe vloerbedekking.
De motorclub is vol lof over de mede-
werking die men van de plaatselijke
overheid en politie krijgt. In de prak-
tijk betekent dit dat voor alle evene-
menten de benodigde vergunningen
zijn verkregen. Met betrekking tot het
gebruik van het militaire oefenterrein
kan hieraan de Defensie en de ge-
meente Lochem nog worden toege-
voegd. De vereniging telt thans 335
leden. Bij de bestuursverkiezing werd
Wouter Memelink herkozen. Jan lui-
ten stelde zich niet herkiesbaar. Deze
vakature zal niet worden opgevuld.

Zaal 't Wapen van 't Medler verbouwd
riscaalnieuws

El I is en echtgenoot Peter ten Have van 't Wapen van 't Medler.

De zaal van 't Wapen van 't Medler
is de afgelopen weken grondig on-
der handen genomen. Zo is de lager
gelegen koestal gelijkvloers ge-
maakt met de rest van de zaal. 'In
de praktijk bleek zo'n niveauver-
schil niet altijd even goed te wer-
ken. Het was wel gezellig om aan de
ene kant van de zaal een lager gele-
gen zitje te hebben, maar echt
praktisch was het niet. En het ging
ook ten koste van de capaciteit', al-
dus eigenaresse Ellis ten Have.

De zaal van 't Wapen van 't Medler is

deze week weer voor het publiek open
gegaan. 'Ik vertel liever niet te veel
over de veranderingen. Mensen moe-
ten gewoon komen kijken', lacht Ellis
ten Have. Enkele jaren geleden be-
sloot ze samen met haar echtgenoot
de zaak van haar ouders voort te zet-
ten. 'Je moet alleen niet opschrijven
dat ik l^fcpcdrijf heb overgenomen.
We doe^rTles op dit moment samen.
Mijn ouders werken nog volop mee in
de zaak', aldus Ellis ten Have.
Het aantal feesten er partijen in de
zaal van 't Wapen van 't Medler is de
laatste Jtftti flink toegenomen. 'We

mogen niet klagen', zegt Ellis ten
Have bescheiden. 'En omdat we met
de tijd mee willen, hebben we naast
het verhogen van de koestal ook de
rest van de zaal opgeknapt.' De zaal
van 't Wapen van 't Medler is voor-
zien van nieuwe vloerbedekking, gor-
dijnen en verlichting.
'Verder heeft de schilderes aal voor-
zien van een nieuw verlJ^Uoor ge-
bruik te maken van blauwe en okerge-
le tinten heeft de zaal een frisse uistra-
ling gekregen. We kunnen er dus weer
jaren tegenaan', aldus een trotse Ellis
ten Have.

Winteravonden
CCK trekken 110
belangstellenden
Het CCK (Cultureel Collectief Kra-
nenburg) hield vrijdag- en zaterdag-
avond bij de familie Wunderink aan
de Ruurloseweg een zogenaamde
winteravond. Vrijdagavond was Dini

Weekendrecept
Vlogman
Normandische koteletten

Bereidingstijd: 35 minuten
Benodigdheden voor 4 personen: 4 ribkoteletten van 150 gram, zout,
peper uit de molen, 2 eetlepels bloem, 2'/2 eetlepel slaolie, 4 eetlepels
calvados, 40 gram margarine of boter, l eetlepel tomatenpuree, '/s liter
room of koffieroom, 6 eetlepels mayonaise

Benodigd keukengerei: bord, grote koekepan, metalen sauslepel, luci-
fers, kleine garde, kom, voorverwarmde vleesschotel

Bereidingswijze:
1. Wrijf de koteletten in met versgemalen peperen zout.
2. Doe de bloem op een bord. Haal de koteletten erdoor. Zorg ervoor dat

ze goed met bloem zijn bedekt. Schud de overtollige bloem van het
vlees.

3. Laat de olie in de koekepan goed warm worden. Bak het vlees daarin
aan weerszijden mooi van kleur.

4. Verwarm 3 eetlepels calvados in de sauslepel op enige afstand boven
een vlam. Schenk de drank over de koteletten. Steek de calvados met
een brandende lucifer aan en laat de vlam uitdoven.

5. Doe de margarine in kleine stukken in de pan. Keer de koteletten om
en om zonder daarbij in het vlees te prikken.

6. Schenk 5 eetlepels warm of kokend water langs de wand in de koeke-
pan. Roer het bezinksel los van de panbodem en laat de jus even
koken. Temper dan de warmtebron en laat het vlees gaar worden.

7. Klop in de kom de rest van de calvados, de tomatenpuree, de room en
de mayonaise door elkaar. Leg de koteletten op de voorverwarmde
vleesschotel. Klop de inhoud van de kom door de jus. Laat die goed
warm worden, maar hij mag niet meer koken. Voeg naar smaak peper
en zout toe. Serveer de saus bij het vlees, of apart in een voorver-
warmde sauskom.

Wijntip: Een eenvoudige eerlijke witte wijn, zoals een fruitige Musca-
det, is hier op zijn plaats.

Tip van de kok: Serveer het vlees met 'appels uit de oven', of met op
elke kotelet een dikke, in boter gebakken plak appel. Gameer de kotelet-
ten extra met bijvoorbeeld 250 gram plakjes champignon. Bak ze even
mee en bestrooi ze met kleingeknipte peterselie.

Hiddink uit Lochem te gast. Dini Hid-
dink, bekend van haar verhalen over
de Achterhoek, vertelde de 60 aanwe-
zigen op de deel van de boerderij over
het door haar geschreven boekje
'Ploetern'.
Er was deze avond ook muziek en wel
door het duo 'De Veteranen'. En wat
voor veteranen. De beide muzikanten,
de een op drums en de ander op accor-
deon, zijn samen 150 jaar oud. Zij
zorgden voor een perfecte stemming
en inspireerden ook de jeugd tot het
maken van de aloude dansen zoals de
veleta en de Duitse polka. Alvorens
vrijdagavond de beentjes van de vloer
gingen, vertoonde Freddy Schmitz
een nog nooit eerder vertoonde film
over Vorden uit de eind dertiger jaren.
Deze film was door Schmitz op video
overgezet. Ook vertoonde hij film-
beelden over de scholen in de buurt-
schappen Wildenborch, Medler en de
Kranenburg. Deze beelden stamden
uit respectievelijk de jaren 1949 en
1957.
Zaterdagavond kwamen zo'n 50 be-
langstellenden voor de tweede 'win-
teravond' naar de familie Wunderink.
Het programma was identiek aan de
vrijdagavond met dit verschil dat Dini
Hiddink niet van de partij was. Deze
avond was de 80-jarige G. van Roekei
aan het woord. Hij vertelde de aanwe-
zigen eveneens over de Achterhoek.
Ook Van Roekei heeft een aantal
boekjes op zijn naam staan zoals het
'Markeboek van Zelhem' en een
boekje over de Gelderse Achterhoek
in de negentiende eeuw. Het Cultureel
Collectief Kranenburg heeft als vol-
gende activiteit het inmiddels beken-
de Paasvuur dat rond Pasen op het
programma staat.

Klaverjassen
Zaterdagavond werd voor de eerste
keer het Vordense kampioenschap
kaarten gehouden. Het betrof de
kaartspelen klaverjassen en jokeren.
Aan dit evenement dat in 'De Her-
berg' werd gehouden werd door 66
personen deelgenomen. De klaverjas-
bokaal werd beschikbaar gesteld door
d'Olde Lettink en de bokaal voor het
jokeren door de firma Amco Electro.
Van het begin heerste er een stem-
ming van 'we zijn van huis en laten

we een gezellig avondje kaarten'. Het
was - om in kaarttermen te spreken -
absoluut verboden om met 'het mes
op tafel te spelen'. De uitslagen waren
als volgt: Klaverjassen: I Wim
Buunk; 2 Stef Kruip; 3 Jeroen Broek-
man. Poedelprijs: Anke Horsman. Jo-
keren: I Betsie Klein Zessink; 2 Marie
Lauckhart; 3 Dirkje de Beus. Poe-
delprijs Appie Winkels. De organisa-
tie is van plan, gezien de grote belang-
stelling, om er een jaarlijks terugke-
rend evenement van te maken.

Amnesty
Maandagavond 6 februari organiseert
de werkgroep Vorden van Amnesty
International wederom een schrijfa-
vond voor mensen die behandeld
worden in strijd met de mensenrech-
ten. Deze keer gaat het onder meer om
paters in Brazilië; een onderwijzeres
uit Rwanda en een vakbondsleider uit
Indonesië. Indien men verhinderd is
om op de schrijfavond in het Dorps-
centrum te komen dan kunnen er thuis
brieven over geschreven worden.
Hiervoor gaarne kontakt opnemen bij
Ank Wallenburg tef.05752-2337 of
voor Wichmond met Leni Lamers
telf.05754-1341. Zondag 5 februari is
er in de kerken in Vorden en Wich-
mond gelegenheid om een petitielijst
te ondertekenen. Daardoor krijgt de
24-jarige onderwijzeres uit Rwanda
nog wat extra aandacht.

Graafschaprijders
Zaterdag 4 februari houdt de Vorden-
se auto-en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' in de feestzaal van 'De
Herberg' de jaarlijkse feestavond.
Een van de hoogtepunten is ongetwij-
feld de huldiging van de clubkam-
pioenen, de Nederlandse kampioenen
in de klasse orientatie-en enduro. Te-
vens worden de winnaars gehuldigd
van de Delden Trophee; de Toer Trop-
hee en de Schoenmakerritten. Daar-
naast zal de sportman van het jaar be-
kend gemaakt worden. Aan het feest
zal medewerking worden verleend
door 'Mie Dutch' en 'Expresse'. Zie
ook advertentie.

In de zomer van 1987 besloten 2 per-
sonen te gaan samenwonen. Eén van
de twee was helaas ziek en daarom
werd de samenwoning pas op 20 ja-
nuari 1988 'officieel'. Op 21 juni
1988 benoemde de zieke de ander tot
zijn erfgename. Op diezelfde dag slo-
ten ze een samenlevingsovereen-
komst. Daarin was opgenomen dat de
gemeenschappelijke goederen aan de
langstlevende zouden worden toege-
scheiden. Die goederen waren voor
die tijd van de zieke, maar werden
door een bepaling in de samenle-
vingsovereenkomst gemeenschappe-
lijk eigendom. Op 25 juni 1988 over-
leed de zieke.
Enige tijd later verschilden de inspec-
teur en de erfgename van mening over
de vraag of over de verkrijging krach-
tens het verblijvingsbeding al dan niet
successierecht was verschuldigd. De
belastingrechter vond dat dat niet het
geval was. De zieke erflater had ten
tijde van het opmaken van de samen-
levingsovereenkomst - volgens de
rechter - niet de bedoeling de erfge-
name te bevoordelen. Daarom was
over die verkrijging geen
successiebelasting verschuldigd.

Samenwonenden kunnen dan ook
aanzienlijke successierechtelijke
voordelen behalen door zo'n verblij-
vingsbeding in hun samenlevings-
overeenkomst op te nemen. Een ver-
eiste is, dat het beding niet wordt ge-
maakt om één van de twee partijen te
bevoordelen. Er moet voor beide par-
tijen een reële kans zijn dat zij van het
beding kunnen genieten. Laat u dus
goed voorlichten.
Hoewel in dit geval de dag van over-
lijden en die van het opmaken van de
samenlevingsovereenkomst heel
dicht op elkaar lagen, werd toch geen
bevoordelingsbedoeling aangeno-
men. Voor de Inkomstenbelasting/
Premie Volksverzekeringen wordt bij
elke andere vorm van samenwoning
dan het wettelijk huwelijk, ieder van
de partners zelfstandig in de heffing
betrokken. De persoonlijke omstan-
digheden van degene(n) met wie men
een gezamenlijke huishouding voert,
zijn van belang voor het bepalen van
de belastingvrije som. Samenwonen-
den komen ook in aanmerking voor
overdracht van de basisaftrek.

mr. drs. B.H.J. de Regt FB.

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

Allerhand
in 't Saksenland

Sporen van oude hessenwegen kan men nog op diverse plaatsen
in de Achterhoek vinden. Zoals de hessenweg van Aalten naar
Hengelo Gld. bijvoorbeeld. Bijna rechtoe-rechtaan van Aalten
via de Radstaken langs Halle naar Hengelo Gld. Wat opvalt is de
naam van het eerste stuk weg bij Aalten, dat heet de 'Romienen-
diek'.
Een verklaring voor deze naam geeft de Varus-legende: volgens
deze legende zou de Romeinse stadhouder Varus (50 v. Chr. — 9
n. Chr.) hier met zijn legioenen overgetrokken zijn. Zijn leger-
kamp bevond zich toen, volgens datzelfde verhaal, in Varsseveld
dat zijn naam aan Varus te danken zou hebben. Het naburige Har-
reveld zou dan Hermansveld moeten zijn, afgeleid van Herman
(Armin-Arminius) de Germaanse legeraanvoerder die Varus ver-
sloeg. Deze Arminius was aanvoerder geweest van een cohorte
Romeinen en mocht de titel van ridder voeren. Zoals wel meer
Germanen uit de stam der Cherusken had hij zijn opleiding bij het
Romeinse leger genoten. Doordat op den duur veel Germanen het
Romeinse gezag beu werden kwamen ze in opstand, Arminius
werd toen hun leider.
Genoemde slag zou volgens sommigen in de buurt van Varsse-
veld hebben plaatsgehad, anderen menen dat het treffen in het
Teutoburgerwoud plaatsvond. Daar heeft men in de buurt van
Hiddesen in ieder geval een 55 meter hoog koperen 'Hermans-
denkmal' neergezet, vervaardigd door de kunstenaar Ernst von
Bandel.
In totaal zijn er wel zes verschillende meningen over de plaats
waar de slag tussen Varus en Arminius in 9 n. Chr. woedde. Maar
bewijzen zijn er voor geen enkele van deze plaatsen. Dat de Ro-
meinse geschiedschrijver Tacitus als plaats 'SaltusTeutoburgien-
sis' aangeeft zegt in feite niet zoveel, deze Tacitus is nooit in dat
gebied geweest, hij moet het dus ook van anderen hebben ge-
hoord.
Varus pleegde na de verloren slag zelfmoord, misschien is de
roep van de Romeinse keizer van 'Varus, geef me mijn legioenen
terug' daartoe wel aanleiding geweest.
Maar 't is allemaal tweeduizend jaar geleden, zo druk hoeven we
ons daar niet over te maken. En voor de mensen in Varsseveld en
omgeving is het wel aardig dat de Varus-legende blijft bestaan.

H.G. Wullink



Zwemfeest alleen
voorkinderen?
Er zijn vragen over het 'Zwemfeest a
la 1936' dat op 10 juni zal worden
georganiseerd omdat het zwembad
'in de Dennen' dan precies zestig jaar
bestaat. En dat is vooral de vraag of
dit feest alleen bedoeld is voor de
jeugd. Het antwoord is: natuurlijk
niet! Het ouderwetse zwemfeest is be-
doeld voor jong en oud. De grote kin-
derkermis en de oud-hollandse spelen
zijn wel opgezet voor de jeugd, maar
er is van alles te doen. Er zijn demon-
straties in het water (o.a. kunstzwem-
men door een groep meisjes die daar
zelf hun ouderwetse badpakjes voor
maken). Er zijn overal gezellige zit-
jes, er is muziek uit de dertiger jaren
en draaiorgelmuziek, er is een haring-
kraam en een suikerspinnerij, er lopen
nogal wat in Charlestonstijl geklede
vrijwilligers rond en u kunt tegen
1936-prijzen een consumptie bestel-
len. En zelfs als het weer niet zo stra-
lend is dan is het aan de waterkant nog
goed toeven in de grote feesttent die
in de speel we i wordt opgezet.
Er is ook de vraag hoe je bij kunt dra-
gen aan het feestgeschenk dat we het
bestuur namens de hele bevolking
willen aanbieden. Hoe kun je daar aan
bijdragen? Het antwoord is: wacht u
even tot eind maart. Dan ontvangt u
een brief thuis met een envelopje. Dat
wordt daarna opgehaald door vrijwil-
ligers. Op deze manier hopen we het
bestuur een cadeau aan te kunnen bie-
den in de vorm van een verbetering
van de inventaris van het bad. Een ca-
deau dus waar alle gebruikers weer
plezier aan kunnen beleven.
En als u vindt dat dit best een zinvolle
aktie is rond het jubileum van ons
zwembad: er zijn al veel vrijwilligers
die helpen bij het ophalen van de en-
velopjes en die straks op het zwem-
feest assisteren bij alle activiteiten.
Maar er zijn nog meer vrijwilligers
nodig. Wie zich op wil geven: bel
even met nr. 2431 en u hoort nader
van ons. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.

AGENDA

Geslaagd
Bij de AGRON-MBO in Doetinchem
zijn geslaagd voor de opleiding ka-
derfunctionaris veehouderij, Geert
Groot Nuelend uit Vorden, Reinoud
Maalderink uit Wichmond, Erik
Bloemendaal, Denny Jolink, Andre
Schuerink uit Hengelo en Jos Breu-
kink uit Zutphen. Door de benodigde
certificaten te behalen hebben zij de
vierjarige opleiding in drie en half
jaar afgerond. Met het gekozen door-
stroompakket kunnen ze verder stu-
deren in het hoger beroepsonderwijs.

Toneel Vierakker
De toneelvereniging Vierakker gaf
haar jaarlijkse uitvoering. Voor 2 vol-
le zalen brachten zij het blijspel in 3
bedrijven "t Is maar tijdelijk', ge-
schreven door J. Hemmink-Kamp
voor het voetlicht. Het spel werd uit-
stekend in dialect gespeeld, speciaal
werden de hoofdrollen door de twee
ooms van Anna Veltman (gespeeld
door Annie Olthof-Borgman) de 2
ooms die door brand van hun huis en
haven waren beroofd, werden door
dhr. Erik Klein Haneveld en Derk
Bruil voortreffelijk gespeeld, zij
brachten door hun optreden de zaal
meerdere keren aan het lachen, door
hun eigenwijze optreden en wat voor
de wed. Veldman niet altijd meeviel.
Terwijl de pastoor gespeeld door B.
Bouwmester en de dominee gespeeld
door Jan Rietman ook veel moesten
incasseren van de zoon des huizes Jan
Borgman, die deze herders van hun
schaapjes regelmatig de waarheid
vertelde.
Terwijl de buurvrouw gespeeld door
Ria Tijssen zich omdraaide als een
blad aan de boom, toen bleek dat er
geld en goed op het spel stond.
Wanneer zuster Teresa gespeeld door
Willemien 't Hooft in het spel kwam,
was de spoeier pas goed aan de orde.
Na verschillende verwikkelingen
kwam het toch nog goed met Jan, de
zoon en Martha, het buurmeisje, ge-
speeld door Anja Bosch-Weenk, en de
ooms konden bij hun blijven wonen.

Waterpolo
het tweede team van Vorden '64 heeft
de competitiewedstrijd tegen Nuns-
peet 3 met 10-8 gewonnen. In de eer-
ste periode was de stand 5-4 dankzij
doelpunten van Rudi Sloot (2x), Her-
win Wilgenhof, Kier Knol en Frans
Karmiggelt. In de tweede periode
werd het 8-6. Kier Knol (2x) en Mar-
tin Siebelink scoorden. Frans Kar-
miggelt en Jac Gotink zorgden ten-
slotte voor de 10-8 eindstand.

FEBRUARI:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

1 HVG Wichmond, Voedselallergie
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Dialezing in de Wehme door dhr.

Schmitz ook 55+ en donateurs Vr.
v.d. Wehme

6 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg

10 Plattelandsvrouwen, culturele
avond samen met ZMO en Jong
Gelre

13 VrouwendubMedler, Eigen leden
13 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
14 Soos Kranenburg KBO
15 HVGdorp,BVM-avond
15 HVG Wichmond
16PCOBindeWehme
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 HVGWildenborch,Hr.Waahl,

Rekkense Inrichting
20 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
21 Plattelandsvrouwen, excursie naar

Siebrand
21 NCVB dhr. J. Teeuwen, IVN-

avond'Libellen'
22 Plattelandsvrouwen, dhr. Vrogten

uit Hengelo
22 Welfare Handwerken, Wehme
23 Ledenbijeenkomst ANBO in

't Stampertje
27 VrouwenclubMedler, dokter

Sepmeijer
27 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
28 Soos Kranenburg KBO, carnaval

en quiz

MAART:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

1 HVG Wichmond ééndagsbestuur
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 HVG Wichmond,

wereldgebedsdag
6 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
7 Plattelandsvrouwen, Doe-avond
8 Welfare Handwerken, Wehme
9 HVG dorp, bezichtiging R.K. kerk

Kranenburg
13 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
13 VrouwenclubMedler,tulpen

maken
14 Soos Kranenburg
15 Plattelandsvrouwen dhr. Seves,

lezing
15 HVG Wichmond,'Corn Dollies'
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 HVGWildenborchdhr.Abbink,

schaapsherder
17 ANBO Alg. Vergadering en

aanvullend programma in het
Stampertje

20 ANBO klootschieten bij de
Goldberg

21 NCVB Vorden, asielzoeken
22 HVG dorp Paasliturgie
22 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
25 Soos Kranenburg, 50 jaar

bevrijding Vorden
27 VrouwenclubMedler,'Corn

Dollies'
27 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
29 HVGdorpRingavondinLochem

zaal Bousema

Kump'tolde weer?
A'j's oaver vrogger wiltpraotn,
heur i'j: dat is ewes, dat kö'j wel
laotn.
Maor dat bliekt neet waor te weazen,
dat zo'j wieterop wel leazen.

Altied heb wi'j können heurn:
volle wark mos t'r gebeur n.
De vrouwluu gingen met nao' t land,
opa en opoe wazzen veur de kinder
bi'j de hand.

Deur eur wodn zee op-evoed,
en dat ging toch oaver al goed.
Too die zelf eur kinder kregen,
buntze meer bi'jhuus ebleven.

Now is 't veduld toch weer zo wied,
de kinder mot ze now weer kwiet.
As't effen kan gaot ze nao de cres,
en anders kan oma dat ok nog bes.

Now mot ze allebei vedienen,
veur 't mooie huus heb ze geld motn
lenen.
Vrogger wodn dat van armoe edaon,
now wilt ze rejaler deur 't leaven
gaon.

Alle dage komp de oma's langs,
met un hele riege mangs.
Ze brengt ze nao de schole of de cres,
wat hè'k owluu an 't begin ezeg?

D. Lindeman

V o e

WVorden
Programma 4 februari: Vorden Al-
Vios Beltrum Al, Rekken B l-Vorden
BI, Vorden Cl-Markelo Cl.

Programma 5 februari: WWNA 1-Vor-
den l,Pax 3-Vorden 2,Vorden 3-DCS
6, Vorden 4-Eibergen 5, Vorden 5-De
Hoven 3, Ruurlo 5-Vorden 6, Vorden
7-GSV635.

Socii
Programma 4 februari: Socii B-Helios
B.

Programma 5 februari: Wolfersveen-
Socii, Zutphania 2-Socii 2, Socii
3-Zeddam 3, Socii 4-Zutphen 5, Ratti
2-Socii 5, Socii 6-Vios Beltrum 11.

V o l l e y b a l

Dash/Sorbo
Afgelopen zaterdagmiddag werd in
sporthal 't Jebbink gespeeld tegen de
nummer 10 Volco uit Ommen. Er we. rd
gewonnen met 3-2. Setstanden 15-13,
15-10, 12-15 (8-2), 14-16 (14-18) en
15-9. Voor de spelersgroep een lood-
zware wedstrijd.
In de vierde set viel Elly Nijenhuis uit
met een nare enkelblessure, die haar
voor enkele weken uitschakeld. Lise
Hissink maakte een goede beurt als
buitenaanvaller en Linda Klein Brinke
als verdediger. De balsponsor van za-
terdag was eetcafé-bar-restaurant De
Herberg.

Verlies heren Dash
Afgelopen zaterdag trokken de heren
van Dash op volle sterkte naar Eefde.
Daar moest aangetreden worden te-
gen de nummer vijf van de ranglijst.
Gezien haÉ^sultaat van de thuiswed-
strijd waij^Peen 2-3 nederlaag werd
geleden, was de hoop op een goede af-
loop niet onterecht. Maar Dash kwam
van de koude kermis thuis. 3-0.
Meteen in de eerste set liet Vios zien
wat het vlfclan was. Winnen dus en
wel zo snSmogelijk. Met een scherpe
service werd de Vordense ploeg onder
druk gezet. De pass aan Dash-zijde
wilde maar niet komen met als gevolg
een 15-4 setnederlaag.
Snel vergeten en met frisse moed be-
ginnen aan de tweede set, was nu de
opdracht. Er werd al meer vechtlust ge-
toond dan in de voorgaande set, maar
de pass bleef een probleem. Ook deze
set werd verloren met 15-4.
Een blamage dreigde eraan te komen.
Dash zette nu alles op alles om er nog
een leuke wedstrijd van te maken. Er
werd bikkelhard gevochten met als re-
sultaat een voorsprong van 7-9. Vanaf
dat moment werd het verschil tussen
Vios en Dash duidelijk. Vios, dat veel
meer routine in huis heeft, sloop dich-
terbij. Toch rook Dash nog steeds kan-
sen, maar het was uiteindelijk de
kracht van Vios die de doorslag gaf 15-
11. Helaas een 3-0 nederlaag maar la-
ten we hopen dat het zaterdag 4 fe-
bruari beter gaat. Dash speelt dan
thuis tegen het sterke Devolco 2 uit
Deventer.

Uitslagen
Vrijdag 27 februari: Hrecr. Dash 3-Ter-
wolde l 0-3, Drecr. Dash 1-Wilhel-
mina l 3-0.

Zaterdag 28 februari: DP Heeten
1-Dash 2 3-1, D3A Bruvoc 2-Dash 4
1-2, D4C Vios 4-Dash 7 0-3, H P Vios
2-Dash l 3-0, M A Voorwaarts 1-Dash
l 2-2, D2A Dash 3-WSV l 3-0, D4A
Dash 5-WSV 3 3-0, Hl Dash 2-Hee-
ten l 0-3, H3A Dash 3-WSV 4 2-1, JB
Dash 1-Wilhelmina l 3-0, JC Dash
l-WSV3 0-3, MC Dash l-Overa23-0.

Programma
Donderdag 2 februari: Hl Olympia
1-Dash 2.

Vrijdag 3 februari: MC Terwolde
1-Dash l, Hrecr. Dash 2-Epse 1.

Zaterdag 4 februari: D3edivB Devolco
'88 2-Dash/Sorbo, D2A Overa 2-Dash
3, D4A Heeten 4-Dash 5, D4B Boeme-
rang 4-Dash 6,H3 A DSC 5-Dash 3, JB
Heeten 1-Dash l, H P Dash
1-Devolco 2, DP Dash 2-Devolco 4,
D3A Dash 4-Devolco 7, D4C Dash
7-ABS 3, MA Dash 1-WSV 1.

Dinsdag 7 februari: Hrecr. WIK
1-Dash 2.

Dieren s h o w

PKV
Op de regionale kleindierenshow in de
Spilbroekhal te Neede werd ook inge-
zonden door leden van PKV met de
volgende resultaten.
Grote hoenders: Barnevelder H.J.
Rietman IxG. Vonverk H. van Heerde
2xZG IxG. Brahma W. Soeteman
IxZG. Appenzeller spitskuif H. van
Olst 2xZG en IxG.
Dwerghoenders: Lakenvelder H.J.
Rietman IxZG. Barnevelder M. Jan-
sen 2xZG. Doornikse kriel H. van Olst
IxF en 2xZG. Orpington B. van Dijke
IxU (het hoogste predikaat), 6xF,
3xZG. Ko Shamo G. Sanders IxF,
IxZG en IxG.
Konijnen: Vlaamse reus H.J. Rietman
3xZG. Franse hangoor J. Dekkers
2xZG, IxG. Nieuwzeelander wit H.J.
Rietman IxF en IxZG. Idem W.H.
Braakhekke lxF,2xZGen IxG.Wener
H.J. Rietman 2xZG. Rode Nieuwzee-
lander J. Bakering 3xG. Idem H. Gos-
selink 2xF en 2xZG. Idem G. Lense-
link IxF, 3xZG en IxG. Alaska H. Par-
dijs IxZG en IxG. Angora Combina-
tie 't Wolletje 2xF en 3xZG. Thrianta
H. Pardijs IxG. Hollanders Combina-
tie The Black Stars 2xF, IxZG en IxG.
Idem A.J. Everink 4xF, 3xZG. Idem
H.J. Rietman IxZGen IxG. Idem T.
Zevenhoeken IxF en IxG. Klein Zil-
ver H.J. Rietman IxF en IxG. Idem
Marijke Rietman IxZG en 2xG. Idem
J.J. Jansen IxF en IxG. Rus T. Zeven-
hoeken IxZG en IxG. Nederlandse
hangoordwerg J. Dekkers 3xZG. Pool
J. Bierhof IxF en IxZG.
Sierduiven: Silezische kropperW. Soe-
teman 3xF en 4xZG. Nederlandse
schoonheidspostduif G. Sanders
IxZG en 2xG. Arabische trommelduif
Sylvia Jansen 2xZG en 2xG. Oud-
duitse meeuw G. Sanders 2xF en
2xZG. Nonduif Fabio van Olst IxZG
en IxG. Idem met Felegyhazertuime-
laar IxZG en IxG. Totaal aantal inge-
zonden dieren 2.000.

Ook werd ingezonden op^Pöossche
Bondstentoonstelling met de volge-
nde resultaten.
Sierduiven Eksterkropper G. Sanders
IxF en IxZG. Idem met Nederlandse
schoonheidspostduif IxFjMa IxZG.
Idem met Oudduitse meei^PxU (het
hoogste predikaat), IxF en 2xZG.
Idem met Temeschburger Schecken
IxF en IxG.
Konijnen: Vlaamse reus E.J. Huur-
nink IxG. Idem H. Verstege IxZG en
3xG. Lotharinger H. Borgman-Beren-
pas IxZG. Nieuwzeelander zwart W.H.
Braakhekke IxF, IxZG en 3xG. Idem
met Nieuwzeelander wit 2xZG. Idem
M. Boersbroek IxZG en IxG. Idem H.
Verstege 2xF,3xZG en 4xG. Hollander
Combinatie The Black Stars 3xF,
SxZG en 4xG. Totaal aantal ingezon-
den dieren 8.253.

BZR
Uitslagen woensdag 25 januari.
Groep A: mevr. Hendriks/heer v.d.
Veen 61.8%, mevr. en heer Vreeman
55.7%, mevr./heer Scholten 55.0%.
Groep B: dames Arnold/van Gastel
64.2%, mevr./heer de Bruin 57.8%,
mevr/heer Führi Snethlage 56.8%.

P a a r (l e s p o t' t

De Graafschap
Bij de op zaterdag 28 januari in Laren
gehouden indoor springwedstrijden
voor ponies behaalde bij het B-sprin-
gen Rodie Heuvelink met Rayka de
eerste prijs, Rinie Heuvelink met
Gorby de tweede prijs en Marina Go-
tink met Utah de vierde prijs.
Bij de op zondag 29 januari in Haaks-
bergen gehouden indoor springwed-
strijden voor paarden behaalde Mar-
tine Rutting met Erasmus de eerste
prijs bij het jachtspringen, klasse L.
Beide wedstrijden telden mee als se-
lectiewedstrijd voor de Gelderse kam-
pioenschappen. In de totaalrangschik-
king werd bij de ponies Rodie Heuve-
link met Rayka kringkampioen Berkel-
streek springen klasse B en Inge Rege-
link met Lady kringkampioen sprin-
gen klasse M. Bij de paarden werd Mar-
tine Rutting met Erasmus kringkam-
pioen Berkelstreek springen klasse L.
Zij worden daarmee afgevaardigd naar
de Gelderse indoorkampioenschap-
pen die in maart worden gehouden.

Wielrennen

Dostal verliest nipt RTV
Het vierpuntenduel tussen Al Tilburg
en Dostal is in het voordeel van de Til-
burger geëindigd. Alhoewel het gat
met de degradatieplaatsen nog steeds
3 punten bedraagt met nog twee wed-
strijden te spelen, is het wel gewenst
dat de volgende wedstrijd die op 18 fe-
bruari in De Buurman wordt gespeeld,
gewonnen wordt.
In de wedstrijd tegen Al brak gebrek
aan productiviteit de Vordenaren op.
Na een snelle, gelijkwaardige remise
van Gerrit Wassink (1-1), deelde ook
Gerrit Boom de punten (2-2). Zijn om-
singeling klopte niet meer en met een
kleine combinatie redde hij zich. Nina
Jankovskaja verkreeg kansen na een
doorbraakmanoeuvre, maar dit bleek
geen winst op te leveren (3-3). De
normaal zo degelijke Henk Hoekman
kwam in een slechte klassieke partij te-
recht. De problemen kostten Hoek-
man veel tijd en op de vijftigste zet
overschreed hij de toegestane bedenk-
tijd (5-3). Henk Grotenhuis ten Har-
kel speelde remise (6-4) en Eddy Budé
werd in vrijwel gewonnen stand ver-
rast door een remisecombinatie (7-5).
Hendrik van der Zee boekte de enige
overwinning aan Vordense zijde (7-7).
Johan Haijtink ging in het late midden-
spel de fout in: hij dacht remise te forc-
eren maar eindigde in een verloren
eindspel (9-7). Alex Klein kreeg een
voordelig eindspel op het bord, maar
dit bevatte geen winst (l0-8).Tenslotte
hield Chris Grevers de sterkste speler
van Tilburg op remise zodat de eind-
stand bepaald werd op 11-9.

S q u a s h

Winst Heren l
Afgelopen vrijdag won Heren l met de
maximale score van vier gewonnen
matches van hekkesluiter Ede 2. Het
eerste team van Vorden heeft nog twee
wedstrijden te gaan en wanneer die
beide gewonnen worden, zijn ze zeker
van de tweede plaats in hun groep.
Aanstaand weekeinde spelen alle
teams van Vorden. Zaterdagmiddag
spelen zowel de Dames l als de Heren
2 thuis.

Het cross-seizoen zit er op en werd in
stijl afgesloten. Een twintigtal renners
vertrok richting Zelhem om daar deel
te nemen aan een toertocht. De vrou-
wen en 'aanhang' gingen een partij
klootschieten en rond het middaguur
was iedereen present op camping De
Kleine Steege waar men zich de boe-
renkool goed liet smaken.
Tussendoor werd Loy Taken voor zijn
vele werk voor de club in prachtige
dichtvorm benoemd tot lid van ver-
dienste. Ook kreeg Peter Makkink de
beker voor het clubkampioenschap,
Wim Bosman de snelle man-trofee,
Rudie Peters als regelmatigste renner
en de gebroeders Helmink de aanmoe-
digingsprijs voor jonge talenten. Ver-
der is Ben Vos Ben Peters opgevolgd
als pr-man van de RTV Vierakker/
Wichmond.

Jeugdteam Rob's
Sports kampioen
Afgelopen zaterdag moest het judo-
team van Rob's Sports naar Groessen
voor de tweede ronde van de ooste-
lijke judocompetitie. De eerste wed-
strijd moest het team van trainer/
coach Robert Piek tegen gastheer
Groessen. Deze wedstrijd werd met
6-1 gewonnen. Tegen Dieren be-
haalde de Vordense ploeg een 4-3
overwinning. De laatste partij moest
gespeeld worden tegen Zevenaar. Met
6-1 werd deze ploeg verslagen. Met
vijf overwinningen en een gelijkspel
werd het team uit Vorden kampioen
van de poule.
Op 25 februari zijn de halve finaleron-
den. Het team bestond uit Tim El-
brink, Jacco Jansen, Emiel van Lingen,
Judah Bolink, Mark Wossink, Ray-
mond Jolink, Olivier van Helden en
Ron Huitink.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Vorden - Winterberg
Vorige week dinsdag bracht een groep van 30 Vordenaren een bezoek
aan Winterberg. Even lekker langlaufen was het motto. Gerard
Smeenk van de Zelstweg was één van de deelnemers. Hier volgt zijn
verslag.

' f Was 5 uur, José net uut den dreum,
Ik draaien mien zoals altied nof effen üm.
Moar aangezien wie zonder pyama sloapen,
en José er dus zo stond, bun ik der ok uut gekroapen.
De tasse vol wat marken in den buus,
gezellig zaam een dag van huus.
Rita had veur een stel de busse besteld,
toenk 't volk zagge, dach ik hak moar afgebeld.
Zelfbunk altied netjes en beschaafd,
moar dit volk, ik dach e, God geklaagd.
Toch ging ' t er eerst erg rustig an,
moar noa zo'n 100 km gingk der dan toch van.
Marianne kwam los deur nicotine gebrek,
zo kuj ziene zonder roken wordt ie knettergek.
Naor boven, naor boven, naor rechts, tut te stond,
toen an ' t roken, haost de bokse vol stront.
Ze zeiden dak mos poepen, dat was nie waor,
as dat zo zol wezen, waak noe nog nie klaor.
De reis ging weer wieter, der kwam moar gin snee,
moar gezelligheid geet veur, niet dak doar on lee.
Een enkele keer neulen over ventilatie en zo,
moar metene een snippe, ik dache nog, HO!
'tolde wiefzit te zeuren, was 't re laas,
dat de preuttel kapot was, blek later helaas.
't Probleem kwam ten ende, dat verhaal was veurbie,
't Zal een old wiefween, veur mien is ze't nie.
En toen kwammen de bulten, geen snee nog te zien,
iedereen in de ratse, en Rita veur tien.
Moar wie kwammen hoger en hoger, 't wierder ok wit,
't verklejen was begonnen, en wat daor onder de klere zit?
Toen wie der waren,' t was mooier dan mooi,
wie eerst niet kon skieën, begon met geklooi.
Toch begon 't te wennen, men skiejen ok al echt,
en werd op 't laatst e nog een ernstig gevecht.
't Was dus wel lachen, toen dronken wie wat,
een corn en een pils je, al was 't niet zat.
De busse ging reizen, richting Didam,
wie kregen wat lifters, die wet ter noe van.
Noe buw hier te etten, Jopie en Rita bedankt,
aj mien wilt kussen, dan kan dat, doar hek de hele dag noar verlangt.
As wie noe al iets veur volgend joar meugt zeggen,
begin op tied met geld achter uut te leggen!
Dan heb wie met zien allen weer volle lol,
en kriegt wielle de bus met gemak weer vol.
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