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Oud schrift Gezinsdienst
In het stadsarchief komen veel mensen
om gegevens op te zoeken over voorou-
ders of situaties die betrekking hebben
op hun voorgeschiedenis. Het is niet al-
tijd even eenvoudig om de oude tek-
sten (bijvoorbeeld brieven, uitgaven
voor feesten in de 17de eeuw of versla-
gen van criminele processen) te lezen.
Onderzoek doen wordt nog interessan-
ter na het volgen van de korte cursus
'Oud schrift' van Volksuniversiteit
Zutphcn. Nadere informatie geeft de
VU Zutphen op werkdagen (9.00-14.00
uur) tel. (0575) 51 55 89.

Op zondag 2 februari wordt in de
Hervormde Kerk en gezinsdienst ge-
houden. Het thema van de dienst is
"Kerkgang, waarom? Daarom!" Denken
wij er bij het naar de kerk gaan altijd
over na waarom wij gaan? Deze vraag
hield de gezinsdienstcommissie bezig
bij de voorbereiding van de gezins-
dienst. Dit naar aanleiding van het bij-
belverhaal van de vier vrienden die een
verlamde vriend bij Jezus brengen.

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

Expositie

De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen hield woensdag 22 januari
haar jaarvergadering. Uit het jaarver-
slag bleek dat de vereniging weer een
actief jaar achter de rug heeft. In de
pauze werd een verloting gehouden
ten behoeve van de vereniging. De
handwerkclub had gezorgd voor diver-
se prijzen. Als blijk van waardering
voor de werkzaamheden werd de da-
mes een attentie aangeboden.
Na de pauze was het woord aan me-
vrouw Dolman, provinciaal bestuurs-
lid van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen. Zij liet een diase-
rie zien die over de Plattelandsvrou-
wen ging. Bij de bcstuursverkiezing
waren de dames A.-Berenpas-Arfman
en A. Lenselink-Matser aftredend en
niet herkiesbaar. De presidente be-
dankte beide dames voor hun inzet van
de afgelopen jaren en bood hen een ca-
deau aan. Eén bestuurszetel wordt
voortaan ingenomen door mevrouw R.
Zweverink-ten Elshof. De andere be-
stuurszetel is nog vacant.
De volgende bijeenkomst is de geza-
ntcnlijke culturele avond met de
G.L.T.O en Jong Gelre op vrijdag 14 fe-
bruari in de "Herberg". Het bekende
duo "Höllenboer" zal dan een optreden
verzorgen.

In de galerie van Agncs Raben aan de
Nieuwstad exposeren vanaf l februari
tot en met 8 maart Rem de Boer en
Gemma Cabooter uit Heerhugowaard
en onder de naam "Teken".

Feestavond VAMC
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" houdt zaterdag-
avond l februari de jaarlijkse feest-
avond in "De Herberg". Een van de
hoogtepunten is ongetwijfeld de huldi-
ging van de vijf Nederlandse kampioe-
nen in de cnduro, de clubkampioenen
alsmede d^winnaars van de "ere-prij-
zen" te vBrcn de "Delden Trophee",
"Schoenaker Ritten en Toer Trophee".
Daarnaast wordt de sportman van het
jaar bekend gemaakt.

Vrouwenclub Medler
Op 20 januari waren de heer en me-
vrouw Schekman uit Deventer te gast
bij de Vrouwenclub Mcdlcr. Aan. de
hand van meegebrachte geveltopte-
kcns gaven ze uitleg over de betekenis
hiervan. Na de pauze was er een diase-
rie over boerderijen en geveltoptckcns.
Het was een leerzame en interessante
avond.

Nationale Vereniging ontvangt CBF-Keurmerk

De Zonnebloem gekeurd
Enkele weken geleden werd aan de
Nationale vereniging De Zonne-
bloem het CBF-keurmerk toege-
kend. Op donderdag 12 december
overhandigde de Staatssecretaris
van justitie, mevrouw mr. E.M.A.
Schmitz, tijdens een officiële uitrei-
king in Amsterdam het keurmerk-
certificaat aan de landelijke voor-
zitter van De Zonnebloem, de heer
M.G.M, van Berckel. De Zonnebloem
is zeer verheugd met de toekenning
van het keurmerk. De heer Joh.G.
Klaassen, directeur van de Nationa-
le Vereniging: "Het bezit van het
CBF-keurmerk is voor onze totale
vereniging zeer belangrijk en stemt
ons dan ook tot grote tevreden-
heid".

Het behalenv an het CBF-keurmerk be-
tekent voor de Zonnebloem, dat de ver-
eniging aan twee belangrijke eisen vol-
doet. Allereerst is een instelling, waar-
aan het keurmerk wordt toegekend,
door het Centraal Bureau Fondsenwer-

ving, een onafhankelijke en objectieve
instantie, gecontroleerd op bestuurlij-
ke beleidsvoering, organisatorische in-
richting en deugdelijke verslaggeving
en voldoet als keurmerkhouder aan de
bijbehorende criteria. Ten tweede weet
het publiek dat de kosten van De Zon-
nebloem met betrekking tot de fond-
senwerving niet hoger zijn dan maxi-
maal 25 procent en dat de ontvangen
donaties ook daadwerkelijk goed be-
steed worden.

Hoewel de afgelopen weken voor De
Zonnebloem natuurlijk in het teken
stonden van het verkrijgen van het
keurmerk, is de planning en organisa-
tie voor de activiteiten voor 1997 ge-
woon voortgezet. Enkele evenementen
die al op de agenda staan zijn de regio-
nale vakantiewcek van 7 tot 12 april en
de boottochten op 24 april en 10 mei.
En heel in "de verte gloort zelfs een spe-
ciaal concert van Danny de Munck.
Kortom, ook in 1997 heeft De Zonne-
bloem weer heel wat in petto.

Hervormde Gemeente
Zondag 2 februari 10.00 uur Gezamenlijke gezins-
dienst in de NH Kerk. Voorganger: ds. H.A.
Speelman.

RK kerk Kranenburg
'/.aterdag 1 februari 18.30 uur Woord- en commu-
nieviering.
Zondag 2 februari 10.00 uur Eucharistieviering +
30+ koor.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag l februari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 2 februari 10.00 uur Woord- en commu-
nieviering. Herenkoor.

Weekendwacht Pastores: 2-3 februari Pastoor J.
van Zeelst, Vorden (0575) 551735.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag2 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
m.in.v. Werkgroep Werelddiakonaat.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 2 februari 10.00 uur ds. HA Speelman, gez.
gezinsdienst in N.H. Kerk; 19.00 uur ds. P.W.
Dekker, Zutphen.

Huisarts 1-2 februari dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 551678.

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 kuijJjkn opbellen (zonder af-
spraak) komen of een^Kigende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 1-2 februari G.M. Wolsink, Laren. Tel.
(0573)402124. ^^

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

Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

Politie tel. (05^5) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18-00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel . 551277 (Men wordt a u t o m a t i s c h
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schools t raat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur . alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige /.aken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Mum voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen. tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel . (0575) 553472 en mevr. Mokk ink -
Kasteel. tel. 556908.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafeiiisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingslijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.3a-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vr i jdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur. zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur , tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3.19
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,

liggen vanaf 31 januari 1997 gedurende 4 weken ter
inzage de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp
B. V.
adres: Lindeseweg 26
woonplaats: 7251 NS Vorden

adres van de inrichting: Lindeseweg 26
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een aannemersbedrijf en timmer-
werkplaats

2. naam aanvrager: aannemersbedrijf Bargeman
Vorden B.V.
adres: Ruurloseweg 53
woonplaats: 7251 LB Vorden

adres van de inrichting: Ruurloseweg 53
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een aannemersbedrijf en timmer-
werkplaats

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschrif-
ten in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
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 28 februari 1997.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de
bedenkingen, 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: 28 januari 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

'S L A N K-K LU P'
al weer negen jaar

een begrip in Nederland!!!

De afgelopen jaren zijn er vele resultaten bereikt, door veel cliën-
ten, zowel mannen als vrouwen. Doordat er niet apart gekookt
moet worden en alle producten kunnen worden aangepast aan
de gewoonte en individuele wensen van de cliënt, is het voor
iedereen goed vol te houden. De reacties die we van de cliënten
krijgen over de weekmenu's zijn altijd positief, mede doordat er
in het weekend altijd ruimte is voor iets lekkers!!! Wat het
gewicht aangaat wordt niets opgelegd, alles gaat in overleg met
de cliënt. Door een goede betaalbare nacontrole is het voor
iedereen mogelijk om op gewicht te blijven. Door de ongedwon-
gen sfeer komen de cliënten gemakkelijk terug als ze door bij-
voorbeeld vakantie, feestdagen, etc. aan zijn gekomen. We pak-
ken de draad gewoon weer op. De inschrijfkosten zijn f 29,95
inclusief weegcontrole. De wekelijkse controle f 8,50

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Hengelo (G.)

Ruurlo

Vorden

Warnsveld

Ons Huis
Els Dijs
Café Keizerskroon
Miriam de Gier
Dorpscentrum
Bea Wassink
Rest. De Pauw
Wil Nengerman

Do. 19.00-20.00 uur
Tel. (0314) 36 06 05
Do. 18.45-19.30 uur
Tel. (0573) 45 28 38
Di. 18.45-19.45 uur
Tel. (0573) 45 30 73
D. 18.00-19.00 uur
Tel. (0575) 51 77 96

VOOR EEN ONGEDWONGEN SFEER EN GOEDE
RESULTATEN, KOM JE NAAR DE 'SLANK-KLUP'Ü!

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop: aardappelen,
Parel, Bildstar en Suprise; ro-
de en witte kool, knolraap,
witlof en uien, winterworte-
len en voederwortelen. A
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den, tel. (0575) 55 68 76

• Kom voor de verhuur van
kinder/volwassen carnavals-
kleding bij Anja Bogchelman,
Hoetinkhof 110, tel. 55 31 45

• Te koop: kort (3/4) licht-
bruin bontjasje (lam.), maat
38/40, nieuw! f 75,-. Tel.
(0575) 55 68 14

• Kranenburgs carnaval. 8-
2 Prinsenbal met Flamingo's;
9-2 14.00 uur kindercarna-
val; 20.30 uur Kas Bendjen;
10-2 20.00 uur voorpro-
gramma 'Verdwaald' daarna
'Jovink en de Voederbie-
tels'

• Te koop: droog open
haardhout; antiek geloogde
Hollandse linnenkast. Tel.
(0573) 45 26 41 (tussen 17.00
en 19.00 uur)

• Te huur in het buitengebied
van Jjkden: gedeelte van
een wwning geschikt voor 1
persoon (met liefhebberij aan
tuinieren). Brieven onder nr. V
45-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• G^Hbvalskleding-oprui-
ming van 2-2 tot 8-2 vanaf 5
gulden. Nachtegaalstraat 10,
Ruurlo

• Te koop: Citroen BX GTi
1600 b.j. 1991 met APK + trek-
haak. Prijs n.o.t.k. Tel. (0575)
55 22 40

• Te koop: mooie witte lin-
nenkast met schuifdeur en
spiegel. Tel. (0575) 55 11 40

• 28 deelnemers en ... hart-
stikke gezellig. C.L.I.P. Ca-
nasta Linde In 't Proathuus.
28 februari 19.30 uur. Leren
en meespelen. Voel ow thuus
bi'j 't Proathuus

• Wij zijn verhuisd van
Nijlandweg 4 naar Ruur-
loseweg 66, 7251 LV Vor-
den, tel. (0575) 55 69 05.
Jan en Hermien Oplaat
• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Sel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825
• Wij zijn verhuisd van
Nijlandweg 4 naar Ruur-
loseweg 66, 7251 LV Vor-
den, tel. (0575) 55 69 05.
Jan en Hermien Oplaat

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

lekker VORDENS RUNDVLEES

een >:

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

RUNDER

SAUCIJZEN

500 GRAM f4,98

WEEKENDAANBIEDING

MAGERE RUNDER PRIKLAPJES

of MALSE RIBLAPJES

500 GRAM f6,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

GEBRADEN FRICANDO

100 gram f 1,98

BOTERHAMWORST

100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95

4 SAUCIJZEN + SLAVINKEN
samen f 7,95

MARKTAANBIEDING:
750 GRAM B AM l Of NASI +

500 GRAM BABI PANGANG
SAMEN VOOR l —

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres
voor al uw

hulsslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel . (0575)551470

FEBRUARI
( 0>D Al IBN C

PERFECT
SHOWBAND

TILT
CARNAVAL '97
,Sf1BI>UO CLIA4/OC

n ~-/VANAF PERFECT
V ; 2100UUR SHOWBAND
_ / iondogavondr«g«ling ni>l van to«pcn»ing

CARNAVAL '97
DNHUN /:|p? [JiSiN

VANAFJO.OOUU» tiiJi|lplf l/flSl«fcl*

PFPPF^T VANAF20.00UUK

IHOWBAND |M(AMARINA
XZ

tijdens carnaval alle dagen aangepast disco-vervoer

MUZIEKCAFE3KARAOKE

KOKO
BLUE

l

P.P.M,
BAND

COTO
THEMAX

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



Gelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze zoon

Hardger Severin

Severin is geboren op 14 ja-
nuari 1997.

Wilbert en Anja
Vrogten-Eskes

Kloosterweg 1a
7255 NZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 45 55

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

JOHANNA WILHELMINA

Wij noemen haar

Denise

Zij is geboren op 22 januari
1997 om 18.12 uur en weegt
4050 gram.

Boudewijn en Wilma
Kortboijer

Brinkerhof 3, 7251 WZ Vorden
Tel. (0575) 55 26 87

Wii rusten van 13.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur

Op 23 januari 1997 is

Fin n Anton
geboren.

Zoon van
Amélie Timmermans
en Ben Lichtenberg

Broer van
Owen

't Waarle
Lindeseweg 9
7251 NG Vorden
Tel. (0575) 55 36 14

Hierbij delen wij mede dat

Oscar Maximiliaan
Franciscus Xaverius Rondeel

en
Carmen José Rood
l

het voornemen hebben om op vrij-
dag 7 februari 1997 in het huwelijk te
treden.
In het gemeentehuis van Vorden zul-
len zij elkaar om 12.00 uur het 'ja-
woord' geven.

Wij nodigen u graag uit op onze re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Ons adres:
Raadhuisstraat 16, 7251 AB Vorden

7 februari as. is Loga de gehele dag gesloten

Zondag 2 februari 1997 zijn wij
40 jaar getrouwd.

8 Bennie en Jo Gosselinkl

i
$ De Banenkamp 10
l 7251 LV Vorden

Gelegenheid tot feliciteren op maan-
dag 3 februari vanaf 20.00 tot 22.00 •
uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 3^
te Vorden.

^^^^^mmm^^^m^

I •
In plaats van kaarten

De vele blijken van medeleven
die wij van u persoonlijk of
schriftelijk mochten ontvan-
gen na het overlijden van
onze bijzondere vader

ANTON EDUARD
VAN ARKEL

hebben ons goed gedaan.
Wij willen iedereen hiervoor
hartelijk bedanken.

Meta van Arkel
Ewoud van Arkel en
Geertje Beenen

Vorden, januari 1997

Op doncWuag 6 februari a.s. hopen
wij met onze kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind ons 50-jarig
huwelijk te vieren.

W. Oonk
D. Oonk-Sprukkelfïorst?/no/

Op deze dag nodigen wij familie,
buren, vrienden en bekenden uit
vanaf 19.30 uur bij café De Keizers-
kroon, Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

$ Wiersseweg 25
7261 AA Ruurlo

^^^^83£83888^^^^

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk be-
danken voor de vele felicitaties, bloemen, kaarten
en cadeaus die we op ons 25-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen.

Jan en Dirrie Slotboom

Kieftendorp 11
7255 MG Hengelo (Gld.)

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Informatieavond
4 februari '97

HERBALIFE
gewichtsbeheersing en

volledige huidverzorgings-
produkten.

Aanvang 20.00 uur in
Zaal "de Luifel" te Ruurlo.

Informatie nr.:
Annie Haaring

Tel. 0575 - 467381
Wilma Horsting

Tel. 0575 - 467222

Wij zoeken voor onze groepsver-
zorging 'De Zonneroos'

enthousiaste
vrijwilligers m/v

Wij willen onze bezoekers m/v een
zinvolle en prettige oude dag bieden
maar kunnen dit niet alleen.

Bent u degene die ons hierbij wil
ondersteunen, bel ons dan.

Gerda Leussink, Wilma Brinkerink

Stichting Ouderenzorg
Ruurlo-Vorden
locatie De Wehme, tel. (0575) 55 14 48

Bij ons
smaakt hij uit

steak-end.

pepersfefcs, 3 stuks
4 kuikenbouten
en 4 ham-
burgers

gebraden
Fricandeau

leverkaas

kartoffelsalade
250 gr.

ioo

150 gr. halen,
100 gr. betalen

aasananas steak,
K)() r<

Keurslager

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

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het ze. „e
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

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

1997:
veiling 20 september

De Herberg, Vorden

5ROE(N)TEN UIT HET ZONNIGE SPANJE
hagelwitte

BLOEMKOOL

t hond en pers
SALUSTIANAS
volsoo

15 voor

A^\ft

498

1 op smook voor U geselecteerd

l ELSTAR APPELEN
snoep verstandig O^ft

2 kib 070

Periodieken

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

dagelijks vers uit het vat

ZUURKOOL

halve kilo Q /

verse Spaanse

BROCCOLI
mooie groene

per struik

supergezonde vitamine wonders

KIWIFRUIT
vol vitamine C

10

om te smullen

EIVANCOLUMBUS
SALADE

250 gram

Niet zomaar
een groente-
winkel

[Geldig ma. 27 jan, t/m za. 1 febr.|

RAUWKOST - EXOTEN

Fam.
J. Huitink

Burg. GaJleestraat 3, Vorden
Tel. 0575-551617

Elke 1 e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: 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: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Vraag vrijblijvend offerte voor:

werknemers: AANVULLEND PENSIOEN

zelfstandigen: DIRECTIE PENSIOEN

Tevens inlichtingen voor uw begrafenis-
verzekering.

Bern.: voor MONUTA/EBO



j QEMEENTE B U L L E T I N

• Telefoon gemeente; f0575) 55 74 74.

m Telefax gemeente: (0575)55 7444.

• Hef gemeentehuis is:open van maan-
dag tot en thet vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
óók van 13.30 tot 3700 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 23.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 1Z30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uut
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
Weihouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. MuldeHje-MeuIenbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot U.00 uur
en volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

Op 21 januari 1997 hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning ver-
leend aan:

de heer H.J. Graaskamp voor het inpan-
dig verbouwen van een woning en het
bouwen van een garage op het perceel
Ruurloseweg 46 te Vorden.

de heer M. Kool voor het bouwen van
een tunnclkas op het perceel
Vi c ra k kers es t ra n t weg 25 te Vic rakker.

heer J.D. Bouwmcister voor hetbouwen
van een bergruimte op het perceel
Baron van der Hei jdcn laan 22 te
Wichmond.

de heer J.J. Hartcmink voor het geheel
slopen van een schuur en berging op
het perceel Hackfortcrwcg l la te
Wichmond.

heer F. Letterman voor het dunnen en
afzetten van ongeveer 150 m2 bos-
plantsoen op het perceel Oude
Xutphenseweg 2 te Vorden.

de gemeente Vorden voor het vellen

van l eik op het perceel Almenseweg te
Vorden.

de heer H.J. Rouwenhorst voor het vel-
len van 3 populieren op het perceel
Mispelkampdijk 9 te Vorden.

de heer L. Gotink voor het afzetten van
ca. 100 m2 bosplantsoen op het perceel
Strodijk 2 te Vorden.

de heer J. Bercnpas voor het vellen van
l eik op het perceel Mosselseweg te
Vorden.

de heer J.P. Bosboom voor het vellen
van 2 sparren, 2 dennen en 2 coniferen
op het perceel Zutphcnseweg 40 te
Vorden.

de heer P.J.M. Donders voor het vellen
van l eik, l populier en l wilg op het
perceel Polweg 3 toAVichmond.

^
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen eo^^ezwaarschrift in
te dienen. WanuMF deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

RIJSTELLING VOOR BOUWEN WONING OP PERCEEL
HACKFORTERWEG 11A TE WICHMOND.

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5.7, sub a
van het bestemmingsplan "Wichmond 1994" vrijstelling te verlenen van het
bepaalde in artikel 5.3.1., sub d, ten Ie voor het bouwen van een woning aan de
Hackforterwcg 11 A, te Wichmond.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 30 januari 1997, gedurende vier weken, voor belanghebbenden ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Eventuele zienswijzen kunt u gedurende genoemde termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.len nog enkele jaren blijven staan.

AAR HET BUITENLAND ? WAT HEEFT U NODIG ?

Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een geldig
reisdocument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identi-
teitskaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voor-
malige Oostblok-landcn). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort en/of toeiïstenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager
staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het
reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet
overleggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voorzien
van uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebewijzen
wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reisdo-
cument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een

nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reis-
document afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw
document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente
moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden
gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien
er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verkla-
ring van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het
gemeentehuis te verkrijgen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar.
Voorzover bekend zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen
hanteren voor bijschrijving de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het ver-
standig te informeren bij de betreffende buitenlandse vertegenwoordiging in
Nederland.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toe-
stemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is
op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden
gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De apparatuur voor het maken van een reisdocument is
zeer storingsgcvoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-servicc misschien niet
altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wan-
neer het niet lukt.

,• IVJL OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?

Op l oktober 1996 was het^r jaar geleden dat de rijbewijzen voor het eerst wer-
den afgegeven door de burgemeesters. In de meeste gevallen is de periode van
afgifte 10 jaar. Veel personen komen nu dan ook in aanmerking voor vernieuwing
van het rijbewijs. (U moet letten op de datum vermeld onder 'vernieuwen voor')

Wat moet u meebrengen!^

Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de vol-
gende bescheiden inleveren:
'het oude rijbewijs;
'2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: ƒ 39,00 (wijzigingen voorbehouden).

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden
gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij bur-
gerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd
voor het rijbewijs en/of in het bezit zijn van een rijbewijs dat niet voor een periode
van 10 jaar is afgegeven, zonder dat er sprake is van afgifte in verband met verlies
of diefstal van het vorige rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten hiervan (incl.
uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,25. Dit bedrag moet bij
ontvangst van het formulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen
van het formulier. Het kan 4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een
nieuw rijbewijs aan te vragen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrij-
dag van 08.0O -12.30 uur en woensdag tevens van 13.30 -17.00 uur.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storings-
gevoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd gere-
aliseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet
lukt.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

Fam. Ottens

F. Bleumink

Vereniging tot
behoud van
natuurmonumenten
in
Nederland

Bouwadrcs Datum ontvangst Omschrijving

Beatrixlaan 7 16-01-97 bouwen van een serre
Vorden
Dorpsstraat 12 21-01-97 verbouwen van een
Vorden werkplaats/opslag-

ruimte
Pastorieweg 2 22-01-97 verbouwen van een
Vorden woning/bergruimte

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



VERZICHT LOOP DER BEVOLKING GEMEENTE VORDEN

1996 1995

Aantal inwoners per l januari

Geboren
Overleden

Ingekomen

Vertrokken

Aantal inwoners per 31 december

Aantal inwoners naar leeftijd op l januari 1997

8426

86
103

8409

385

332

8462

8365

109
87

8387

321

282

8426

1994

8404

94
84

8414

271

320

8365

O - 4 jarigen
5 - 1 7 " "

18 - 64 " "
65 en ouder

503
1241
5149
1569

Aantal inwoners per kern / wijk per l januari

kern Vordcn

Kranenburg

Wichmond

Vi c rakker

Buitengebied Wichmond

Buitengebied Vorden

1996

5070

207

464

342

196

2147

1997

5103

208

473

350

194

2134

Allerhand
in 't Saksenland

Met Kerstmis bakt alleman, met Paosen wie kan en met Pinksteren alleen de
rieke man.

Zo tegen Pinksteren was de oude voorraad o^^ was het wachten op
de nieuwe oogst om de maag weer goed gevurate krijgen. Dit gezeg-
de is nu in ons rijke westen gelukkig niet meer van toepassing. Ik
moest er aan denken toen iemand me het verschil vroeg tussen een
bakoven en bakhuis.
Het verschil zit in de grootte en in 't gebruik. De bakoven is uitslui-
tend bestemd en geschikt om in te bakken. Dat was dan vroeger
meestal roggebrood en een enkele maal met hoogtijdagen witte
brood. Bijvoorbeeld na het huwelijk, de term "wittebroodsweken" is
daar waarschijnlijk van afkomstig. In het bakhuis werd ook het deeg
klaargemaakt. In de wat grotere bakhuizen woonde men 's zomers
soms ook wel. Het woonhuis was dan schoongemaakt en dat wilde
men netjes houden.
Bakovens zijn er nu in Vorden ook nog enkele. Bakhuizen zijn er niet
zoveel meer. Bij Erve Brooks in Gelselaar staat er nog een. Ook bij de
onlangs geopende museum-boerderij Nijhof (een onderdeel van Erve
Brooks) staat nog een bakhuis, zie foto. Deze laatste is van binnen nog
niet gerestaureerd. De boerderij wel en laat tal van oude boeren ge
reedschappen en machines zien. Ook op het gebied van geologie is
hier veel bijeen gebracht dat de moeite van het bekijken waard is. Dat
zijn trouwens ook de betegelde woonkeuken, bedstee en andere ver-
trekken. Museum-boerderij Nijhof is door een wandelpad met Erve
Brooks in Gelselaar verbonden. Ga er maar eens een kijkje nemen als
u in de buurt bent.

H.G. Wullink

EHBO
Na een gedegen opleiding verzorgt
door de EHBO-Vorden deden dinsdag
21 januari vijftien kandidaten examen.
Het examen werd afgenomen door
dokter Boer en kaderinstructeur Bon-
gers. De geslaagden zijn de heer
Schmitz, de heer Grotenhuys, de heer
Lichtenberg, mevrouw Klein, mevrouw
Gudde, de heer Groot Jebbink, me-
vrouw Neijenhuis, de heer Broekman,
de heer Weanink, de heer Lebbink, de
heer Zweers, mevrouw Meyer, me-
vrouw Rodenburg, mevrouw Stoeve-
laar en mevrouw Dijkerman. De oplei-
ding was in handen van kaderinstruc-
trice mevrouw Gotink en dokter

Minjon. Tevens werd er door de Lotus-
groep Hengelo medewerking verleend.

Bejaardensoos
De Bejaardensoos Vierakker-Wich-
mond komt op woensdagmiddag 29
januari weer bij elkaar. Tijdens deze
middag zal schaapsherder Hans Ab-
bink van de Schapenhoeve uit Eiber-
gen een dialezing houden over scha-
pen, de flora en fauna en het trainen
van de honden. Ook brengt hij één of
meerdere Border Collies mee. Verder
wordt op deze middag de nieuwjaars-
visite gehouden met een borreltje en
een oliebol.

Flinke deelname Midwinterrit
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" hield zondag-
middag de traditionele Midwinter-
rit. Gezien de weersomstandighe-
den was de organisatie zeer content
dat er toch nog 37 equipes aan de
start verschenen. Herman Corum-
me en Gerrit te Veldhuis hadden
een parcours uitgezet met een leiig-
te van 52,3 kilometer. De rit voerde
geheel door de omgeving van
Vorden. Start en finish waren bij
gasterij Schoenaker waar Bert
Regelink na afloop aan de volgende
winnaars de prijzen uitreikte.

Auto's A-Klassc: I L. Kolkman, We/ep 61

strafpunlen; 2 J. Havo, Gorredi jk 73; 3
W.D. Wissclmk, Ruur lo 92; 4 J . Lu i t en ,
Hengelo 96; 5 R.J. van I h i f f e l e n , Hpe
126 strafpuntcn. Idem B-Klasse: l H.
Wicrsma, Winschoten 184 ; 2 H. Vric/e,
Hcclwcg 188; 3 W. Fleerkatc, Markelo
192; 4 H.B.J. Horsting, Vorden 201 s t r a l -
puntcn. C-Klassc: l R. Drenth, Gie ten
32 s t ra fpun tcn ; 2 M. M a a l d e r i n k ,
Toldijk 37; 3 H.v.d. Horst, Harderwijk
42; 4 W. Hartman, Oldcbcrkoop 44; 5
W. Mcmelink, Vorden 62 strafpuntcn.

De aanmoedigingsprijs werd gewon-
nen door T. Bcening, Hengelo 285 s t ra f -
puntcn. De eerstvolgende o i ïënta t ic r i t
vindt plaats op zondag 23 februari.

Rode Kruis
Vakanties zijn goed voor iedereen.
Even er tusscnuiÉken andere omge-
ving, lekker uitru^ren en je laten ver-
wennen. Maar als u een handicap heeft
of een chronische ziekte kan het moei-
lijk, zo niet onmogelijk zijn, om op va-
kantie te gaan. Da^om organiseert het
Nederlands Rodd^hiis "aangepaste"
vakanties voor jong en oud. Door de
aanwezigheid van aangepaste voorzie-
ningen en medische begeleiding kun-
nen jaarlijks ruim zesduizend gehan-
dicapte en chronisch zieke mensen op
vakantie met het Rode Kruis. De va-
kanties vinden plaats in volledig inge-
richte accommodaties en worden bege-
leid door deskundige vrijwilligers
waaronder verpleegkundigen. In
Nederland heeft het Rode Kruis drie va-
kantie-accommodaties: de vakantieho-
tels "De Valkenburg" en "De
Paardestal" in Rheden en "IJsselvliedt"
in Wezep en verder het vakantieschip
"J. Henri Dunant". Voor inlichtingen
en opgave kan men contact opnemen
met mevrouw J. Dolphijn, Groenlose-
weg 12, Ruurlo, telefoon (0573) 45 21
11.

Vrijwilligers gezocht
Het Nederlands Rode Kruis zit drin-
gend verlegen om vrijwilligers die de
vakantiereizen van het Rode Kruis wil-
len begeleiden. Zoals bekend heeft het
Rode Kruis drie volledig ingerichte va-
kantie-accommodaties, namelijk de va-
kantiegotels "De Valkenburg" en "De
Paardestal" in Rheden en "IJsselvliedt"
in Wezep. Daarnaast is er het vakantie-
schip "J. Henri Dunant". U kunt mee-
helpen de vakantiegangers, gehandi-
capte en chronisch zieke mensen, een
onvergetelijke week te bezorgen. Het
Rode Kruis zorgt voor een professione-
le begeleiding van haar gasten en haar
vrijwilligers. Ook als verpleging of zie-
kenvcrzorging niet uw dagelijkse werk
is, kunt u zich wel degelijk opgeven als
vrijwilliger. Voor informatie en opgave
kan men contact opnemen met het
Nederlandse Rode Kruis, afdeling
Binnenlandse Activiteiten, postbus
28120, 2502 KC Den Haag, telefoon
(070) 445 58 26.

Videofilmen in praktijk
De Volksuniversiteit Z u t p h e n biedt een
prakti jkgerichte korte cursus videolll-
mcn. Zonder te knippen en te plakken
in de film (monteren) kan men ook een
boeiend resu l t aa t kri jgen. Belangri jke
zaken daarbij zijn onder andere belich-
t i n g , beeldcomposit ie , geluid, en/.
Nadere informatie geeft de VU X u t -
phcn op werkdagen (9.00-14.00 u u r ) tel.
(0575) 51 5589.

Jubal
Muziekvereniging Jubal houdt op zon-
dagmorgen 2 februari een koffiecon-
cert. Dit concert heeft plaats in het
Ludgcrusgebouw in Vicrakker.

Vorden

Op dinsdag 14 januari kwamen twee
auto's met elkaar in aanraking op de
Rondweg. Toen een 57-jarige man uit
Halle in de richting Hengelo reed,
kwam hem een wagen tegemoet die
iets teveel naar links uitweek en op
zijn wcghclft kwam. Hierdoor kwamen
de beide autospiegels met elkaar in
aanraking. De tegemoet komende au-
tomobilist reed vervolgens door. De po-
litie is op zoek naar eventuele getui-
gen.
Verder deed een 75-jarige man uit
Kranenburg op woensdag 15 januari
aangifte van een verloren portcfuille.
De man was de portemonnee op zater-
dag 11 junuari kwijt geraakt in de
Dorpsstraat voor het pand van Bakker
Berendsen. De portefuillc werd even la-
ter ingeleverd aan de balie van de bak-
kerij. Het geld dat in de zat was echter
verdwenen. Het ging in totaal om 137
gulden.



joke van Kranenburg van Polycomp in finale van "Gelderse ondernemer van het jaar":

"Wij streven naar een beheerste groei"
Direkteur Joke van Kranenburg van
Polycomp uit Vorden heeft zich ge-
plaatst voor de finale van de "Gel-
derse ondernemer van het jaar". In
totaal waren er zo'n honderd be-
drijven aangemeld voor deze wed-
strijd van Omroep Gelderland.
Nadat de jury in oktober een eerste
selectie maakte, bleven er nog maar
vijftien ondernemers over voor de
titelstrijd. De genomineerden zijn
ingedeeld in vijf categorieën. Joke
van Kranenburg werd in december
winnaar in de categorie "starters en
jonge bedrijven" en plaatste zich zo
voor de finale van zaterdag 12 april
waar in totaal vijf bedrijven aan
mee zullen doen. "De voorronde
was al bijzonder spannend", zegt
Joke van Kranenburg. "Ik zat daar
samen met nog twee andere direk-
teuren op een groot podium en
moest allerlei lastige vragen beant-
woorden. Zo vroeg de jury bijvoor-
beeld hoe wij de toekomst van ons
bedrijf zien. Het gaat er dan om wie
op dat moment de beste antwoor-
den geeft. Om eerlijk te zijn was ik
best wel zenuwachtig. Want uitein-
delijk wil je toch gewoon winnen".

Polycomp BV is sinds twee jaar geves-
tigd op industrieterrein Werkveld in
Vorden. Het bedrijf houdt zich bezig
met het produceren van rubbcrmcng-
sels die als halffabrikaat worden ge-
bruikt in bijvoorbeeld de automobiel-
industrie en machinebouw. "Wij wer-
ken puur op bestelling", legt direkteur
Joke van Kranenburg uit. "Onze klan-
ten zitten allemaal in de rubbervei>
werkende industrie. Wij zorgen ervoor
dat zij voor hun produkten het juiste
rubbcrmcngsel aangeleverd krijgen. Er
zijn diverse soorten kwaliteiten als het
gaat om rubber. Je zult begrijpen dat
niet elk rubbermengsel geschikt is
voor een bepaald produkt. In de auto-
mobielindustrie is het bijvoorbeeld
heel erg belangrijk dat het rubber er te-
gen kan als het in aanraking komt met
olie. Met dergelijke zaken moeten wij
dus rekening houden. Ook hebben wij
bijvoorbeeld een rubbcrmengscl ge-
maakt dat tegen extreem hoge tempe-
raturen kan. Wij hebben daarvoor twee
laboratoria waar we deze technische
hoogwaardige rubbermengscls ontwik-
kelen en van te voren uitgebreid tes-
ten", zegt ze.

Joke van Kranenburg praat net alsof ze
al jaren in de rubberverwerking z i t .
Toch is het nog maar zesenhalfjaar ge-
leden toen haar man Jan van Kranen-
burg haar vroeg of ze haar baan in het
onderwijs wilde opzeggen om samen
met hem het pas opgestarte bedrijf
Polycomp te gaan runnen. "In het be-
gin was dat een hele overschakeling. Ik
was docente Nederlands en voor de
klas staan is toch heel iets anders dan
het runnen van een bedrijf. Toch heeft
het ook wel degelijk overeenkomsten.
Hier ben ik bezig met het motiveren
van onze medewerkers terwijl ik als do-
cente de taak had om mijn leerlingen
te motiveren", zegt ze.
Joke en Jan van Kranenburg hebben de
taken binnen de directie heel duidelijk
verdeeld. "Jan moet gezien worden als
het technische hart van Polycomp. Ik
doe alle dingen daarom heen. Maar dat
betekent niet dat ik niet weet waarover
ik praat. Toen ik aan deze baan begon

heb ik allereerst een Basiscursus
Rubbervcrwerking gevolgd. Dat vond
ik erg belangrijk. Verder is het zo dat
Jan zijn hele leven al in de rubberin-
dustrie heeft gev^Éfct. Door daar met
elkaar thuis over^e praten is het na-
tuurlijk zo dat ik in de loop van de ja-
ren al redelijk wat kennis had opge-
bouwd. Deze bedrijfstak was dus niet
nieuw voor mii^^ zegt Joke van
Kranenburg.

Geheim
Het idee om een eigen zaak te begin-
nen, ontstond in de periode dat Jan
van Kranenburg als adviseur werkte
voor een bedrijf in de rubbeiïndustrie.
In die periode merkte Jan van Kranen-
burg dat er vanuit de markt vraag was
naar een bedrijf dat zowel rubber-
mengsels ontwikkelt als produceert.
"Vroeger werd dit werk vaak door twee
verschillende bedrijven gedaan. Het
ene bedrijf ontwikkelde het rubber-
mengsel en vervolgens werd het ergens
anders geproduceerd. Aangezien het
hier gaat om technische hoogwaardige
mengsels waarvan het receptuur ge-
heim is, is het erg belangrijk dat de sa-
menstelling van het rubber niet op
straat komt te liggen. Alleen daarom al
is het zeer belangrijk dat de ontwikke-
ling en de produktic van het mengsel
plaats heeft bij één bedrijf. En daar z i jn
wc dus met Polycomp op ingespron-
gen. Jan is in eerste instantie met twee
werknemers begonnen. Dat was toen
we nog met ons bedrijf in Spankeren
zaten. Inmiddels zitten we al weer bij-
na twee jaar op industrieterrein
Werkveld in Vorden en werken er hier
twaalf mensen. We mogen dus niet kla-
gen", zegt ze.

Joke van Kranenburg is door het Inno-
vatiecentrum Apeldoorn opgegeven
voor de strijd om de Gelderse onderne-

mer van het jaar. "Ik was bijzonder ver-
rast toen ik in oktober te horen kreeg
dat wij waren genomineerd. Want wij
zijn toch een relatief kle^ bedrijf.
Maar het leuke van deze c^Ppctitie is
dat eigenlijk alle bedrijven hieraan
mee kunnen doen. Van groot tot
klein", zegt Van Kranenburg.
De jury let bij de strijd om de Gelderse
ondernemer van het jaar or^^>le ande-
re zaken zoals de financiëld^psitie van
het bedrijf, het sociale beleid en of het
bedrijf zich ten opzichte van andere
ondernemingen in de bedrijfstak on-,
derscheid op het gebied van productin-
novatie. "Twee leden van de jury zijn
ook hier geweest om een kijkje te ne-
men in ons bedrijf en hebben onze fi-
nanciële cijfers van de afgelopen twee
jaar bekeken. Nee, ik had er totaal geen
moeite mee dat onze financiële positie
werd doorgelicht", zegt ze. "Wat dat
betreft hebben wij ook geen geheimen.
We zijn een financieel gezond bedrijf'.

Laboratorium
Samen met Joke van Kranenburg lopen
we door het bedrijfspand. We beginnen
de rondleiding in het laboratorium.
Dit is het domein van Vordenaar Lars
Oortgiesen die door Joke van Kranen-
burg wordt omschreven als de rechter-
hand van haar man. Lars Oortgiesen
legt uit waar zijn werk uit bestaat. "In
dit laboratorium worden alle rubber-
mengscls ontwikkelt. Op het ogenblik
ben ik bijvoorbeeld bezig met het tes-
ten van een mengsel dat is bestemd
voor een klant die dit rubber gaat ge-
bruiken voor in afwasmachines. Daar-
om heb ik hier ook een pot met "Sun"
staan om te kijken hoe het rubber re-
agccrd op dit afwasmiddel", legt hij
uit. "De rubbermengscls worden hier
op de meest uiteenlopende zaken ge-
test. Daar in de hoek staat bijvoorbeeld
een oven. Het rubber wordt door mid-

del van die oven bijvoorbeeld getest of
het tegen extreme hitte kan. En aan de
hand van de testen die wij hier hou-
den, wordt uiteindelijk het juiste re-
ceptuur samengesteld".

Vervolgens lopen we door naar de pro-
duktichal. Hier werken in totaal acht
mensen die naar aanleiding van het
ontwikkelde receptuur de rubbermen-
gels maken. "Voordat de rubbermen-
gels echter de deur uitgaan, wordt het
altijd eerst nog weer in het laboratori-
um getest. Voor ons is dat de laatste
check of het goed", zegt Joke van
Kranenburg. "Kwaliteit staat bij ons
voorop."

Flexibiliteit
Polycomp is op dit moment bezig het
het bepalen van het ISO 9001 certifi-
caat. "Wc verwachten dit voor het ein-
de van dit jaar af te ronden", zegt Van
Kranenburg. We lopen vervolgens het
magazijn in. "Wij hebben ons met na-
me gericht op de rubberverwerkende
bedrijven in het midden- en kleinbe-
drijf. Veertig procent van onze produk-
tie wordt geëxporteerd naar het bui-
tenland. Onze klanten zitten in heel
Europa. Wij onderscheiden ons van
collega-concurrenten door onze flexi-
biliteit. Een grote spoedbestelling kun-
nen wij nog dezelfde dag uitleveren.
Kwaliteit en flexibiliteit zijn de pijlers
waar dit bedrijf op drijven".

De toekomst van Polycomp ziet er roos-
kleurig uit. "Wij willen in de komende
vijf jaar een beheerste groei naar vijf-
tien vaste' werknemers. Ook als het
gaat om uitbreiden kunnen we hier op
het industrieterrein nog alle kanten
uit. Zo bestaat er de mogelijkheid om
op dit terrein vijfhonderd vierkante
meter bij te bouwen en hebben we een
optie op het kavel hiernaast."

Landbouwfederatie
De Vordensc Landbouwfederatie is van
plan om bezwaar te maken tegen het
begrenzingsplan "De Graafschap". Wil-
len leden individucel bezwaren indie-

nen dan is de Sociaal Economische
Voorlichting gaarne bereid bij het sa-
menstellen van die bezwaren behulp-
zaam te zijn. Hiertoe is er op vrijdag 31
januari een "zitdag" in het Dorpsccn-
trum te Vorden. Wil men van deze ge-

legenheid gebruik maken dan dient
vooraf een afspraak gemaakt te worden
over het tijdstip. Men kan dan bellen
met 0314-626262.

Wat betreft de nieuwe richtlijnen

Ammoniak en Stankhinder worden
een aantal voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden. Voor de Kring waartoe
Vorden behoort is deze voorlichtings-
dag vastgesteld op dinsdagavond 18 fe-
bruari in De Luifel te Ruurlo.
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Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38

dames & herenmode
„70% korting

Zuinig met energie spaart milieu én geld
Per l januari 1997 is het aardgas op- bedrijf. Ook grootgebruikers zoals de tisch verrekend. U hoeft daar niets jaar wat v<Per l januari 1997 is het aardgas op-
nieuw duurder geworden. Dat komt
voor een deel doordat de energie-
prijzen de stijgende olieprijs op de
wereldmarkt volgen. Voor een an-
der deel is dit het gevolg van de
energieheffing, die de overheid van-
af l januari 1996 stapsgewijs in-
voert. Bij elke jaarlijkse verhoging
van de energieheffing wordt als
compensatie de inkomstenbelas-
ting verlaagd.

Het geld dat de energieheffing (ecotax)
oplevert, vloeit dus terug naar de bur-
gers. U betaalt meer voor gas en elek-
triciteit en minder aan loon- en in-
komstenbelasting. Wie zuinig om-
springt met energie profiteert van de-
ze maatregel. Dat is ook precies de be-
doeling: het belonen van energiezui-
nig gedrag. Want hoe minder energie
we gebruiken, hoe beter het is voor het
milieu.

Bij de Postbus 51 infolijn, de telefoni-
sche informatiedienst van de rijksover-
heid, zijn in de afgelopen tijd vragen
gesteld over de energieheffing. De
meest gestelde vragen over de energie-
heffing komen hieronder aan bod.

1. Waarom moeten huishoudens ener-
gieheffing betalen? De overheid kan
toch veel beter grote vervuilers zoals
de industrie aanpakken?

Niet alleen de huishoudens betalen de
energieheffing, maar ook de zakelijke
kleingebruikers; het midden- en klein-

bedrijf. Ook grootgebruikers zoals de
industrie betalen energieheffing, maar
niet over alle energie die ze gebruiken.
Met de grootgebruikers heeft de over-
heid namelijk aparte afspraken over
energiebesparing gemaakt. In het jaar
2000 moeten grootgebruikers gemid-
deld 20 procent zuiniger zijn dan in
1989.

2. Wat hebben energiebesparing en
het broeikaseffect met elkaar te ma-
ken?

Bij de verbranding van aardgas, olie en
kolen voor onze energievoorziening
ontstaat luchtverontreiniging. Een van
de gassen die wordt uitgestoten is CO2
(kooldioxide). CO2 is de grootste ver-
oorzaker van het broeikaseffect: het
stijgen van de gemiddelde tempera-
tuur op aarde, waardoor het klimaat
gaat veranderen. Dat heeft tot gevolg
dat het natuurlijk evenwicht uit ba-
lans raakt. De risico's daarvan zijn nau-
welijks te overzien, maar stuk voor
stuk te bedreigend om ze rustig op ons
af te laten komen.

Door zuiniger om te gaan met energie
komt roj^er CO2 vrij en wordt het
broeikaj^Pect getemperd. Door aan
energiebesparing te doen, dragen we
dus allemaal bij aan de oplossing van
het broeikasprobleem.

3. Wat ' ik doen om de belasting-
te krijgen?

De belastingverlaging wordt automa-

tisch verrekend. U hoeft daar niets
voor te doen. Om te beginnen is per l
januari 1996 de belastingvrije som (dat
deel van het inkomen Waarover u geen
belasting betaalt) verhoofd met f 80.-.
De ouderenaftrek steeg met f 100,-.
Verder is het belastingtarief voor de
eerste schijf van de inkomenstenbelas-
ting iets verlaagd sinds de invoering
van de energieheffing. Per l januari
1997 is dit tarief opnieuw iets ver-
laagd, tegelijk met het stijgen van de
energieheffing. In totaal loopt de ver-
laging op tot 0,6 procent in 1998. Voor
de laagste inkomens wordt bovendien
de huursubsidie per l juli 1997 ver-
hoofd.

4. Ik heb een uitkering, krijg ik wel be-
lastingverlaging?

Ja. Het maakt niet uit of u een salaris
of een uitkering ontvangt, de regeling
voor de compensatie is hetzelfde.

5. Hoeveel energieheffing moet ik be-
talen?

Dat is afhankelijk van uw energiege-
bruik. U hoeft maar over een deel van
de gebruikte enr^ie een heffing te be-
talen. Een ho. |̂keid van 800 m3
aardgas en 800 k^^n elektriciteit is on-
belast. U betaalt de heffing dus alleen
over dat deel dat u méér gebruikt.
Door de energieheffing is de prijs van
elektriciteit in 1̂ ^ in één keer met
ongeveer 15 prcx^Pi gestegen ten op-
zichte van het jaar daarvoor. De prijs
van aardgas wordt tot en met 1998 elk

jaar wat verhoogd. In 1998 zal aardgas
tussen de 20 en 25 procent duurder
zijn dan in 1995.

Bij een gemiddeld energiegebruik hou-
den de belastingverlaging en de ener-
gieheffing elkaar min of meer in even-
wicht. Bij een lager energiegebruik kan
het belastingvoordeel zelfs groter zijn
dan de hogere energiekosten.

Energiebesparingstips
Hier volgen een aantal tips waar-
mee u eenvoudig energie kunt be-
sparen. U kunt er vandaag nog mee
beginnen:
* het licht uitdoen waar mogelijk;
" de wasmachine alleen vol laten

draaien;
* tv en geluidsapparatuur niet op

stand-by laten staan;
* korter douchen:
" 's zomers waakvlam van de ver-

warmingsketel uit;
* de verwarming een graadje later;
' 's avonds de gordijnen dicht;
* verwarming omlaag een half uur

voor het slapen gaan

De volgende tips vergen een kleine
investering die echter snel weer
wordt terugverdiend:
* spaarlampen;
* waterbesparende douchekop;
* isolatie van cv-leidingen;
* reflecterende folie achter de ra-

diatoren
* tochtstrips.

BIJZET-
FAUTEUIL
Leverbaar in diverse
stoffen, afgezet
met hout.

Nu voor de
eomfortabele pri j :
van

SLAAPKAMER
TAPIJT "Metro"
herfstkleur, 400 breed.
Actionback. Van 89,- voo

VELOURSTAPIJT
'Parade Romero' 400 br. rose-
zalm-grijs of beige.
Van 159,- nu voor

PARADE BOUCLE
TAPIJT Geel, 400 br
Van 179,- nu voor

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

32323 99* °
É

53332 98j-

89,-

KLASSIEK BANKSTEL
Massief eiken in blank of donker, bekleed
met velours of andere stoffen 2'/2-l-l zits

SALONTAFEL
Massief eiken. 130 x 65 cm Nu voor

WANDKAST
Fraai bewerkt eiken inel. sfeervolle
verliehting Nu voor

POLYETHER MATRASSEN
SG 40 soft.

80 x 19Ü cm nu sleehts 19 Of-

90 x 200 cm nu slechts
140x200 cm nu sleehts
Tussenliggende maten zijn ook leverbaar.

DRALON DEKENS
Diverse dessins en kleuren

NU EXTRA LAAG AFGEPRIJSD!

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

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514
meubelen

Inclusief legkostcn,
ondcrvloer en plinten.
Per in2

J.W. Hagemanstraat 3 TeT 0545 - 474190



Uw huis of bedrijf

strak in de lak?

En uw interieur

daarop afgestemd?

Als schilders-

afwerkings-

bedrijf levert

Harmsen

binnen en

vakwerk.

En adviseert

in de Deco Home

showroom bijpas-

sende verf, behang,

vloerbedekking en

HARMSEN VAKSCHILDERS

GEEFT MEER KLEUR AAN

WONEN EN WERKEN

Kijk uw ogen uit in onze showroom of
bel voor een afspraak

HARMSEN

We hebben de
beste merken
voor u in huis o.a.:

- Zoffany Holland
-Jab

- Designers Guild
- Bonaparte
- Forbo
- Parade
- Luxaflex

- Flexa
- Akio Sikkens
-Arte
- B & C

- Bergoss

- Sigma Coatings
- Desso
- E i jffin ge r
- Harlequin
- Histor
- Heuga

Xdecos

HOME

I Hengelo Gld. Zelhemseweg 21, tel. (0575) 46 40 00

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

DE GEHELE MAAND JANUARI

10% KORTlftG
op al onze artikelen
(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 50% korting!

Al ons VOORRAADTAPIJT nu met

20% korting!

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

vitragevallen

*De Woitenfy - wte aaden*, f

v/h Ankefsmit
Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

KEUKE
Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een
20-tal complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entou-
rage. U wordt er deskundig en graag geadviseerd. Veel wensen kunt
u in vervulling laten gaan doch wij zien het als een uitdaging uw ver-
wachting te overtreffen. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in
keukens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax: (0573) 45 33 17 BOUWMATERIALEN BV

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

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

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

Kuilkleden
Tentenverhuur
Afdekkleden
Marktkraamzellen
Parasol*
Camplngartlkelen
Huiven voor
vracht- en aanhangwagens

Nieuw in ons programma:

een elektrisch oprolbaar
windbreekgordijn
deze zijn toepasbaar voor alle openingen

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Brochures

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVBIS

COUPONNEN
TAPIJT

nu met kortingen van

20 tot 60%

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurtoseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

DISBERGEN ZONWERING
) servicegericht - klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

, l SNELLE LEVERTIJD ,*,--,,. .,-,** r-
S

7908 l Demor»trat'e in °nze showroom Tel./fdX 0575 - 461 425
l na telefonische afspraak Ruurloseweg 17, Hengelo (Gld)



Bij Edflh vir|dt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 27 JANUARI T/M ZATERDAG 1 FEBRUARI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

NIEUW: POESTASCHIJVEN
KEER EN KLAAR ROSBIEFLAPJES
KEER EN KLAAR FILETLAPJES
VERSE KIPPEBOUTEN

per 4 stuks nu

100 gram van 2,79 voor

100 gram van 2,59 voor

plm. 1900 gram nu

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

BLOEMKOOL
HANDSINAASAPPELEN
SANTÉ AARDAPPELEN

per stuk van 3,98 voor

net a 2 kg van 4,98 voor

5 kg van 3.98 voor

3,69
1,99
1,79
8,98

1,98
2,98
1,98

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWARENAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

VERGEER KAAS VERS VAN HET MES

JONGE KAAS
RAMBOL NOOTMIX

SLAGERSGEHAKT
SAKSISCHE
LEVERWORST

1 kilo van 10,98 voor
100 gram van 2,80 voor

100 gram van 1,69 voor

100 gram van 0,98 voor

9,98
2,45

1,29

0,79
Vanaf dinsdag 28-1 t/m zaterdag 15-2 '97 een spetterende

waardebonfolder met een totaalkorting van f 47,-

LASSIE TOVERRIJST 1 pak 750 gram 3,69 nu met bon 1,00 korting

UNOX SAUZEN 2 stuks 420 gram, div. soorten 5,78 nu met bon 1,50 korting

CALVÉ MAYONAISE 1 pot 500 ml 2,19 nu met bon 1,00 korting

IGLO VISSTICKS 1 pak 15 stuks 3,89 nu met bon 1,50 korting

RAD J AH SATÉ 3 zakjes 130 gram 2,37 nu met bon 1,00 korting

LORD VERSE FRITES 1 pak 750 gram (zie AGF-afd.) 2,49 nu met bon 1.50 korting

UNOX MAGERE ROOKWORST 1 pak 250 gram 3,59 nu met bon 1.00 korting

EDAH BAK EN BRAAD 3 pakken a 200 gram 2,37 nuj*bon 1.00 korting

GEEN BON ONTVANGEN, VRAAG ER EEN BIJ DIANA OF JEANET
VAN DE VLEESWAREN/KAASAFDELING

Bij een tekort aan actie-artikelen kunt u bij de vleeswarenafdeling een
tegoedbon vragen. Deze bon is 1 week geldig na datum

HENGELO IS IN BEWEGINi
er staat iets te gebeuren met als thema

HENGELO STAAT VOOR EEN PAAL

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

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.C
8.00-21.C
8.00-16.00 uur

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

Deze week

Oostenrijkse
specialiteitenweek

ist ganz gemüniich!

Salzburger vlaai
een heerlijke kersenbavaroise

dit weekend voor maar T l f j

Apfelstrudel
goed gevuld met appel en room, met of zonder slagrocm

f 1,75

Wiener Appelparten
5 haien = 4 betalen

Bauern Brot das smeekt
lekker stevig gevuld brood

a f 3,75

Kaiser Brotchen sehr billig
dit weekend 10 voor T 4,5O

Sacher Schnitt nu f 9,95
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

"Gehandicapte kinderen
willen óók onderwijs!"
Miljoenen kinderen krijgen geen onderwijs.^
Gehandicapte kinderen in de derde
wereld hebben de minste kans.
Elk jaar maakt het UNESCO Centrum Nederland voor
hen vele projecten mede mogelijk.

Help. Ook zij willen naar school!

UIü UU
UNESCO Centrum Nederland
Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam

•Q-|lV/ssefink biedt aan|-0-

Opel Corsa 1.41 Swing 5-deurs

Opel Corsa 1.4i Swing 5-deurs

OpelAstra1.8i16VGSi3-deurs

Opel Astra 1.7 D Stationwagon

Opel Omega 2.0i 16V GL Stationwagon

Opel Corsa 1.4i Swing 5-deurs

OpelVectral .BiGL

Opel Vectra Z.Oi GLS Sedan

Opel Kadett 1.6i Expression 5-deurs

Marseillerood bj. 4-'95 33.500 km f22.250,-

Marseillerood bj. 10-'93 70.900 km f 18.750,-

Novablack bj. 1-'94 38.000 km 133.950,-

Rood bj. 3-'95 32.500 km f31.500,-

Groen met. bj. 5-'94 44.500 km f 44.500,-

Marseillerood bj. 1-'92 54.800 km f 16.750,-

Marseillerood bj. 3-'94 32.200 km f28.500,-

Rood bj. 2-'92 92.000 km f23.950,-

Novablack bj. 5-'91 93.000 km f 15.500,-

DIT IS SLECHTS EEN DEEL VAN ONZE OCCASSIONS

V^/ UW OPEL-DEALER

WISSELINK
Zutphen: Vispoortplein 4 - Tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

Geef 's voor diabetes,
met het oog op de toekomst

®
Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, als bv oogaandoeningen.

Dit kan leiden tot slechtziendheid of zelfs blindheid. Onderzoek moet zorgen

voor betere behandelmethoden of zelfs genezing voor diabetes en bijkomende

complicaties. Geef het onderzoek dat extra zetje in de rug.

Giro 5766 - Bank 70.70.70.805
Diabetes Fonds Nederland, Amersfoort, Tel. 033 - 46 22 055

E
EOCMfiRK.il

Nu weer in de verwarmde marktkraam

2 bos bloemen 8,95
2 Azalea's 10,-

1 pot met 3 hyacinthen 4,95

DE VALEWEIDE-bloemen



SPORT-SJ™
Voetbal

W Vorden
Programma: Vorden Al - Diepenheim
Al; Wilh. SSS B2 -Vorden BI ; Vorden B2
- AZC B2; Colmschate C3 - Vorden Cl.
Vorden l - ZW l; Vorden 2 - Eibergen 2;
Vorden 3 - WVC 5; Socii 3 - Vorden 4;
Vorden 5 - Erica 6; Baakse B. 4 - Vorden
6.

SV Ratti
Programma: Wolfcrsvecn Al - Ratti Al;
Ratti BI - Sc. Haarlo BI; Zütphen Cl -
Ratti Cl; Oeken 3 - Ratti 5.
De Hoven l - Ratti l; Ratti 3 - De Hoven
7; Colmschate l - Ratti l (dames).

Volleybal
Dash/Sorbo verovert wederom be-
langrijke punten!
Afgelopen zaterdag haalden de volley-
baldames van Dash/Sorbo drie belang-
rijke punten tijdens de spannende
thuiswedstrijd in het Jebbink. Het
team won namelijk met 3-1 van directe
concurrent Volc o 2 uit Ommen. Dash
staat nu nog wel iets onder Volco maar
het verschil is flink kleiner geworden.
Wel vergroten ze de afstand tot de vier
teams onder zich.
Het team lijkt zich na de eerste helft
van de competitie alsmaar beter te ma-
nifesteren in de derde divisie. De talr i j -
ke supporters zagen verleden zaterdag
dat ook de jeugdige speelsters met
steeds meer overtuiging spelen.
De eerste set werd na een continue
voorsprong toch een beetje ongelukkig
verloren door het Vordense team (13-
15). Maar daarna kwamen de dames op
dreef, vooral Gerrie Koren scoorde veel
punten. Ook de invalbcurten van de ge-
routineerde Carla Jansen (tegenwoor-
dig Dames 2) hadden een goed gevolg.
Met de steun van het zeer enthousiaste
publiek in de rug kwam het jonge
team terug. De volleybalteams waren
zeker aan elkaar gewaagd maar telkens
wist de Vordense ploeg aan het einde
van de sets de belangrijkste punten te
scoren. Het team won dan ook de laat-
ste drie sets: 15-10, 15-11, 15-13.
Aanstaande zaterdag speelt de ploeg
een uitwedstrijd tegen koploper Devo-
ko in Denekamp.

Dash heren l
Afgelopen zaterdag moest Dash in De-
venter spelen tegen koploper DcVolCo
'88 3. Dat het een moeilijke wedstrijd
voor de Vordcnarcn zou worden stond
vast, want de tegenstander had nog
nauwelijks punten afgestaan.
In de eerste set werd het verschil tus-
sen Dash en DeVolCo meteen duideli jk;
de geroutineerde Dcventenaren speel-
den met grote overmacht en zetten een
grote scrvicedruk, waardoor de pass
van Dash erg slecht liep. Op die manier
kwamen de heren uit Vorden geen en-
kel moment in hun spel. DeVolCo
stond in nog geen tien minuten op
11-1. Pas toen ging Dash wat beter

draaien, onder andere doordat Bert
Nijbroek voor meer slagkracht zorgde
toen hij in het veld werd gebracht.
Deze set werd uiteraard verloren, en
wel met 15-2.
Dash had niets meer te verliezen, dus
het begon vaiiaf de tweede set vrijuit te
volleyballen. Er kwam zowaar een 4-0
voorsprong op het scorebord, maar clc
koploper in de promotieklasse' schakel-
de een tandje bij en speelde twee tem-
po's sneller dan Dash. Het ging nog ge-
lijk op tot 6-6, toen echter stootte
DeVolCo door naar 10-6 en haalde de
set binnen met 15-6.
De derde set verliep voor Dash iets be-
ter, want door enige verslapping aan
de andere kant van het net kon Dash
lang meegaan in de strijd. Een 1-0 voor-
sprong werd door DeVolCo omgebogen
tot een 3-1 voorsprong. Lange tijd ging
het spel op en neer. Af en toe kon Dash
de Deventer heren onder druk zetten
door een beter functionerende blokke-
ring. Toch behield DeVolCo de voor-
sprong, onder meer door uitstekend
aanvalswerk dat keer op keer de
Vordense verdediging kansloos liet. Via
10-8 liep DeVolCo naar 13-11 en won de
set uiteindelijk met 15-11.
DcVolCo boekte dus een eenvoudige
overwinning, wat het ook wel aan zijn
stand verplicht was. Dash kwam eigen-
lijk geen moment echt in de wedstrijd,
en kreeg dus terecht met 3-0 klop. De
volgende wedstrijd vindt plaats op l fe-
bruari om 14.15 uur. Dan is in Vorden
SVS 2 te gast, en dan zal Dash waar-
schijnlijk veel i i R T ^ s op het beha-
len van punten

Uitslagen volleybal Dash
S.V. Tcrwolde 6 - Dash 6 dames 1-2;
Kcizersprong l - DashJZ heren 3-0; Dash
l -Wik 2 rccrenntciAu.es 0-=3; DVO l
- Dash 3 dames 3-0; Devolco 3 - Dash l
heren 3-0; se. Gorsscl 2 - Dash 3 heren
3-0; A.B.S. 5 - Dash 7 dames 1-2; S.V.S. l
- Dash 2 meisjes B 1-2; DVO l - Dash l
meisjes B 0-3; W.S.V. 3 - Dash l meisjes
C 2-1; Widaco l - s.v. Voorwaarts jon-
gens 3-0; Dash 2 - Devolco 4 dames 3-0;
Dash 4 - Bocmerang 3 dames 3-0;
Dash/Sorbo - D. clc Langc/Volco 2 dames
3-1.
Programma: Epsc l - Dash 2 recreanten
heren; S.V. Harfsen 3 - Dash 4 dames;
S.V. Wilp l - Dash 2 dames; Dash l -
Devolco 2 recreanten heren; Overa l -
Dash l recreanten dames; Sc Gorsscl l
- Dash l meisjes B; Wik l - Dash 3 da-
mes; Wik 5 - Dash 7 dames; DeVoKo -
Dash/Sorbo dames; Dash 6 - Heeten 5
dames; Dash l - S.V.S. 2 heren; Dash 2 -
Devolco 4 heren; Dash l - S.V.S. 2 meis-
jes C; Dash 3 - W.S.V. 3 heren; Dash 2 -
W.S.V. 2 meisjes B.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 20.1.97
1. Buschcr/Graaskamp 67.4%; 2. Van der
List/Wullink 56.9%; 3. Ep Hoftijzer
56.3%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden:
Uitslagen van woensdag 22 januari
1997
Groep A. 1. Arnold/v. Gastel mv/hr
Schol ten 62.5%; 2. mv/hr de Bruin
61.8%; 3. Bergman/Costermans 55.6%.
Groep B. 1. mv/hr Führi Snethlage
59.4%; 2. v. Alphen/Warnaar 58.9%; 3.
Kamp/Gille 55.6%.

Paardenspo r t
L.R. de Graafschap
Op zondag 18 januari behaalde Rinie
Heuvelink met haar paard Elfriede een
derde prijs bij het springen klasse B.

Dammen
DVZ Geleen - Dostal Vorden 10 -10
Aan de verre uitwedstrijd naar Geleen
heeft het eerste tiental van Dostal een
wedstrijdpunt overgehouden. Dostal
blijft hierdoor op de 3e plaats in de na-
tionale hoofdklasse van de damcompe-
titie.
Hendrik van der Zee speelde als eerste
remise. Hij koos in goede stand een
voortzetting, die echter allengs slech-
ter spel begon op te leveren. Een snel
remise-aanbod werd gelukkig door zijn
tegenstander aangenomen (1-1).
Gerrit Boom is 1997 goed begonnen.
Naast zijn goede prestaties in de halve
finales van Nederland boekt hij ook in
het eerste team overwinningen. Hij be-
sliste zi jn par t i j in al dunne ^fcx-i door
een Ghestemdoorstoot gevo^a door
een kleine forcing (1-3). Henk Groten-
huis ten Harkel gooide de vlam in de
pan en speelde een scherpe partij. Zijn
tegenstander ging in tijdnood^ te lang
door voor de winst en vergatj^^g naai-
de remischavcn uit te zien. Grotenhuis
besliste de partij in tijdnood met een
lichte combinatie (1-5). Alcx Klein raak-
te het spoor bijster in een redelijke
middcnspelpositie en verloor (3-5). Na
twee gelijkwaardige remises van Henk
Rucsink en Henk Hoekman zorgde
Chris Grcvcrs ervoor dat de partijen
weer op gelijke hoogte kwamen. In het
late middenspcl ging hij stuurloos ten
onder (7-7). De resterende drie par t i jen
waren alle voordelig, maar anders dan
tegen Priva was er nergens een win-
nend plan te ontdekken.
Eddy Budé was het dichtst bij de winst
na een doorbraakcombinatie, maar
zijn tegenstander kroop door het klei-
ne remiscgat dat nog in de stand zat
(8-8). Na een volledig mislukte opening
kreeg Gerrit Wassink na opbouwfou-
tcn van zijn tegenstander langzamer-
hand weer grip op de stand. Dit leidde
echter niet tot een winstpartij , alhoe-
wel de mentale veerkracht van de te-
genstander nog wel wat langer op de
proef had kunnen worden gesteld (9-9).
Tenslotte zag ook Nina Jankovskaja
haar goede stand stranden in een ge-
lijkspel (10-10). De volgende wedstrijd is
pas over 4 weken, thuis tegen Bakkerij
jorritsma uit Rinsumageest.

Oproep aan verzamelaars
De organisatoren van Reurei, de echtparen Kok en Mol, zijn al druk bezig met
de organisatie van dit traditionele paasgebeuren. Reurei zal dit jaar voor de
vierde keer worden gehouden, niet alleen in "De Luifel", maar ook in "De
Keizerskroon". Ongetwijfeld zijn er inwoners die allerlei artikelen verzamelen.
Wij doen bij deze een oproep aan alle verzamelaars van artikelen die betrek-
king hebben op het Paasfeest, zoals bijvoorbeeld kuikentjes, kippen, konijnen,
gemaakt van allerhande materialen, eierdopjes, enzovoort. Het is de bedoeling
dat verzamelaars hun collectie tijdens "Reurei" uitstallen om ook anderen
hiervan te laten genieten. Het toneel van "De Keizerskroon" zal hiervoor wor-
den ingericht. Mocht u willen meedoen, dan is een telefoontje voldoende, 45
30 90 of 45 1286.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

JANUARI 1997
ledere dag:

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

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

Lettink

FEBRUARI 1997
ledere dag:

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

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

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

Lettink
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum

8-9-10 Carnaval Kranenburg
8 Carnaval De Deurdreajers in resi-

dentie De Herberg
10 Carnaval De Deurdreajers in resi-

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

dentie De Herberg
12 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
12 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
14 Ned. Bond v. Plattelandsvr.. GLTO

en Jong Gelre, Culturele avond
16 Rvk-dienst in Kranenburg
17 Vrouwenclub Medler, dhr. Rossel

over Nigeria
17 Bridgeclub Vorden in

Dorpscentrum
18 Soos Kranenburg. Wet. Voorz.

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

Dorpscentrum
19 HVG dorp Mevr. T. Tolkamp, lezing

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

Lettink
20 Bejaardcnkring, Dorpscentrum
23 'Vorden Zingt' in de Dorpskerk
24 Bridgeclub Vorden in

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

Dorpscentrum
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 Plattelandsvrouwen, B. ter Mul-

Thinen



mode voor
het héle gezin

TBönfc
J! fachinnfashion

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

SENSATIONELE LEEGVERKOOP
Wij houden

Vanaf woensdag 29 januari is onze gehele
wintercollectie opnieuw in prijs verlaagd.

NU KORTINGEN VAN

tot

Dit mag u niet missen ütü!

DE

Diverse
bankstellen
en fauteuils
nu met kortingen van

20 tot 50%

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Administratiekantoor l DE WENDING V.O.F.

UW JAARRAPPORT
1996 NU AL KLAAR!!

Door verdere automatisering van ons
bedrijf zijn wij in staat om onze
cliënten nu reeds de voorlopige
jaarrekening 1996 te presenteren.

Geen saldi-lijst,
maar een jaarrekening.

Wellicht spreekt dit u aan.
Tot ons dienstenpakket behoort:
• Verwerken administratie d.m.v. computerver-

werking
• Loonadministratie
• Belastingaangiften en adviezen
• Ondersteuning bij automatisering van uw bedrijf

Voor meer informatie:
De heer A. Zweers, Hummeloseweg 5,
7255 AE Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 10 39

TE KOOP:
OPEL CORSA 1.3 SWING
b.j. '89, km-stand 79.000

PEUGEOT 309 1.3
b.j. '88, km-stand 88.000

RlfTAUM
Ivf J AUTOBANDfft

Hengelo (G.), tel. (0575) 462779

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

En wat vindt u van het 49,50-menu?
Neem bijvoorbeeld onze beroemde tomatensoep met minibroodjes, kruidenboter en luxe soepstengels
vooraf, een kalfsbiefstuk met mosterd-roomsaus als hoofdgerecht en een crème caramel als toetje. Of
toch liever een pasteitje vooraf, dan een grote varkenshaas en daarna nog een Pêche Melba. U kunt

combineren wat u wilt uit 7 voorgerechten, 8 hoofd- en 6 nagerechten: alle mogelijkheden kosten
49,50. En dan hebben we ook nog het senioren-keuze-menu van 31,50: daarover volgende keer meer.

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575)55 1486
(0575)55 1961
(O575) 55 1673
(0575) 55 30 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Kasten en
eethoeken

VOOR DE
HELFT

VAN DE PRIJS

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

VIDEOTHEEK

V O
Burg. Galleestraat 44
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 36 40

He, alweer niets op de TVH
De hoogste tijd om eens een
bïoscooptopper te huren!!

Stertitels f 8,50 per dag
2 stertitels f 15,- per dag
deze actie geldt voor de maand
februari.

Ook de 'gouwe ouwe' zijn nog
steeds leuk om te zien.
Te huur:
3 films VOOr f 12,50 per week
en regelmatig films te koop

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 15.00-20.30 uur
zaterdag en zondag 14.00-20.30 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor
13 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:

de week van: maandag
zondag 19 jan. 1997.

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

31 m3

38 m3

46 m3

54 m3

61 m3

69 m3

76 m3

84 m3

92 m3

99 m3

107 m3

115 m3

126 m3

138 m3

149 m3

161 m3

172 m3

191 m3

210m3

229 m3

355 m3

441 m3

530 m3

621 m3

709 m3

798 m3

884 m3

975 m3

1064 m3

1153 m3

1240 m3

1330 m3

1463 m3

1595 m3

1728 m3

1862 m3

1993 m3

2216 m3

2438 m3

2657 m3

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

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 03U - 32 65 51

WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24



Manager Squash Vorden valt in de prijzen

Martin Boonders Nederlands Kampioen

DL' 27-jarige Martin toonders uit Lichtenvoorde heeft afgelopen zondag tijdens het nationaal kampioenschap squash in Amsterdam de titel
in de C-klasse voor zich opgeëist. Boonders is speler van het eerste team van Squash Vorden en manager van de het Vordense squashcentrum.
In de f i n a l e won Boonders met 3-1 van Maarten Cardinaal uit Harderwijk. Ik heb hem op snelheid geklopt, 'l'ocn ik in de tweed^.ame het
tempo iets liet zakken, won hij ook gelijk. Gelukkig wist ik daarna u^fcïV draad op te pakken en won ik de derde en vierde gBt'", üldus
een dolgelukkige Martin Boonders. In totaal deden er IUO spelers mee aan het Nederlands Kampioenschap in de C-klasse. Volgens jaar komt
Boonders uit in de B-klasse.

s 9 Stichting Welzijn Ouderen Voriïen
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

V lJK.U.bJN Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande, titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over hc'
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

RIJTEST
Op 10 april wordt in deze omgeving
weer een seniorenrijtest georgani-
seerd. Bij deze test, die u niet moet
zien als een examen, rijdt u gewoon in
uw eigen auto. Na afloop krijgt u van
de instrukteur slechts adviezen om de
(eventuele) verkeerde rijgewoontes te
veranderen. De test wordt afgesloten
met een theorie-avond. Deelname is
vooral belangrijk voor ouderen die al
jaren hun rijbewijs hebben. Even 't rij-
den en de theorie wat opfrissen! Veilig
voor u en voor anderen. U kunt zich nu
al opgeven.

CURSUSSEN
Voor de cursussen Engels (beginners,
conversatie, gevorderden) en begin-
nend schilderen zijn nog enkele plaat-
sen vrij.

HOBBYRUIMTE
De SWOV heeft een hobbyruimte ter
beschikking gekregen voor ouderen
die willen hobbyen maar hiervoor
thuis geen geschikte ruimte en goed
materiaal hebben. Ouderen die ge-
bruik willen maken van de hobby-
ruimte kunnen zich aanmelden bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

VRIJWILLIGERS
De SWOV zoekt nog enkele vrijwilli-

gers voor het rondbrengen van de
maaltijden, voor de Open Tafel en voor
het halen en brengen van bezoekers
voor de Dagopvang. De vergoeding is f
0,60 per kilometer.

ZIEKTEKOSTEN
Naar mate de leeftijd stijgt, stijgen
vaak de ziektekosten. Fiscale regelin-
gen kunnen hierin een tegemoetko-
ming bieden.Ouderen met een AOW-
inkomen, eventueel aangevuld met
een gering pensioen, komen bij hoge
ziektekosten al snel in aanmerking
voor belastingaftrek. Er is gebleken,
dat weinig ouderen van deze mogelijk-
heid gebruik maken. Het is echter zo
dat burgers naast belastingplichten
ook belastingrechten hebben. Door ge-
bruik te maken van deze rechten kun-
nen ouderen hun (geld)zorgen wat ver-
lichten. Doen!

DAGOPVANG
Dagopvang is een voorziening voor ou-
deren vanaf ongeveer 60 jaar, die moei-
te hebben met opbouwen of onderhou-
den van sociale kontakten.
Het kan dan gaan om ouderen die
moeilijk lopen en bewegen, om oude-
ren met spraakstoornissen of verlam-
mingsverschijnselen. Ook ouderen bij
wie de zelfstandigheid en de zelfred-
zaamheid verminderen, kunnen van

de dagopvang gebruik maken. Voor ou-
deren die te kampen hebben met ver-
geetachtigheid, kent "de Wehme" apar-
te dagopvang. Hier kan men 3 dagen of
minder gebruik van maken.
De aktiviteiten die mogelijk zijn op de
dagopvang: Men praat met elkaar, er is
gelegenheid om te wandelen en om
mee te doen met gymnastiek. Er zijn
spelletjes, men kan er handwerken, le-
zen, bakken en knutselen. En zelfs met
elkaar zingen en dansen. Bovendien
wordt er aandacht besteed aan geheu-
gentraining. Tussen de middag eet
men met elkaar warm. Met een dieet
wordt uiteraard rekening gehouden.
Deelnemers aan de dagopvang kunnen
gebruik maken van de faciliteiten van
"de Wehme", zoals de kapper.

Het personeel van de dagopvang be-
staat uit enkele beroepskrachten, me
vrouw A. Kal en mevrouw D. Domhof,
en een aantal vrijwilligers. De coördi-
natie berust bij mevrouw L. van Uden,
cordinator van de S.W.O.V. De dagop-
vang is er van maandag t/m vrijdag van
9.30 tot 16.00 uur in het verzorgings-
huis "de Wehme".Voor meer informa-
tie of vragen kunt u terecht bij de
Stichting Welzijn Ouderen in Vorden,
Raadhuisstraat 6, tel. (0575) 553405 of
bij het Verzorgingshuis "de Wehme",
tel 551448.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

.

Gaat de Bibliotheek
commercieel?
Een logische vraag voor wie in de krant
leest dat Zorgverzekeraar Oostncder-
land een infopunt is gestart in de open-
bare bibliotheek. Is dit weer een teken
des tijds waarin alle sportclubs,
schouwburgen en musea worden be-
nut voor het verkrijgen van publiciteit
voor een commerciële organisatie? Het
antwoord is 'ja' en 'nee'.
Ja, als het er om gaat een extra inko-
men te verwerven voor de bibiotheek,
want voor het bezit van een vast infor-
matiepunt in de bibliotheek betaalt
Oostnederland een redelijke jaarlijkse
vergoeding aan clc bibliotheek. Een ver-
goeding waardoor dit jaar bijvoorbeeld
de kantoorruimte van de bibliotheek
een opknapbeurt kan krijgen. Iets wat
dringend nodig was. Wie dus zegt dat
de bibliotheek ook en graag gebruik
maakt van commerciële mogelijkhe-
den om extra middelen te verkrijgen,
heeft gelijk.
Maar er is nog een kant aan deze sa-
menwerking. Dat is het feit dat een bi-
bliotheek ook een sociaal trefpunt is in
het centrum van het dorp. Een punt
waar je niet alleen boeken kunt lenen
en tijdschriften kunt lezen, maar ook
voorlichting kunt krijgen op vele ter-
reinen. Dan is het logisch dat een bi-
bliotheek in principe geen bewaar
heeft tegen de vestiging van een info-
punt van een zorgverzekeraar. Immers:
ongeveer driekwart van de inwoners
van Vorden is aangesloten bij Oost-
nedcrlancl en kan nu aan de balie van
deze zorgverzekeraar uit de eerste
hand informatie inwinnen en an t -
woord krijgen op vragen.
Daarom is het antwoord op boven-
staande vraag of de bibliotheek op de
commerciële toer gaat zowel ja als nee.
Ja, omdat we graag extra inkomsten
willen verwerven om noodzakelijke
voorzieningen mogelijk te maken. Nee,
omdat dit stuk voorlichting niet alleen
om geld gaat maar tevens een verrui-
ming betekent van de functie van de
bibliotheek als informat iecent rum
voor onze gemeente.

Boekamer

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

7 ,ff/i DRUKWERKGEBIED

' BLAZEN WIJ ZEKER

ONS PARTIJTJE

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA



De schilder
trakteert

deze winter.
f 65,~ korting per mm per dag.

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

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

schildersbedrijf - verfhandel

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

S C H I L D E R S B E D R I J F

P
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrijf- glas in lood atelier
V AH
DK&

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

Altijd dorst
én

vaak plassen
n

voortdurend moe?

Ga dan eens naar
uw huisarts toe!

e

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Dat kreng van 'n stofzuugcr ok, 'k zal 't zandblik wel kricgcn". Dienc van
de Schaopendick leazan nog meer op ondcrwiel ze de stofzuuger an de
kante schaof. De hele wckke al kon ze niet dat ding niks beginnen.
Vandagc wol ze de kamer j u u s 's un goeie bcurte geven. Jan Willem, eur
man, had vanmaarn ut kerstbeumkc-n nao b u u t n edöpt. 't Was t'r nog wel
ene met wottels ewes. Maor potn was met die bcvroorn grond toch niks
gcdaon. En trouwens, 't was un akeluggen boom ewes. Hcc reisen de hele
tied as te mieter. Schicnbaor was e al vrog uut de grond chaald en too
vedrcugd. Jan Willem had t'r nog meer pröttcl liggen die hcc vebrannen
wol, daor kon den boom mooi biej.

Volgend jaor mossen ze maor 's uutkickn nao un kunsboom, dan hc'j neet
de hele ticd de kamer vol naolden liggen. Jan Willem was onderhand de
kamer in-ckonimcn. Hee was in de schuure an 't timmeren ewes en zo
kold as un bot ewodn. 't Vroor oaverdag nao crimmencel hard, warm wer-
ken was t'r neet biej. Hec zaog Dicnc met 't zandblik an 't wark.
"Zo, de stofzuuger lot ut nog afwctn?". "Jao, wat Tinus tl' r an edaon hef
wet ik neet maor cholpcn hef ut niks. lej mot met de stofzuuger maor 's
nao -t darp en laotn um naozien".

Tinus was 'n buurjonge met twee rechtcrhande zoat ze dat wel 's nuumt.
Den kon alles maakn, bchalven dizzen stofzuugcr dan. Maor goed, geld
had 't ok neet ckost. Met 'n köpken koffie en un plate kocke waarn ze
klaor ewes. "Dat za'k zo wel effen doen maor lao'w cers maor koffiedrin-
ken".

Zinne an koffie had schienbaor ok de posbode. At den haos had plearn c
de pos in de buutenbussc maor at e dach dat zee de koffie gaar had n
kwam c d'r wel 's in. "Gaot t'r biej zi tn en vctcl 't nicjs uut 't Voddcnse
darp maor 's". Dienc was neet niejsgierig maor wis wel graag alles wat t'r
zoal gebeurn. De posbode mos c u r tcleursteln, volle niejs gaf ut neet in 't
darp. Onderhand kreeg Jan Willem un inval.

"lej dr inkt hier nog wel geregeld un köpken koffie, zo'j mien un plezier
wiln doen?". "Poh jao, icj zck ut maor". "Now den s tofzuuger daor kö'w
noks met beginnen. Hce löp wel maor zuugt neet goed. W i j den mctn-
emmen nao de winkel in 't darp?". "Oh, jaowel". Hee bekek um 's. "'t Is
nog wel un gocien. Ze ene dicj an twee kanten kont gebruukn. A'j de
slange 's an de andere kante doet zog e dan neet better?"

Dienc prebcc^r t en vcduld, hcc zuugcn 't hele zandblik haos nao bin-
nen. "'k Gleuvc da'k um maor neet metnemmc, vin icjluu ok neet?" Diene
en Harm kekkcn mekare 's an. "Wat un oelewappers bu'w toch!", zei
Diene. "Maak ow maor neet naar", von de posbode, "die loopt t'r zovölle
biej ons in d'^^chterhook".

^P H.

SCIIICTVERENIGING R.A.W. Y1ERAKKÜJUMC1JMOMU.

WICIIMOND, JANUARI 1997.

AAN DE SCHUTTERS UIT DE STRATEN - UUURTSCIIAIM'EN EN/OI; UEDRIJVEN VAN
DE GEMEENTE VORDEN EN OMSTREKEN.

R.A.W. organiseert op woensdag en <k>ntlcrdag 5 - 6 Pcbr. 1997 vanaf 19.30 uur
Ludgcrutgcbouw Ie Vicrakkcr weer scliiclwcds(rijdcn.

ULLANIiRUKl

i hel Si.

Aangezien hel schieten hoog in ons vaandel staal, rckciil licl bcsluur van R.A.W. er op dal i l i i
spof lieve doel door alle deelnemers zal worden nagestreefd.
Naast de wissclbckcr zullen ook dit jaar weer een aantal andere bekers worden verschoten.

REGliLtMLNIl

1) ten 'team' beslaat uil 3 personen (zgn. 3 lallen).
Een 'team' mag beslaan uit zowel dames en/of heren.
Een 'team' mag maar l keer deelnemen.

2) lilkc deelnemer mag maar in ecu 'team' mee schieten.
3) De deelnemers mogen geen lid zijn van een bestaande schietvereniging of bcdrijfsschicl-

bond.
4) liet inlcggcld bedraagt ƒ 5.UO per schuticr, waarvoor twee vijf scholcnkaarlcn beschik-

baar worden gesteld.
5) De geweren worden door de leden van 1LAJÏ. geladen en aan de schutters Ier hand

gesteld.
6) ledere schutter betreedt het wcdslrijdlokaal op ClGttLRlSlCÜ.
T) Br mag alleen suaixlc en uil de losse hand worden gescholen.
8) De afschoten kaarten dienen zo snel mogelijk te worden ingeleverd bij de controlctafcl.
9) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist hel bcsluur van R.A^

10) Heeft U interesse in de schiclsporl kom dan eens op on/c schiclavond
WDENSDAGJ

JKJiWIiNSUl

üptavtbjj ccn yau uiidcrsULUidi; bciluujslcdcii.

YQORZIÏTLR; _
-VJ.C1; VOOKZj AJJ. llumincliak _ Bccktan.l-l_Widimund lcl...«i327
SüCKCTAKIS; G.I'.M.Uullilae __ Nicuwslad 37 __ Vurdcii lcl_553195
rSUCRU'AKlS; Il..icr.Vtuj;l __ llacktürlciwcu 36_.Witliinund U:L.«18&7
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OPRUIMING
BIJ LOGAÜ!

Wij maken ruimte voor het voorjaar

Boeken
Hobbyverf
Pergamano
Origami
Filigraan
Postpapier
23-rings mappen
Restpartijen

meer dan 50% korting
meer dan 50% korting
meer dan 50% korting
meer dan 50% korting
meer dan 50% korting
meer dan 50% korting
meer dan 5O% korting
meer dan 5O% korting

V

Raadhuisstraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 31 00 / Fax (0575) 55 37 31

7 februari a.s. zijn wij de gehele dag gesloten!

f f Jansen & gal m
autoschadebedrijf Rü

Autoschadereparaties aan al le merken onder garan t ie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHKN
(ind. terrein Revelhorst)
ff (0575) 52 28 16

FOCWfl

BDVAG

Verzamelhuis

Ouderwetse
opruiming
... dus voor guldens!!!
Start: donderdag 6 februari a.s.
om l 3.3O uur.

Etalage vanaf 30 januari a.s.
De opruiming duurt tot en met zaterdag
22 februari a.s.

In- en verkoop van alles wat verzameld wordt. Tevens
voor uw interieur, glas- en aardewerk, fifties en sixties.

Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35
7231 AB Warnsveld
Tel. (0575) 52 29 19

Openingstijden:
Do. 13.30- 18.00 uur
Vr. 10.00- 18.00 uur
Za. 10.00- 17.00 uur

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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



Vijfde dagboek van Kanen Wullink vanuit Amerika

"Geen vuurwerk, geen champagne, geen feest"
Op woensdag 14 augustus vertrok Kanen Wullink voor een
jaar naar Amerika. De 17-jarige Vordense scholiere zal in de
komende maanden een dagboek gaan bijhouden van haar ver-
blijf in Californië. Onlangs ging ze achter de computer zitten
en schreef haar vijfde bijdrage voor Weekblad Contact.

22 december, 1996
Nog drie dagen en het is Kerstmis. Oma
(van de familie) komt dan ook. Ik ben
best benieuwd naar hoe het allemaal
is. Onder de kerstboom liggen al een
heleboel pakjes. Ik zelf heb nog maar
twee kadootjes gekocht: voor Kathy en
voor Ed. Het hele huis is versierd. De
buitenkant is omlijst met vrolijk ge-
kleurde lampjes en in het huis zijn de
vensterbanken en de kerstboom ver-
licht. Verder staan er overal kerstman-
nen, sneeuwpoppen, engelen en kerst-
stalletjes. Vandaag, zondag, zijn we de
hele dag aan het koken en bakken.
Vanavond hebben we een feestje met
wat kennissen en mijn vriendin Basia
komt ook. Er hangt echt een gezellig
kerstsfeertje overal.

Donderdag, de 26e, vertrekken we naar
Yellowstone Park. Dat wordt een lange
reis met de auto, maar ik heb er wel
zin in. We blijven daar drie tot vier da-
gen en we gaan het park bekijken en
snowmobilen. Ik ben benieuwd hoor!
Ik zie best tegen Oud en Nieuw op. Dat
schijnt hier niet zo veel te betekenen.
Toen ik het daar gisteren met Kathy
over had, had ik best zin om een potje
te gaan huilen. Ik dacht aan Oud en
Nieuw vorig jaar. Het is altijd hartstik-
ke gezellig in het dorp. Met al je vrien-
den enzo. Dit jaar zit dat er helaas niet
in. Geen vuurwerk, geen champagne,
geen feest. Als ik een beetje geluk heb,
kan ik het nieuwe jaar met Basia en
Vanessa vieren. Dan is het misschien
nog een beetje feest. Mandy en ik wa-
ren al een plan aan 't maken om naar
Las Vegas te gaan, maar ik denk niet
dat Kathy en Ed dat zo'n goed idee zul-
len vinden. Nou ja, jullie zullen het al-
lemaal nog wel horen. Misschien zitten
we nog wel in Yellowstone met Oud en
Nieuw, wie weet.

24 december, 1996
Gisteren ben ik naar de film "One Fine
Day" geweest met Vanessa en Basia.
Naar de ochtendvoorstelling, want dat
ik lekker goedkoop en we hadden me-
teen iets te doen. Al m'n kerstinkopen
zijn nu ook gedaan. Best moeilijk hoor,
ik hoop dat ik een beetje geslaagd ben.
Gisteravond hebben we wat "sight-see-
ing" gedaan. Dat is traditie hier in de
buurt. Vlak voor Kerstmis ga je naar
een buurt waar alle huizen en tuinen
verlicht zijn. Na 20 minuten in een
woonwijk in een file te hebben ge-
staan, konden we eindelijk onze auto
bij kennissen parkeren. De straat was
overvol met mensen die allemaal de
lichtjes kwamen bekijken. En ik moet
zeggen dat het de moeite waard was.

Iedereen in dit wijkje deed mee aan
het lichtfestijn. Alle huizen waren van
het dak tot de grond versierd met
lampjes. De tuinen en bomen waren
verlicht. Kerstmannen, sneeuwpop-
pen, kerststalletjes en engelen brach-
ten het thema "Kerstmis" ruimschoots
aan de orde. Echt een sprookje (op z'n
Amerikaans) om te zien.

31 december, 1996
Kerstmis is inmiddels voorbij. Ik ben
gruwelijk verwend door iedereen en ik
ben vele eigendommen - van sokken
tot een discman - rijker. En de cadeau-
tjes die ik gekocht had, vielen gelukkig
ook in de smaak, dus het was een ge-
slaagde Kerst. Van 26 december tot gi-
steren de 30e, ben ik naar Yellowstone
Park geweest. Dat was ontzettend tof.
's Morgens om 5.30 uur vertrokken we
in een grote Suburban (= reisauto, voor
de niet-autokenners als ik onder ons).
Er was een tv aanwezig en diverse disc-
man's, dus echt vervelen deden we ons
niet. Die dag ging vrij snel en 's avonds
hadden we een leuk motel waar we
konden uitrusten om de volgende dag
om 6.00 uur weer te vertrekken. De
tweede dag was minder leuk. We had-
den al veel sneeuw gezien in Californië
en Nevada, maar in Idaho was alles
echt ondergesneeuwd. We reden lang-
zaam tot we op een gegeven moment
om 13.30 uur stil solden. Wat bleek:
er was nog geen l^p meter verderop
een ongeluk gebeurt en de weg zou ge-
blokkeerd worden totdat de vijf betrok-
ken auto's weggesleept zouden zijn. We
wachtten en wachtten en het werd een
uur later, twee uuj^Éter, drie uur la-
ter... We hadden de^oed al bijna op-
gegeven toen het donker begon te wor-
den. Eindelijk, vier en een half uur la-
ter, konden we doorrijden. Bekaf kwa-
men we aan in ons motel in West Yel-
lowstone waar we twee dagen zouden
blijven. Ik deelde een kamer met Man-
dy en Michael zou bij Kathy en Ed sla-
pen. De volgende morgen moesten we
er weer om 6.00 uur uit om snowmo-
bils en speciale overals en laarzen te
huren. Nu konden we pas zien hoe het
dorpje er uit zag. Huizen en auto's wa-
ren ondergesneeuwd. Deuren waren
vrij gegraven en overal lag meters hoge
sneeuw. Ik had nog nooit zo veel
sneeuw gezien! Die twee dagen brach-
ten we door met snowmobilen in het
park. We zagen veel sneeuw, warm wa-
terbronnen, ondergesneeuwde meren,
buffels en elanden. Tot onze grote ver-
bazing liepen de buffels soms naast
ons op de weg! Af en toe was dat best
eng. Op een gegeven moment was het
zelfs zo dat wij van de ene kant kwa-

men en een stuk of tien buffels van de
andere kant, nagejaagd door zo'n 30
snowmobils die er maar niet langs kon-
den. Toen brak het zweet me wel even
uit hoor! Van die grote koeien die jou
moeten passeren op een weg van nog
geen drie meter breed en jij ^fedaarop
je mobiletje met de wetenscM^) dat ze
elk moment boos kunnen worden om
niets. We zagen ook meer elanden dan
we verwacht hadden. Ik heb een heel
filmrolletje volgeschoten met bijna al-
leen foto's van het wild dat^fc zagen.
Ik vond het best bijzonder orn die die
ren in het wild en toch van zo dichtbij
te zien. Een minder leuk gevolg van het
snowmobilen was de spierpijn. Vooral
de tweede dag: bij elk hobbeltje deed
mijn rug meer pijn.
Maandagmorgen om 6.00 uur begon-
nen we vermoeid en stijf aan de terug-
reis naar Loomis. Na een lange dag rij-
den door zware wind en over ijzige we-
gen, kwamen we dezelfde avond nog
aan.

l januari 1997!!!
Gelukkig Nieuwjaar iedereen!!! Giste-
ren om 15.00 uur mijn tijd en 24.00
uur jullie tijd had ik het toch wel even
moeilijk. Met de wetenschap dat het in
Vorden nu groot feest zou zijn en ik he-
lemaal geen feest zou meemaken dit
jaar, kreeg ik een beetje zelf-medelij-
den. Een uur later besloot ik naar huis
te bellen om een beetje van de sfeer te
proeven. En dat lukte wel aardig, want
iedereen was hartstikke enthousiast

dat ik zo onverwachts belde. Het ge
sprek werd wat langer dan ik eigenlijk
had gewild (money!), maar toch de
moeite waard.

Mijn eigen Oud & Nieuw verliep rustig
en gezellig. In tegenstelling tot het
weer in Vorden, was het bij mij die dag
18°C geweest. De buren kwamen om
een uur of zes, Michael nodigde een
vriendje uit, ik nodigde Basia uit en
Mandy ging naar een vriendin. We
brachten de avond door met film kij-
ken en eten. Normaal gebeurt er eigen-
lijk helemaal niets, maar dat vonden
ze zo sneu voor Basia en mij. Ze had-
den - heel lief - zelfs champagne voor
ons gekocht die we om 24.00 uur open-
maakten. Toch voelde het een beetje
leeg. Niets geks, niets wilds, geen la-
waai, geen vuurwerk... Met ons glas
champagne en een fototoestel liepen
we naar buiten in de stromende regen
om hard "Happy New Year" te schreeu-
wen en toch een beetje gek te doen.
Maar er was niemand die ons kon ho-
ren en niemand die ons kon zien. Het
enige effect dat het gaf, was dat de bu-
ren en m'n gastouders dachten dat ze
de champagne beter achter wegen had-
den kunnen laten, omdat we daar ken-
nelijk niet zo goed tegen konden
(Haha...) Dat werd net nog even beves-
tigd door Ed, m'n gastvader. Hij kwam
binnen, zag mij achter de computer
zitten en zei: "Hé, daar hebben we onze
dronken exchangestudent..." en er ach-
teraan "...I'm just kidding, girl." (Ja ja!).

FILIALEN AGENTSCHAPPEN

ZUTPHEN

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

RUURLO

STUDIO CONTACT

ZELHEM

WEEVERS DRUK

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

HENGELO

FELIX TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

WARNSVELD

THE READ SHOP'
Dreiumme 55. Warnsveld
Telefoon (0575) 52 75 79

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTEN K

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98



4 DAGEN
ONVERVALST
CARNAVAL

8-9-10-11
FEBRUARI

Carnaval in

ie Herberg"
TE VORDEN

MET MEDEWERKING

VAN
CARNA VALSVERENIGING

'DE DEURDREAJERS'

ZATERDAG

FEBRUARI

13.00 uur OPTOCHT

15.00 uur KINDERMIDDAG met:

playback-show

goochelaar PEDRO

kinderdisco

20.30 uur OPENINGSBAL
m m v 'DE VIJVER'

in de pauze DISCO

entree ƒ 11,- (incl. lot)

MAANDAG 10 11 uur PYJAMA-ONTBIJT

m m v 'HANSKA DUO'

entree /'8,-

20.30 uur Groot ROSENMONTAGBAL

m m v 'NEVER MIND' en

FEBRUARI
LEKKER LOS MET

ERIK HULZEBOSCH
' S entree ƒ15,-

KAARTEN NU VERKRIJGBAAR

ZONDAG 20-30 uur Ouderwets gezellig

CAFÉ CARNAVAL
m m v 'HANSKA DUO'

FEBRUARI

DINSDAG 14.00 uur BEJAARDENCARNAVAL

20.30 uur LAATSTE AVOND m.m.v.

'HANSKA DUO'

klokslag POPVERBRANDEN
twaalf HARING HAPPEN

FEBRUARI Na de klok van twaalf: aizakkert/e in het caté

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTO R

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575)55 10 12

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Geboortekaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N 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. (0575) 45 14 11

Berendsen
Dorpsstraat 11 Vorden Tel. 0575 • 551373

Holterweg 67 Colmschate Tel. 0570 - 654733

Aanbiedingen maand februari

IEDERE MAANDAG

gesneden 3,50

IEDERE DINSDAG

Kwarkrondjes

per stuk 1,6O 5 voor 7j75

IEDERE WOENSDAG

Van Gogh 2,95
FIJN VOLKOREN MET ZONNEBLOEMPITTEN EROMHEEN

IEDERE DONDERDAG

6 wittebolletjes halen
4 betalen

IEDERE VRIJDAG

Slagroom- of mokkastam 7,25
krentenbrood

IEDERE ZATERDAG
Voor de vroege vogels tot 9.30 uur

alle broodjes O,5O
kruidcake 3,5O

Let op:

14 februari Valentijnsdag
Geef eens iets lekkers.

Spaar kassabonnen voor korting op een

Valentijnstaart
van 1 tot en met 13 februari!?!?!?

Smullen doe je bij je bakker

ZONDER LIJDEN
"Wet WWÏ 3? wvuU MUM* v&tuU» tijd"

AT 5 8

Afslanken hoeft tegenwoordig niet meer zo'n kwelling te zijn. Er is een heel
simpel middel dat de stofwisseling stimuleert en het vet afbreekt. Maat 38 is een

geraffineerde mix van verschillende plantenextracten die zorgen voor een opti-
male vetverbranding, die de vochthuishouding reguleren, meer energie geven en

het hongergevoel stillen. Maat 38 is een voedings-supplement
dat helpt om het gewicht snel en simpel te ver-

minderen. U neemt 2 maal per dag 4 tot 5 drup-
pels met water in. De hoeveelheid kan

opgevoerd worden tot maximaal 10 druppels.
Een overdosis werkt verstorend en het is

heel belangrijk dat u per dag l tot 1,5 liter
(bron-) water zonder koolzuur drinkt.

Daarmee worden de afvalstoffen sneller
afgevoerd. Toch betekent het niet dat de

druppels laxerend werken. De uitscheiding
wordt juist op een volkomen natuurlijke

manier geregeld. In principe is het niet nodig
om het voedingspatroon aan te passen maar
in combinatie met een calorie-arm dieet kan

de kuur nog effectiever zijn.

KUUR VOOR 5 WEKEN ƒ 54,95
MAAT38® afslankdruppels

Normaal eten en drinken en toch 2 a 3 kilo gewichtsverlies per week!

afslank-
druppels afslank

druppels

Alleen verkrijgbaar bij:

Drogisterij-parfumerie

Ten Kate
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon (0575) 55 22 19

l 5," KORTING |
• Bij inlevering van deze waarde- l

bon ontvangt u MAAT 38*



wij bieden u een groot
assortiment seniorenledikanten
bijv, dit

Senioren
ledikant
Uitvoering mogelijk in wit. blank
eiken en donker eiken struktuur
met lattenbodem, matras en
nachtk,;

-pers. 90/200 compleet

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

•dingen

• -- /TX-
achten«*nd ƒ IÖ&5»

'
SLAAPKAMER CARRÉ

Bedombouw zwart met beuken poten

Maat: 140/200 cm nu
Ledikant Summertime

2 Rugsteunen: 199,-
Tafeltje: 199,-nu 499>

1 : '
Ook leverbaar in

160 en 180 cm breed

SHOWROOMSLAAPKAMERS

nu 795,

nu 1295,"

nu 1995,"

SHOWROOMLINNENKASTEN

van 2295,= nu 1295,--
"Vbuwdeurk.ist tn de kleur atpine wtt 90 cm
breed, 220 cm hoog
van 1895.= HU

"Geloogd gref : •
met toog. MAK 1 56 cm breed. 204 cm
hoog en 62 c m diep.
Vc-lfi4449,T= HU 2995,

'Schuitóeurkast, aken fi:
spiegeJdeur 100 cm t»

van 1360.=

SUPERVOORDEUGE

MATRASSEN
DRAKA Pofyether matras

nu 1995,-

nu 2495,--

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen e;i
afgewerkt, l (onderden

i beeld dit hoekstri:

299,-

349,-

349,-

595,-

599,-

BEDBODEM
SCHnrTERENP* ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM

IVTJET NEKSTCUN- «N KNIEKN*KONÖERSTEÜMIN<5 *
MJDDENZONE VERSTERKING. 90/2OO CM

WAM 995rS, 695,
OOK IN ANDERE MATEN LEVERBAAR

BOXSPRINGS

995,-

1995,-

1995,-

1995,-

Ruir..te
besparende

bedden
J Prachtig vouwbed met wi»
ixwenplank en automatische uitklap-
bare poten, incluv''
M^at <?0/200 cm

nu 269,--
* Prachtig houten vouwbeü met
massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
voetbeucje), 4 zwenkwielen en auto-

nu

voor 199
voor 229,
voor i^9i
voor 239,
voor 249,
voor a 79,
voor 329,
voor 339,
voor 3691
voor 399,
voor 459,
voor 539,

Prima
binnenveringsmatras

nu 349,-
nu J"9i—
nu 369,--
nu 379,"
nu 6391--

pofye:

" Onderschutf combinatie wit, stalen
divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2
poiyether matrassen, éénzijdig
afgedekt met wol. 5 jaar garantie.
80x! 90 cm van f395>.=

_nu 995,"
STALEN LEDIKANTEN
Staten ledikanten Dko met versterkte
spiraal. Maat 90 x 200 cm.
Kleuren: wit. zwart, rood
en antraciet. Van 449,-

nu 279,-

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

Combimatras

voor 349
voor 399,
voor 409,
voor 449,
voor 499,
voor 549,
voor 699,
voor 799,

Schuimrubbermatras

voor 595,
voor 595r
voor 649,'
voor 649,'
voor 795,.
voor #49, •
voor 1075,

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

Leverbaar in alle maten.
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