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Vers-Toppers vinden elkaar

In een wereld die bol staat van overnames en van schaalvergroting lijkt het soms dat er voor
een kleine ondernemer geen plaats meer is. In die wereld van het 'grote' lijkt het zelfs zo dat de
individuele consument ook een nummer aan het worden is, en dat soort gevoel schept een
bepaalde afstand. Deze wetenschap plus het feit dat samenwerking voor de klant interessant
kan zijn bracht drie ondernemers uit Vorden bij elkaar.

'De Echte Groenteman' fam. J. Hui-
tink, 'Keurslager' Dick Vlogman en
'Echte Bakker' van Asselt zijn als
ware specialisten samen gaan werken
onder de naam Vers-Toppers van
Vorden.

Deze drie, allemaal op hun eigen ge-
bied ware specialisten, vonden het
tijd worden dat vakmanschap dichter
bij de consument gebracht moest
worden. Hun plannen zijn duidelijk
en samen te vatten in een paar regels:

1. de beste kwaliteit verkopen die
mogelijk is; 2. sterke reclames iedere
week met het accent op vakman-
schap; 3. het bieden van zo veel mo-
gelijk service.

Daarnaast wiHen de Vers-Toppers
thema-avonden gaan beleggen waar
: an klanten voorlichting betreffende
producten en bereidingswijzen wordt
gedaan.
Eén van de Vers-Toppers hierover:
'Ik kan me voorstellen dat een vrou-

wenorganisatie ons uitnodigt om een
avond te verzorgen over moderne
voedina^ewoonten. Daar zijn wij
voor i

Tevens kunnen in samenwerking met
de Vers-Toppers barbecue-avonden
enz. worden verzorgd. Men ziet, er is
veel manlijk als je met z'n drieën
samen^Pkt.

Van de Vers-Toppers Van Vorden
Valt wat te Verwachten.

D '66 definitief van de partij bij

D'66 zal volgend jaar definitief meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vorden. Dit
was het resultaat van een bespreking die dit weekend plaatsvond. Voorlopig zal er in Vorden
geen aparte afdeling komen, maar zal Vorden ressorteren onder de afdeling Zutphen &
Omstreken, waartoe o.m. ook Warnsveld deel van uitmaakt.

Twee personen zijn reeds bereid ge-
vonden om de kar in Vorden te gaan
trekken. Dit zijn M. Bakker uit Vier-
akker en de heer R.M. Nobel uit Vor-
den. Beide heren zullen t.z.t. op de
kandidatenlijst worden geplaatst.
M. Bakker was destijd mede-oprich-
ter van D'66 in Gorssel en heeft tal
van jaren deel uitgemaakt van de zgn.
'schaduwfraktie' in Gorssel. Vorde-
naar R.M. Nobel heeft namens D'66
vijf jaar zitting gehad in de gemeente-

raad van Zutphen. Tijdens deze
'oprichtingsbijeenkomst' voor Vor-
den waren tevens een aantal aspirant-
leden aanwezig die zich nog nader
zullen beraden of zij ook aktief aan de
verkiezingen in Vorden zullen deel-
nemen. Het ligt in de bedoeling dat
D'66 nog voor de zomervakantie in
een aantal kernen in Vorden bijeen-
komsten zal organiseren waarbij te-
vens nadere informatie over de partij
en haar doelstellingen zal worden ge-

geven. Begin september zal de defini-
tieve kandidatenlijst voor Vorden be-
kend gemaakt worden en zal tevens
het verkiezingsprogramma gepresen-
teerd worden. Een programma met de
landelijke hoofdlijnen en daarbij te-
vens afgestemd op de gemeente Vor-
den.
Gezien de gunstige opinie-peilingen
voor D'66 hoopt men volgend jaar in
Vorden met tenminste twee zoniet
met drie zetels uit de bus te komen.

Kranenburgs
Belang
Op dinsdag 26 januari jl. hield Kra-
nenburgs Belang haar jaarvergade-
ring. Aandacht werd besteed aan de
stand van zaken met betrekking tot
een onderkomen voor de Kranen-
burgse verenigingen en de aanleg van
een fietspad langs de Ruurloseweg.
De heer Van Rijn deelde namens de
FVKM mede dat op korte termijn een
fietspad in zicht komt. Verder stond
de voorzitter in zijn openingswoord
stil bij het plotseling overlijden van
oud-voorzitter de heer P. van den
Berg. De voorzitter wees er op dat het
bestuur van Kranenburgs Belang al-
leen met medewerking van de bewo-
ners van Kranenburg kan proberen de
leefgemeenschap leefbaar te houden.
Afscheid werd genomen van de heer
H. Wiggers, die aftredend en niet her-
kiesbaar was. De heer Wiggers was
mede-oprichter van Kranenburgs Be-
lang en heeft maar liefst 31 jaar deel
uitgemaakt van het bestuur. Hendrik,
zoals iedereen hem kent, heeft alle
functies binnen het bestuur vervult.
Hij heeft zich ingezet voor o.a.: aan-
leg waterleiding en riolering in Kra-
nenburg, verharding Eikenlaan en de
laatste jaren de aanleg van kabeltele-
visie en het instellen van de bebouw-
de kom.

Namens de leden werd hem een atten-
tie aangeboden en ook zijn vrouw
Marie werd in de bloemetjes gezet,
voor alle koffie die ze al die jaren ge-
schonken heeft. De heer W. Roelvink
is gekozen als nieuw b^fcurslid. Na
afloop van de vergaderi^^olgde een
optreden van Ben Schreurs en Hanne-
ke Hiddink. De vele aanwezigen ge-
noten en er werd heel wat gelachen.
Zo werd het ondanks het feit dat we-
derom uitgeweken mjftt worden
naar Café Eijkelkamp e^recht gezel-
lige avond van de Kranenburgers on-
der elkaar, wat naar het bestuur hoopt
er aan bij draagt dat de onderlinge
band behouden blijft nu er geen ont-
moetingsplaats meer is.

Vordens Toneel
Om meerdere vergissingen te voorko-
men, wil men er op wijzen dat het
secretariaat van Vordens Toneel
zoals gemeld in de Gemeentegids niet
juist is. Dit moet zijn: mevr. A. Hek-
kelman, Hoetinkhof 5, 7251 XM Vor-
den.

Culturele avond
Vrijdagavond 5 februari wordt in 'De
Herberg' een culturele avond gehou-
den, welke wordt georganiseerd door
de plaatselijke afdelingen van de
GmvL, Plattelandsvrouwen en Jong
Gelre.
Het 'Veluws Duo' zal die avond op-
treden met een programma dat be-
staat uit zang en sketches.

Manifestatie Hinderwet
De landbouworganisaties en de agrarische jongerenorganisa-
ties in Gelderland en Overijssel hebben vol ontzetting kennis-
genomen van recente uitspraken van de Raad van State in een
aantal Hinderwetzaken. Deze uitspraken tonen nog weer eens
glashelder aan dat de Hinderwet en de ecologische richtlijn op
onderdelen ondeugdelijk zijn. Het kan niet de bedoeling zijn
dat de Hinderwet gebruikt wordt voor regulering van de vee-
stapel.

Voedselaktie Bosnië brengt in
Vorden f 10.000,- op
De 14-daagse spoedaktie van de Vordense Kerken gehouden
in december heeft maar liefst f6.000,- aan geld en ruim vier-
duizend gulden aan goederen opgeleverd.

De landbouw- en jongerenorganisa-
ties hebben daarom besloten om sa-
men met het 'actiecomité Hinderwet'
een demonstratieve dag te organise-
ren op 8 februari a.s.

Het thema van deze manifestatie is
'Boer in de misère door Hinderwetuf-
faire'. Met deze manifestatie wil de
landbouw aangegeven dat men riet
zat is als milieucrimineel aangemerkt
te worden. Tevens willen boeren,
boerinnen en agrarische jongeren het
oneigenlijk gebruik van de beroeps-
mogelijkheden van de Hinderwet aan
de kaak stellen.

Verder wil men de Hinderwet zoda-
nig gewijzigd zien dat de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de bedrijven
niet langer wordt belemmerd.

De Vordense landbouworganisaties
roepen hun leden/landbouwers op de
manifestatie 's avonds te bezoeken
bij Dika van de Kruusweg op maan-
dag 8 februari. Minister Alders van
VROM heeft zijn medewerking aan
deze avond toegezegd, evenals een
aantal Tweede Kamerleden. De alge-
mene leiding is in handen van Legien
Kromkamp (zie ook advertentie).

Zoals men allemaal eerder al heeft
kunnen lezen kwam de aktie voort uit
de Oost Europa Commissies Doetin-
chem en Hengelo. Kerken uit Laren,
Steenderen, Wichmond en Vorden
hebben zich hierbij aangesloten.

Hieronder volgen delen van het reis-
verslag: met een vrachtwagen van de
Firma Bosman uit 's Heerenberg ver-
trok men op 27 december jl. richting
Porec in Kroatië (Istrië). De vracht-
wagen was geladen met 24 ton aan
goederen, de ene helft bestemd voor
Porec en de andere voor Zagreb.
Een reporter van de Graafschapbode
die de reis mee heeft gemaakt heeft in
zijn krant 4 artikelen geplaatst. Ook is
het totale verslag inmiddels in Con-
tact verschenen.

In Porec zijn ongeveer 4000 vluchte-
lingen die deels in appartementen en
deels bij particulieren wonen. De
vrachtauto is een nacht gestald op een
bewaakte opslagplaats van Charitas
en het Rode Kruis.
De volgende dag ziet men mensen op
de afhaalpost van Charitas bezig met
het vullen van zakken met 'onze'
goederen. Artikelen die men heeft in-
geleverd en die men van de giften
heeft gekocht, zoals melkpoeder, bo-
nen en pasta's.
Op oudejaarsdag komt men weer in
Hengelo aan.
Graag besluit men dit korte verslag
met iedereen die aan deze aktie een
bijdrage heeft geleverd hartelijk te
bedanken, namens de PCI en Diako-
nie Geref. en Herv. Kerk Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 7 februari 10.00 uur Avondmaalsviering
voor jong en oud. Voorganger ds. K.H.W. Klaas-
sens m.m.v. gemeenteleden.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 7 februari 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 6 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 februari Pastor
G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 6-7 februari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.

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

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

Dierenarts van zaterdag 6 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 7 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 6-7 februari F.A. Kuyl, Lochem, tel.
05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje februari mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden VW-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-Ha-
goort, zondag voor het werelddiakonaat
m.m.v. de werkgroep werelddiakonaat en
zending.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 7 februari 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 februari Pas-
tor Simons, tel. 05457-71383.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS

Gezinsdienst
op 7 februari
'Jij hebt een naam' is het thema van
de gezinsdiensten die op zondagmor-
gen 7 februari in de Gereformeerde
en Ned. Hervormde Kerk worden ge-
houden. In de Gereformeerde dienst

gaat ds. P.W. Dekker voor en verleent
het blazersensemble van Sursum
Corda (extra) muzikale medewer-
king. Het feest van de Doop wordt er
gevierd.
In de Dorpskerk gaat ds. K.H.W.
Klaassens voor en is er: 'Avondmaal
voor jong en oud'. Een muziekgroep
van de jeugdkerk speelt in deze
dienst.
In beide diensten helpen gemeentele-
den bij de uitvoering van de liturgie,
die op hoofdlijnen dezelfde js. Ieder-
een is van harte welkom.



12 PRIJS
NAI

DE LAATSTE
dames

japonnen
rokken
blouses
pullovers
jacks
mantels

modecentrum

heren

overhemden
pullovers
jacks

Teunfcsen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon . 05735- 1438

HANDELS-
KWEKERU
voor
CACTUSSEN
te
RUURLO
zoekt

full-time

Ervaring in de agrarische sector heeft de voorkeur.

Voor nadere informatie: tel. 05735-1817.

Alleen het beste is goed genoeg
+ MEINDL schoenen

+ breed assortiment
•f voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
+ dus werkelijk 100% waterdicht
4 sta op MEINDL

doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Groot Qomak
zit in een klein

doosje...
Contactlenzen zijn niet alleen gemakkelijk bij
het dragen, u neemt ze ook nog eens
probleemloos mee, bijvoorbeeld als reserve,

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw specialist geeft u een deskundig advies

Oö juwelier
siemennk
<X> Opticien Telefoon 1505

Nieuw Nieuw Nieuw

Tiroler Rollen
Lekker Gekruid

ca. 20 min. braden

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,i,> 8,95
Grove verse worst 1 «HO 9,95
Borstlappen soo gram 5,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Slavinken per stuk 1,00
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Babi Pangang
500 gram

6,25

SPECIALITEITEN

Tiroler
Rollen
5 haien 4 betalen

Gebraden Runderrollade
100 gram 2,25

Tongeworst
100 gram 1,15

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Riblappen
1 KNO 14,95

Rundergehakt
1 kilo 9,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

1 bos Trosanjers en Orchideëntak
samen 8,95

1 bos Forsythia en 1 bos Narcissen
6,95

Grote Azalea 7,95
7 Primulaatjes 10,-

DE VALEWEIDE-bloemen

A.S. VRIJDAG 5 FEBRUARI

géén klaver j asavond
5 MAART, 2 APRIL EN 7 MEI ZIJN ER WEL
KLAVERJAS AVONDEN.

Café-Restaurant

't Wapen
van 'tMedler
Ruurloseweg 114
Vorden
Tel. (05752) 6634

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en, tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

i een milieu- maatregel nemen die u
geld oplevert. Stap eens bij ons

''binnen. We vertellen
u er graag meer over!

NEFIT

S Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

WEEKENDAANBIEDING

BOSVRUCHTEN-
VLAAITJES

gevuld met 9 verschillende bosvruchten

Da's pas lekker!

5 halen

DIT WEEKEND:

4 betalen

t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

Jansen &: gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•B 05750-22816

_

FOCw/1

l \

installatiebedrijf beperken we ons niet alleen tot het
leveren en plaatsen van diverse installaties. Storingen aan
een gas- en CV installatie of electrische installatie, water
aan- en afvoeren, besturingssystemen e.d. kunnen gevaar-
lijk zijn en moeten snel verholpen worden. Onze storings-
dienst staat 24 uur per dag paraat om problemen snel en
vakkundig op te lossen. Zowel thuis als in het bedrijf.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg l' WICHMOND 05754 • 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

HEKEL
aan

PEKEL
Kom dan uw auto wassen in onze

overdekte wasserette

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

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

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

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411



Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
onze zoon

MichielJan Willem

Wij noemen hem

Michiel

Dick Gotink en
Hermien Fokkink

24 januari 1993
Kreunenskamp 13
7255 WC Hengelo (Gld.)

Wij zijn erg blij met

Nick

Geboren: 1 februari 1993.

Pauline en
Alex van den Berg-Pothof
Tim en Luuk

Hoetinkhof 125
7251 WJ Vorden

Hierbij wil ik iedereen bedan-
ken voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
mijn vijfentachtigste verjaar-
dag tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

M. Bouwmeester -
Wunnekers

Ruurlo, Beumersteeg 4

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE HUUR GEVRAAGD:
grond voor pootaardappel-
teelt. Liefst leemhoudend
zand. G. Wolsink, Tolhutter-
weg 11, Ruurlo. Tel. 05735-
1411.

• Wij zoeken voor onze kin-
deren (5 en 8 jaar) een oppas
na schooltijd die tevens bereid
is licht huishoudelijk werk te
verrichten.
Briefnr. 45-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• N. Meek, gedipl. piano-
stemmer, f60,-. Tel. 05750-
27702.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 1 ochtend
per week. Tel. 05752-2325.
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Zin in een
lingerie-party

van Italiaanse onder

en bad mode?

Tel. 08340-24211

Tevens consulentes
gezocht.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders,
is verwend.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

de blauwe hand
05752 2223 vorden
bu rg. gal leestraat
36

Tijdens de opruiming
20% korting

op de hele kollektie!

Op 12 februari 1993 zijn onze ouders

L. G. Bekker en
J.H. Bekker-Kummeling

40 jaar getrouwd.

Wij vieren dit op 14 februari a.s. in
Restaurant-Café 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren
zondagmiddag van 15.00-17.00 uur.

De kinderen: Henk en Marion
Leon
Ellen

Bert en Wilma
Marleen
Yvonne

Edwin en Linda

Vorden, februari 1993
Almenseweg 24
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H. R. G. Hendricksen
-*-

Op 1 augustus 1992 was het 25 jaar
geleden dat de heer
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#
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benoemd werd aan de R.K. School
voor Techniek en Ambacht (thans S.G.
Borculo) te Borculo.

Zij, die de jubilaris en zijn vrouw met dit
ambtsjubileum willen feliciteren,
worden daartoe van harte uitgenodigd
op vrijdag 12 februari a.s. tussen 15.30
en 17.00 uur in de aula van het
schoolgebouw aan de Herenlaan 2.

Netbestuur.

Borculo, februari 1993.
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Diep geschokt ontvingen wij bericht van het
overlijden van

PETER IMMINK
SPELER VAN ZATERDAG 1

Wij zullen hem missen.

Vorden, 2 februari 1993

Bestuur en leden
voetbalvereniging Ratti

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 5 februari 1993 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bij hun besluit van 18 januari
1993, no. RG92.72417 onherroepelijk goedgekeurde
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982, nr. 2'.

Dit plan heeft betrekking op het perceel Uselweg 23
(Vierakker). De agrarische bestemming is gewijzigd
in een bestemming als burgerwoning waarbij ook de
mogelijkheid wordt geboden voor de uitoefening van
een vrij beroep.

Vorden, 4 februari 1993
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

FEESTDAGEN
AANBIEDINGEN GELDIG DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG 4 - 5 - 6 FEBR.

W
. m

100 GRAM 1.29

Keurslagers
VERSE WORST

GROVE OF FIJN 500 GRAM 4.98

GEBRADEN GEHAKT
150 GRAM 1.49

SPECIAL

Bonte
Kruidensteak
100 GRAM 1.75

VLEESWAREN
SPECIAL

Champignon-
rollade

100 GRAM 1.95

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

ELSTAR KLASSE i

WITLOF
FEESTPRUS 4 Qj?

VORDENSE
NOTENMIX

1.95250 GRAM

ma 8 febr.

PANKLARE

HUTSPOT

500 gram

0.95

di9febr.

PANKLARE

STOOFSCHOTEL

250 gram

0.95

wo 10 febr.

PANKLARE

WORTELTJES

500 gram

0.95

d*
échte.

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

Heerlijke
SAUCIJZEBROODJES
LEKKER PITTIG GEKRUID

NU
VOOR 1.75

TOMPOUCEN
ROYAAL GEVULD
MET ZWITSERSE ROOM

NU
6 STUKS
VOOR. 8.95

HAM-KAAS
CROISSANTS
VOOR 1.75

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

ASHIHARA KARATE
3X PER WEEK LES

ïndoor sport vorden

2 WEKEN GRATIS MEEDOEN
ff N DYNAMISCHE ZELFVERDEDIGINGSSPORT

VOOR DAMES EN HEREN. JONG EN OUD.

BEL VOOR INFORMATIE 05752-3433

BURG. GALLEESTRAAT 67 VORDEN

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

LEVI'S - GAPSTAR • DONOVAN - TRIPPER - EDWIN

CORNER zoekt op korte termijn een

WEEKEND-HULP
* Heb je interesse in jeans en

vrijetijdskleding?

* Ga je graag met mensen om?

* Kun je zelfstandig werken?

Kom dan even aan!
Eventueel tussen
19.00 uur en 21.00 uur

^/•\r»iurn ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN
UUKINLK MARKT 21 ZELHEM

VANILIA - TURN OVER - NEWS - JONNY Q - PEPE

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

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

05752-1436
FAX: 05752-1075
VORDEN

DE GEHELE WINTER-
KOLLEKTIE

HALVE PRIJS
DAMESMODE

Dr. Huber Noodtstraat 14 DOETINCHEM Tel. 08340-60416
Zutphenseweg 29 VORDEN Tel. 05752-1971

Misterstraat 76 WINTERSWIJK Tel. 05430-13980



Open doe-lessen bij
sportinstituut Rob's Sports
In de periode 4 t/m 15 februari zijn er bij sportinstituut
Rob's Sports weer open doe-dagen. Aan deze lessen kan ie-
dereen geheel vrijbl i jvend meedoen. De mogelijkheden die
het sportinstituut biedt /ijn: Judo vanaf 4 jaar, Aerobic en
Callanetics.

Aerobic-dance: Dansen om fit
te worden, leuk en gezond

Aerobic is niet alleen een plezierige
maar vooral een inspannende vorm
van lichaamstraining. Aerobic-dance
is een uitstekende manier om je kon-
ditie te verbeteren en je ideale figuur
te krijgen. Het is bovendien een ge-
makkelijke manier om je weer fit te
gaan voelen.
De geleerde oefeningen kunnen thuis
gedaan worden en je bent niet, zoals
bij joggen en fietsen, afhankelijk van
het weer. Bovendien is het heel erg
geschikt voor mensen die tijden niets
aan sport hebben gedaan.
Bij sportinstituut Rob's Sports be-
staat het aerobic-dance uit een war-
ming-up, aerobics, springoefeningen
om het uithoudingsverogen te verbe-
teren, grondoefeningen, waarbij veel
aandacht wordt besteed aan been- en
buikspieren en tenslotte de cool-
down.
Open doe-lessen donderdag 4 februa-
ri en donderdag 11 februari 's a-
vonds.

Callanetics — voor een beter
figuur

Callanetics is een combinatie van
spierversterkende oefeningen en
stretching. Het gaat bij alle oefenin-
gen om spanning en ontspanning van

de spieren. Met het gevolg dat luie
spieren weer geactiveerd worden en
hun spankracht verbetert.
Callanetics helpt de spiergroepen
rond het bekken, de buik en de boven-
benen te versterken. Callanetics is
niet bedoeld om kilo's kwijt te raken,
er verdwijnt wel vet, maar dat wordt
omgezet in spieren, die weliswaar
minder volume hebben, maar meer
wegen. U krijgt een steviger en slan-
ker figuur.
Open doe-lessen Callanetics: donder-
dag 4 februari en donderdag 11 fe-
bruari 's avonds.

Jeugdjudo vanaf 4 jaar

Judo... al vanaf jonge leeftijd moge-
lijk. Judo is niet alleen een sport,
maar vooral een stuk karaktervor-
ming. Daarom is judo zo belangrijk
voor jonge mensen en kinderen. Al
vanaf 4-jarige leeftijd kan men met
judo beginnen. Het sportinstituut
heeft diverse judogroepen: peuters en
kleuters; jeugd jongens en meisjes.
Kennismakingslessen: maandag 8 fe-
bruari en maandag 15 februari a.s. De
lessen staan onder leiding van een
rijkserkend en gediplomeerd leer-
kracht. Het sportinstituut is aangeslo-
ten bij de Judobond Nederland.

Adres: Molenweg 43, Vorden, tel.
05752-1816.

SPQKI-nieuws

Voorst l —
Vorden 14-1
Het Ie kwartier was Vorden de betere
ploeg en met verzorgd voetbal werd
Voorst onder druk gezet.
In de 4e minuut had Ronald de Beus
pech, hij kopte de bal tegen de paal.
In de 22e minuut was het John de
Boer die uit een-corner invaller doel-
man Gerrit Wenneker met de harde
kopstoot de bal onhoudbaar tegen de
touwen joeg.
Even later moest Jan Groot Jebbink
redding brengen door de bal van de
lijn te halen. Vorden kreeg voor de
theepauze enkele goede scoringskan-
sen doch het vizier stond te hoog, de
ballen gingen over het doel.
Gelijk na de theepauze kreeg Ronald
de Beus de bal op maat door Rob En-
zerink aangespeeld. Vanaf de vijfme-
terlijn schoot Ronald keihard over de
lat.
Het verder opdringen werd Vorden
noodlottig. De snelle Johan de Boer
sprintte vanaf de middellijn op Gerrit
Wenneker af en liet met een subtiel
balletje in de 65e minuut 2-0 aanteke-
nen.
Vijf minuten daarna kreeg Voorst een
penalty - - wegens het neerleggen
van een speler — toegekend. Deze
werd door John de Boer verzilverd:
3-0. Vorden bleef het proberen, maar
niets lukte. Tien minuten voor het
einde werd Vorden weer op snelheid
geklopt. Nu was de snelle Albert
Kerkmeyer iedereen te snel af: 4-0.
In de laatste minuut redde Peter Hoe-
vers voor Vorden de eer door te sco-
ren: 4-1.
A.s. zondag speelt Vorden thuis tegen
Diepenveen.

Programma
Zaterdag 6 feb.: Lochem Al — Vor-
den Al; Vorden BI — Colmschate
BI; Zelos BI-Vorden B2.
Zondag 7 feb.: Vorden l — Diepen-
veen 1; Markelo 3 — Vorden 2; Vor-
den 4 — Sociï 4; Neede 7 — Vorden
5; Vorden 6 — Zutphen 5; Vorden 7
- Loenermark 7; Baakse Boys 5 -

Vorden 8.

PKV
Op de open tentoonstelling van NPV
Neede werd ook ingezonden door le-
den van de vereniging met de volgen-
de resultaten.
Grote hoenders: B. van Dijke met Or-
pington 2xF; idem met Orpington
dwerghoenders IxU 2xF 2xZG.
Konijnen: Vlaamse reus E.J. Huur-
nink IxG; Franse Hangoor J. Dekkers
IxF 2xZG IxG; Nieuwzeelander
rood J. Bakering IxF 2xZG 2xG;
idem H. Gosselink 2xZG IxG; Alas-

ka H. J. Pardij s IxZG 2xG; Angora
Comb. 't Welletje IxF 2xZG 2xG;
Thrianta H.J. Pardijs 2xG; Hollander
Comb. 'The Black Stars' IxF IxZG;
idem A.J. Everink 2xF 5xZG IxG;
Pool Roodoog J. Bierhof 3xZG.
Sierduiven: W. Soeteman 3xF IxZG
2xG; idem G. Sanders 3xF 5xZG
4xG.
Ook werd ingezonden op de Bossche
Bondstentoonstelling met de volgen-
de resultaten.
Konijnen: Vlaamse Reus A. Dijkstra
2xF IxG; idem E.J. Huurnink IxG;
Nieuwzeelander H. Verstege 2xF
9xZG 2xG; idem W.H. Braakhekke
7xZG 2xG; Hollander Comb. 'The
Black Stars' 2xF IxZG 2xG; Hulst-
lander A.J. Dijkstra 3xZG IxG; Ne-
derlandse Hangoordwerg H. Verstege
IxZG IxG.
Sierduiven: G. Sanders 5xZG 2xG.
Dit waren de laatste tentoonstellingen
van het afgelopen seizoen.

Thuisnederlaag
dames Dashl
Sorbo
Een 'krekkertje' kan best lekker sma-
ken. De dames van Dash/Sorbo dach-
ten daar zaterdagmiddag na afloop
van de wedstrijd tegen 'De Krekkers'
duidelijk anders over. De dames uit
Maria Parochie wonnen in Vorden
met l-3.
Een dik verdiende zege. De Vordense
dames lieten in deze match vooral in
verdedigend opzicht de nodige steek-
jes vallen terwijl ook de opslag van
Dash veelal niet vlekkeloos verliep.
De Krekkers hadden daarentegen wel
een solide verdediging. In de eerste
set een duidelijke zege voor de
Twentse dames: 8-15.
In de tweede set kwam Dash beter
voor de dag en slaagden de Krekker-
dames erin ternauwernood met 13-15
te winnen.
Toen Dash de derde set verdiend met
15-9 won leek een eervol resultaat
alsnog binnen handbereik. Het bleef
een illusie want Krekkers haalde met
8-15 de buit (een 1-3 zege) definitief
binnen.
Camping Warnsveld was in deze
wedstrijd de sub-sponsor. Zaterdag 6
februari gaat Dash/Sorbo in Deventer
op bezoek bij Devolco.

Uitslagen

HP Sp. Dev. l — Dash l 3-1; H2A
Devolco 6 - - Dash 3 2-1; D4A
Boem. 4 — Dash 6 0-3; D4B Heeten
3 — Dash 5 1-2; IA Devolco l -
Dash l 0-3; MB DVO l — Dash l
2-1; DP Dash 2 — Heeten l 0-3; D2A
Dash 4 — Epse l 0-3; D5 Dash 7 -
Heeten 5 1-2; Hl Dash 2 — Boem. l
3-1; H3B Dash 4 — Boem. 4 3-0; IB
Dash l — SVS l 0-3; MC Dash l -
Devolco 2 3-0.

Programma

DP Voorwaarts 2 — Dash 2; D5
Wilh. 5 — Dash 7; H3B Sociï l -
Dash 4; MA Voorw. l — Dash 1; D
3e div.B Devolco '88 — Dash/Sorbo;
D2A DSC 2 — Dash 4; MC Sp. Dev.
l — Dash 1; IB Devolco l — Dash 1;
D2B Dash 3 - - Devolco 6; D4A
Dash 6 - Terwolde 4; D4B Dash 5 -
Harfsen 4; D5 Dash 7 — ABS 3; HP
Dash l — DVO 1; H2A Dash 3 -
Harfsen 2; IA Dash l — Devolco 1;
MA Dash l — Wilh. 1; MB Dash l -
Devolco 1; H rekr.B WSV B — Dash
B; D rekr. A Sociï B — Dash A.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op zaterdag 30 januari gehou-
den indoor dressuurwedstrijden in
Barchem behaalde Rinie Heuvelink
met haar pony Jasmijn de 5e prijs in
de klasse B-dressuur met 121 punten.

Badminton-Flash
Afgelopen maandag speelden het
tweede en derde team van Flash tegen
twee teams uit Groenlo. Flash 2
speelde tegen Grol l dat mede boven-
in meedraait. Een leuk detail van deze
wedstrijd is dat de trainer van Flash in
dat team meespeelt. De wedstrijd in
Groenlo eerder dit seizoen werd een
gemakkelijke overwinning voor
Grol. Nu echter liep het iets minder
vlot.
Flash 2 speelde vrij aardig en bood
goed tegenstand. Er werd een heren-
enkel gewonnen en ook in de andere
partijen waren er kansen. Toch trok
Grol uiteindelijk aan het langste stuk-
je touw en kon de wedstrijd met 7-1
winnen.
Flash 3 speelde in Groenlo iets beter
dan team 2 en zij wonnen de wed-
strijd tegen Grol 3. In Vorden liep het
allemaal iets minder. Op overtuigen-
de wijze werden de eerste herenenkel
en de tweede damesenkel door Flash
gewonnen, maar daarna ging het iets
moeilijker. Grol speelde in de dub-
bels en mixen vrij sterk en stelde na
de eerste mix de overwinning veilig.
De tweede mix werd nog door Flash
gewonn^maar Grol won de wed-
strijd

Huldiging
kanooenen
'De Graafschap
rijders'
Tijdens de jaarlijkse feestavond, wel-
ke zaterdag 6 februari in zaal 'De
Herberg' te Vorden gehouden zal
worden, zal het bestuur van de
VAMC 'De Graafschaprijders' de
kampioenen van het afgelopen jaar
uitgebreid huldigen.
Dit zijn onder meer de clubkampioe-
nen, de nationale kampioenen in de
oriëntatie- en endurosport. Tevens de
winnaars van de Delden Trophee, De
Schoenakerritten trophee en de
Schoenaker Toer Trophee.

Tevens zal de Sportman van het Jaar
1992 bekend gemaakt worden.
Wim Bielderman, tot voor kort voor-
zitter van 'De Graafschaprijders' zal
die avond eveneens in het zonnetje
worden gezet.

Kampioenen
P. V. Vorden
Vitesse
Aangewezen: 1. J. A. Eulink
3840.368; 2. C. Bruinsma 3312.994;
3. G. en H. Boesveld 3157.074.
Onaangewezen: 1. G. en H. Boesveld
6766.027; 2. J.A. Eulink 6469.146; 3.
C. Bruinsma 6418.384.
Super pnt.: 1. J.A. Eulink 10309.513;
2. G. en H. Boesveld 9923.100; 3. C.
Bruinsma 9731.377.

Midfond
Aangewezen: 1. C. Bruinsma
4175. 152; 2. J.A. Eulink 3105.355; 3.
G. en H. Boesveld 3102.564.
Onaangewezen: 1. G. en H. Boesveld
6873.294; 2. J.A. Eulink 5841.347; 3.
C. Bruinsma 5462.915.
Super pnt.: 1. G. en H. Boesveld
9975.858; 2. C. Bruinsma 9638.067;
3. J.A. Eulink 8946.702.

Vitesse + midfond
Aangewezen: 1. C. Bruinsma
7488.145; 2. J.A. Eulink 6945.722; 3.
G. en H. Boesveld 6259.637.
Onaangewezen: 1. G. en H. Boesveld
13639.320; 2. J.A. Eulink 12310.493;
3. C. Bruinsma 1 1881.298.
Super pnt.: 1. G. en H. Boesveld
19898.957; 2. C. Bruinsma
19369.443; 3. J.A. Eulink 19256.215.

Fond
Aangewezen: 1. Comb. Bruggeman
3212.075; 2. G.J. Oldenhave & Zn.
2671.527; 3. H.A. Eijkelkamp & Zn.
2442.426.
Onaangewezen: 1. Comb. Brugge-
man 6548.594; 2. G.J. Oldenhave &
Zn. 6174.857; 3. F. Hummelink &
Dtr. 4502.075.
Super pnt.: 1. Comb. Bruggeman
9761.668; 2. G.J. Oldenhave & Zn.
8846.383; 3. H.A. Eijkelkamp & Zn.
5612.353.

Jong
Aangewezen: 1. C. Bruinsma
3785.317; 2. G. en H. Boesveld
2632.614; 3. Eric Oldenhave
2435.525.
Onaangewezen: 1. G. en H. Boesveld
8321.790; 2. A.A. Jurriens 7871.155;
3. J.A. Eulink 7521.499.
Super pnt.: 1. G. en H. Boesveld
10954.404; 2. C. Bruinsma
10873.718; 3. A.A. Jurriens
10211.168.

Natour
Aangewezen: 1. J.A. Eulink
3554.481; 2. Eric Oldenhave
2589.116; 3. G. en H. Boesveld
1981.911.'
Onaangewezen: 1. J.A. Eulink
4783.304; 2. H.W. Oldenhave
4605.189; 3. G. en H. Boesveld
4488.867.
Super pnt.: 1. J.A. Eulink 8337.785;
2. G. en H. Boesveld 6470.777; 3.
Eric Oldenhave 6392.687.

Kampioensduif
Vitesse — J.A. Eulink 2650.860 pnt.;
Midfond — C. Bruinsma 2457.071
pnt.; Fond - - Comb. Bruggeman
1541.848 pnt.; Jong — Eric Oldenha-
ve 2684.152 pnt.; Natour — J.A. Eu-
link 2218.425 pnt.; Asduif — G. en
H. Boesveld 4680.741 pnt.

Waterpolo
Nederlaag Vordense dames
De dames van Vorden '64 hebben de
uitwedstrijd tegen DIOR l met 10-5
verloren. In de eerste periode werd
het 2-0. De tweede periode werd af-
gesloten met de stand 3-3. Karin
Rouwenhorst en Andra Eisink scoor-
den voor Vorden. Nadat de thuisclub
in de derde periode met (Éftie leiding
had genomen, was het groeurd met
Vorden. Annelies Nijenhuis en Karin
Rouwenhorst scoorden de beide laat-
ste goals.
De heren 2 wonnen vrij ̂ makkelij k
met 11-4 van de DuiW^r 2. De
doelpunten werden gescoord door
Kier Knol (4x), Frans Karmiggelt
(5x) en Rudi Sloot (2x).

Dammen
DC V — Marknesse 1 1-9
Op papier had DCV l een makkelijke
partij. DCV stond met 16 uit 8 boven-
aan; Marknesse met O uit 8 onderaan.
Het bleek echter anders te gaan.
Al na een half uur spelen werd Harry
Graaskamp verrast door een dam-
kombinatie. Hij kon de dam nog wel
afnemen, maar kwam daarmee wel
een schijf achter.
Henk Hoekman won als eerste. Zijn
tegenstander zag spoken en gaf par-
does een schijf weg. Hierna gaf hij
direkt op (2-0).
Henk Ruesink profiteerde goed van

een onverantwoorde partijopzet van
zijn tegenstander en won gemakke-
lijk (4-0). Na het verlies van Harry
Graaskamp (4-2) kwam Marknesse
langszij door een nederlaag van Mike
Voskamp. Voskamp zette de partij te
geforceerd op en werd met zijn over-
volle linkervleugel finaal wegge-
speeld (4-4).
Gerrit Wassink speelde remise (5-5)
evenals Chris Grevers. Grevers had
met een kombinatie schijfwinst ge-
boekt, maar hij kon de winst niet vin-
den (6-6). Bertus Bosch verloor in he-
vige tijdnood (6-8) en de resterende
drie partijen zagen er remise-achtig
ui t , zodat een 9-11 verlies er aan zat
te komen.
Gelukkig liep het anders. Henk Gro-
tenhuis ten Harkel had nog een
schwindel in petto: zijn tegenstander
plakte verkeerd en werd het slachtof-
fer van een fraaie damvangkonstruk-
tie (8-8).
Johan Haijtink speelde remise (9-9)
en tenslotte zorgde teamleider Jan
Masselink na het zesde speeluur als-
nog voor de overwinning. Zijn tegen-
stander kwam in een minderheids-
eindspel terecht dat niettemin remise
was. Hij werd echter het spoor bijster,
waarna Masselink alsnog de winst
kon pakken (l 1-9).
De volgende wedstrijd is over een
maand: uit tegen Amersfoort, dat
overigens zijn titelkansen zag ver-
dwijnen na een 12-8 verlies in en te-
gen Doetinchem.
Stand aan kop met nog 2 ronden te
spelen: 1. DCV 9-18; 2. Umuiden
9-16; 3. Amersfoort 9-14.
H. Hoekman — C.M. Koene 2-0; H.
Grotenhuis t.H. — P. de Groot 2-0;
H. Ruesink - H. Boers 2-0; G. Was-
sink — Y. Haven 1-1; C. Grevers —
T. van Olst 1-1; J. Masselink — J.
Wieringa 2-0; H. Graaskamp — J.
Kos 0-2; B. Bosch — D. Glazenborg
0-2; J. Haijtink — L. Rijk 1-1; M.
Voskamp — G. Eenkhoorn 0-2.

Schooldammen
Het schooldamteam van school 't
Hoge zet de zegereeks voort. In Ede
bleven ze ongeslagen en werden
daardoor Gelders kampioen basison-
derwijs. De volgende halte is de halve
finale van Nederland, die wordt ge-
houden op 27 maart in school 't Hoge
te Vorden.

Sociï
af d. volleybal
Wedstrijden 4 februari 'De Lank-
horst'
Dames: Sociï l — Bruvoc 3; Sociï 2
— Bruvoc 4.

Heren: Sociï l — Dash 4.

AGENDA

Uitslagen
Dames: Voorwaarts 4
Epse 2 — Sociï 2 3-0.

afd. voetbal

Sociï 12-1;

Programma
6 feb.: Sociï C — DZSV C. 7 feb.:
GS V '63 — Sociï; Sociï 2 — De Ho-
ven 3; Sociï 3 — Erica '76 4; Vorden
4 — Sociï 4; KI. Doch teren 4 — Sociï
5.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

FEBRUARI:
3 KPO Vierakker wegwijs bij de NS
3 S WO V Open Tafel 'de Wehme'
3 HVG Wichmond met KPO
4 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Plattelandsvrouwen, GMvL en

Jong Gelre, Culturele avond in de
Herberg

5 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
8 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
8 Vrouwenclub Medler
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
9 Soos Kranenburg
9 Plattelandsvrouwen in de Roskam

te Gorssel
10 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
10 Welfare Handwerken 'de Wehme'
11 ANBO, Kegelen in café-restau-

rant De Boggelaar
12 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
14 Klootschieten Buurtver. Delden

café 't Zwaantje
15 Jaarvergadering, de Snoekbaars in

de Herberg
15 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
15 SWOV Open Tafel'de Wehme'
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker natuurlezing
16 NCVB Jaarvergadering
17 HVG Dorp Mr. Rogmans, Een

dag uit het leven van een rechter
17 HVQ Wichmond
17 Plattelandsvrouwen, dia's de Ber-

kel in de Herberg
17 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 PCOB, Prof. Diepenhorst
18 HVG Wildenborch, Jubileum-

avond
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
19 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
20 Kranenburgs Karnaval in zaal Eij-

kelkamp
21 Kranenburgs Karnaval in zaal Eij-

kelkamp
22 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
22 Vrouwenclub Medler
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 Soos Kranenburg, Karnaval
24 Welfare Handwerken 'de Wehme'
24 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 ANBO, Ledenbijeenkomst in het

Stampertje
26 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

MAART:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 HVG Wichmond, Nierstichting
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 HVG Dorp, bibliotheek
5 KPO Vierakker, Wereldgebeds-

dag in de RK Kerk
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 Vrouwenclub Medler
9 Soos Kranenburg, gymnastiek en

dia's
10 Welfare handwerken, de Wehme
10 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker naar weerstation

Tiros
16 NCVB mevr. de Jong, voetreflex-

therapie
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 HVG dorp, Paasbijeenkomst
17 HVG Wichmond, eigen avond
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Buurtbusproject
Vierakker-
Wichmond
De buurtbus in Vierakker-Wichmond
loopt al weer ruim 10 jaar, nu zal men
zeggen, dat is toch niets bijzonders,
dat is waar, maar als men vertelt dat
dit allemaal door vrijwilligers wordt
verzorgt dan is het wel iets bijzon-

ders. Een groot aantal chauffers heeft
zich hiervoor met veel plezier ingezet
al die jaren, zowel mannen als vrou-
wen. Deze mensen mogen op de bus
rijden tot ze de leeftijd van 70 jaar
hebben bereikt want dan moeten ze
stoppen, wat de meeste chauffeurs
erg jammer vinden.
Helaas moeten binnenkort weer een
4-tal chauffeurs het stuur uit handen
geven vanwege het bereiken van die
leeftijdsgrens. Dit is een forse ver-

GROEP

Op 20 januari vond op de rotonde een
kleine aanrijding plaats tussen een
fietser en een auto. De fietser wilde
op de rotonde driekwart rond maar
werd al halverwege door de bestuur-
der van een personenauto aangetikt.
Lichte materiële schade was het ge-
volg.

In de nacht van 22 op 23 januari werd
er ingebroken in een bedrijfspand op
het industrieterrein te Vorden. Aan de
zijkant van het bedrijfspand werd een
raam ingeslagen. Vervolgens heeft
men de kantoorruimten doorzocht
waarbij ook veel vernielingen werden
gepleegd. Ontvreemd werden com-
puters, beeldschermen, een hoogte-
meter en een fax.

Op 23 januari is er in de vooravond
ingebroken in een woning aan de Zut-
phenseweg. Men is de woning bin-
nengekomen door verbreking van een
zijraam. Binnen werd een grote puin-
hoop aangericht. Uit een kast werd
een hoeveelheid geld ontvreemd.

In de nacht van 23 op 24 januari werd
er eveneens ingebroken in een wo-
ning aan het Jebbink. Door verbre-
king van een draairaam is men bin-
nengekomen. De gehele woning werd
geheel overhoop gehaald. Uit de wo-
ning werd een geldverzameling ont-
vreemd.

In de nacht van 28 op 29 januari werd
er ingebroken in een bedrijfspand aan
de Industrieweg te Vorden. Men is
het pand binnengekomen door een
deur open te breken. Uit het pand
werd geld en cheques ontvreemd. In
het pand werd veel vernield en over-
hoop gehaald.

Op 29 januari vond er op de kruising
Rondweg/Strodijk een aanrijding
plaats. De bestuurder van een perso-
nenauto die vanaf de Strodijk, ko-
mende uit de richting van de Zut-
phenseweg, linksaf de Rondweg op
wilde rijden verleende geen vrije

doorgang aan een bestuurster die uit
tegenovergestelde richting kwam en
vanaf de Strodijk de Zutphenseweg
recht over wilde steken. Materiële
schade was het gevolg, beide betrok-
kenen konden hun weg vervolgen.
Eveneens op 29 januari vond er op de
kruising Ruurloseweg/Groeneweg
een aanrijding plaats. Een bestuurder
van een personenauto die vanaf de
Groeneweg linksaf de Ruurloseweg
op reed verleende geen voorrang aan
een bestuurder van een personenauto
die over de Ruurloseweg reed in de
richting Ruurlo.
Lichte materiële schade aan beide
voertuigen was het gevolg.
Verder vond er op 29 januari een een-
zijdig ongeval plaats op de T-kruising
Dr. Lulofsweg/Hoetinkhof. Uit on-
derzoek bleek dat de bestuurder van
de personenauto de macht over het
stuur had verloren vermoedelijk
doordat hij te diep in het glaasje had
gekeken en reed een aangrenzende
heg in. Uit de ademanalyse bleek dat
de man 925 ug/1 blies, wat neer komt
op een promillage tussen 2.1 en 2.2
alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs
werd onmiddellijk ingenomen en ter
beschikking gesteld van Justitie.

Dinsdag 2 februari vond er een een-
zijdig ongeval plaats op de Rondweg
te Vorden. De bestuurder van een
taxi-busje verloor, tengevolge van de
gladheid, de macht over het stuur en
belandde in een naast de weg gelegen
sloot.
Op 2 februari 's morgens kwam een
mevrouw op de fiets te vallen op de
Raadhuisstraat tengevolge van de
plots opkomende gladheid. Zij liep
daarbij een hoofdwond op. Dr. Haas
assisteerde ter plaatse. De vrouw is
per ambulance overgebracht naar het
Streekziekenhuis het 'Nieuwe Spit-
taal' teZutphen.
Op 2 februari 's morgens vond er in
de regio een zeer groot aantal onge-
vallen plaats ten gevolge van de glad-
heid. De politie zette alle beschikbare
mensen in.

CEPT
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Paprikaschnitzel
Bereidingstijd:
60 minuten

Benodigdheden voor
4 personen:

4 schnitscls van 75-100
c] ra m
1 grote rode paprika
80 gram margarine of boter
1 kleine gesnipperde ui
60 gram bloem
scherp paprikapocder

zout
1/8 liter kofficroom
peper
aroma
2 dunne plakjes citroen
l eetlepcl zeer klein geknipte
peterselie

Benodigd keukengerei: mes, stcclpan, draai- of andere zeef, vlees- of koekepan, garde,
voorverwarmde vlcesschotel, sauskom

Bereidingswijze:
1. Was de paprika en snijd deze ovcrlangs 2 keer door. Necm.de zaadlijstcn met z'aad weg,

verwijder de steel en verdeel het vruchtvlees in kleine stukken.
2. Verwarm 30 gram margarine in de steelpan. Fruit daarin de ui goudgeel en voeg de stukjes

paprika toe. Laat die zeer zacht worden en voeg 30 gram bloem toe. Laat deze roux enkele mi-
nuten op een laaggedraaide warmtebron heet worden. Roer Vi ectlepel paprikapoedcr door de
roux. Schenk al roerende 1/8 liter warm water in de pan. Roer tot een dikke saus is ontstaan
en laat deze nog even zacht koken tot de bloem gaar is.

3. Zeef de saus. Spoel de sleelpan om en doe de gezeefde massa in de pan. Voeg de room toe en
roer tot de saus kookt. Sluit de pan en neem die van het fornuis.

4. Laat de rest van de margarine in de vlees- of koekepan «warm worden.
5. Roer door de rest van de bloem 1 theelepel paprikapocder en Vi-V* theelepel zout. Wentel

daar de lapjes vlees door en bak die, eerst op de ene zijde, mooi van kleur. Keer het vlees en
laat ook de andere zijde, nu op een wat getemperde warmtebron, kleuren en gaar worden.

6. Maak de saus naar smaak af Tnet het met water tot een papje geroerde paprikapoeder,
vermengd met peper, zout en aroma. Warm de saus, kloppende met de garde, even op terwijl
het vlees is gekeerd en gaar wordt.

7. Leg het vlees op de vleesschotel. Schenk een deel van de saus over het vlees. Schenk de rest
in de met kokend water omgespoelde sauskom.

8. Houd de helft van een plakje citroen in het paprikapoeder en leg het plakje op 2 van de
paprikaschnitzels. Bedek de andere helft van het plakje citroen met de helft van de peterselie.
Gameer de andere 2 paprikaschnitzels op dezelfde wijze met het plakje citroen met peterselie.

Wijntip:
Een volle rode wijn doet hot cjoccl bij dit gerecht, maar dat geldt ook voor andere alco-
holische dranken,

Tip van de kok:
Gebruik in plaats van de kalfsschnitzels varkcnsschnitzels'en in plaats van water voor
de saus wat bouillon.
Vervang het scherpe paprikapoeder door milder paprikapoeder. Gewoonlijk wordt dit
verkocht als paprikapocder zonder nadere aanduiding.

mindering van het aantal chauffeurs
(totaal ca. 25 personen).
Het comité van bovengenoemd pro-
ject wil via dit artikel een beroep
doen op mensen uit de gemeente Vor-
den en omgeving die van hun pen-
sioen genieten en misschien nog wel
een paar uurtjes in de week willen be-
steden aan dit leuke vrijwilligers-
werk, of mensen die noodgedwongen
in de WAO zijn gekomen, en toch
nog wel de bus kunnen rijden.
Als men zich hiertoe geroepen voelt
en de bus aan het rijden helpt houden,
wordt dit bijzonder op prijs gesteld.
Voor meer informatie over dit werk
kan men kontakt opnemen met mevr.
Kettelerij te Wichmond, tel. 05754-
1212 of dhr. Nijenhuis, tel. 05754-
1872 ('s avonds).

VLO op kabel
Het is de Vordense Lokale omroep
gelukt om na maanden praten en bel-
len op de kabel te komen. VLO Radio
kan men ontvangen op 87.5 op de ka-
bel, en via de ether op de 107.4 mhz.
De contact-persoon voor het nieuws,
informatie en uitslagen is H. Geer-
lings, B. v. Hackfortweg 2.
Wil men meer informatie over V.L.O.
Radio kan men schrijven naar Vor-
dense Lokale Omroep t.a.v. D. Brum-
melman, Wiersserbroekweg 5, 7251
LG Vorden. Men kan natuurlijk ook
even bellen naar 05752-6560.

Openbare
Bibliotheek
Aanwinsten
Anifantakis, Harry — Jezelf verge-
ten, het gevecht van een gezin met de
ziekte van Alzheimer; Blankensteyn,
A.J.A.R. — Basiscursus UNIX; Fla-
nigan, Sara — Sudie, het verhaal van
een traj^^he vriendschap; Hart, Sa-
rah - B^^pilust; Hartog, Jan de — De
kinderen; Henschel, Georgië — Paar-
den en pony's; In blijde verwarring
- Hoe ouders zich voelen na de ge-

boorte van hun eerste kind; Interieur
ontwer^^92 -- Nederlandse inte-
rieur areWectuur; Joris, Lieve — Te-
rug naar Kongo; Mahmoody, Betty

- Uit liefde voor mijn kind; Ohm,
Dietmar - - Psyche, gedrag & ge-
zondheid; Roever, Eddy de — Lon-
den roept Amsterdam; Turpin-Del-
port, Lesley - - Quilts en quilten;
Veenhof, Johan G. - Zwoel waait de
lentewind.

Geslaagd
Voor het diploma Moderne Bedrijfs-
administratie van de Ned. Ass. slaag-
den: de dames A. Horsting en P.
Vruggink en de heer F. Dijkman. Zij
werden opgeleid door de heer Lui-
chies te Gorssel.

Donateursaktie
'Kinderen in de
Knel'
'Kinderen in de Knel' is het kinder-
hulp-programma van vijftien protes-
tantse kerken en groeperingen, waar-
onder de Nederlandse Hervormde
Kerk en de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Zowel het gereformeerde
als het hervormde Werelddiakonaat
zijn vertegenwoordigd in het bestuur
van 'Kinderen in de Knel'.
Het kinderprogramma zet zich in
voor de verbetering van de leefsitua-
tie van de meest benadeelde kinderen
op het zuidelijk halfrond. Kinderen
die vaak moeilijk bereikbaar zijn
voor hulpverlening, zoals straatkin-
deren, werkende kinderen, kinderen
in de prostitutie, kinderen in gevan-
genschap, oorlogskinderen, vluchte-
lingen en meisjes in achterstandssi-
tuaties.
'Kinderen in de Knel' is voor haar
werk sterk afhankelijk van donateurs.
In 1991 brachten de donateurs ruim
1,7 miljoen gulden bijeen, waarmee
ongeveer 90 projecten gesteund wer-
den. Om beter te kunnen voldoen aan
de toenemende vraag om steun heeft
'Kinderen in de Knel' meer donateurs
nodig.

Folders staan in een standaard in de
Voorde. Neem eens een folder mee!
Men kan zich aanmelden door een
kaartje te sturen naar 'Kinderen in de
Knel', Antwoordnummer 7222, 3500
VT Utrecht. Informatie 030-710614,
of bij de plaatselijke diakoniën.

Sauna... een warme opfrisser
Bij de gedachte alleen al; van de warme sauna via de buiten-
lucht, de afkoeling en het dompelbad doet veel mensen huive-
ren, en krijgen er kippevel van. Toch zijn het deze twee:
warmte en koeling die de essentiële onderdelen vormen van
het saunagebeuren. In ' Sauna en kou vatten' en in ' Sauna en
spataderen' vindt u die informatie die u over de drempel kan
helpen.

Sauna en kouvatten

Ik heb het met de jas aan al koud, en
jij loopt in de sauna in je blootje zo-
maar naar buiten? Dan vraag je om
kouvatten. Een -- begrijpelijke -
reaktie van iemand die de sauna niet
kent.
Maar iemand die vertrouwd is met
saunabaden zegt: Lekker mis! In de
sauna wordt je niet verkouden. Integ-
endeel als je regelmatig (minstens
een maal in de week) naar de sauna
gaat, zul je merken dat je veel minder
vaak verkouden bent dan anderen.
Dat komt omdat in de sauna je li-
chaam gehard wordt.
Heel simpel gezegd komt het er hier
op neer dat je in de saunakabine zo-
veel warmte opdoet, dat je de gang
naar buiten in de frisse lucht en de
koude douche daarna als aangenaam
ervaart. Daar is ook wel een verkla-
ring voor.
Een gezond mens heeft een lichaams-
temperatuur van 37 graden Celsius.
De warmte die voortdurend vrij komt
door de stofwisseling of spierarbeid
wordt in de regel naar de huid ver-
voerd en afgegeven, mits de omge-
vingstemperatuur lager is dan die van
het lichaam. In de saunakabine (waar
de temperatuur veel hoger is) zorgt
het lichaam door het bevochtigen van
de huid (zweetdruppels) voor veel
waterverdamping en de daarmee ge-
paard gaande verdampingskoude.
In de sauna verwijden alkü?loedvaten
in de lagen van de opp^^en onder-
huid zich sterk en neemt oe afkoeling
(door transpireren) tot een maximum
toe. Toch is die niet voldoende om de
temperatuur niet te doen stijgen.
Inwendig niet meer dan JAraad, maar
de huidtemperatuur stijfBwel tot bo-
ven de 40 graden Celsius. Deze over-
verwarming moet het lichaam in de
afkoelingsfase weer afgeven waarbij

de in de huid gelegen bloedvaten wijd
open dienen te staan. Neemt men nu
een koude douche en daarna een
dompelbad, dan vernauwen de bloed-
vaten in de huid zich razendsnel.

Neemt men daarna een warm voeten-
bad dan verwijden die bloedvaten
zich weer. Die herhaalde verwijding

- vernauwing en weer verwijding
van de ontelbare kleine bloedvaatjes
in de huid zorgen voor een harding
van het lichaam en een soepele elasti-
sche huid.
Mensen die regelmatig naar de sauna
gaan en de saunagang zo'n twee a
drie maal herhalen trekken zich op
deze manier een natuurlijke zomer/
winterjas aan en zij zullen merken dat
zij steeds minder gevoelig worden
voor temperatuurverschillen, ook in
het dagelijkse leven.
Kouvatten in de sauna? Nee, integen-
deel.

Sauna en spataderen

Is het voor mensen met spataderen
slecht om naar de sauna te gaan? Nou,
dat ligt er aan hoe erg het met die
(spat)aderen is gesteld. In zijn alge-
meenheid kunnen we zeggen dat be-
ginnende spataderen geen belemme^
ring zijn voor een saunabezoek. Hebt
u er echter dermate last van dat de
dokter u bijvoorbeeld ook verbiedt
om in de zon te gaan zitten met uw
benen dan doet u er goed aan ook
maar niet naar de sauna te gaan.

Datzelfde geldt voor aambeien (ook
een vorm van spataderen). Hebt u
daar van tijd tot tijd in geringe mate
last van, dan hoeft u de sauna niet te
mijden. Omdat u in de saunakabine
toch altijd op uw eigen badlaken zit is
dat ook niet bezwaarlijk voor uw
mede-saunagangers. Maar ook hier

geldt: hebt u er dermate veel last van
dat bij het minste of geringste erge
bloedingen optreden dan is het ook
beter niet naar de sauna te gaan. Waar
de grens ligt voelt u meestal zelf wel
aan.
Spataderen zijn verwijdingen in de
bloedvaten in (hoofdzakelijk) de
beenaderen. Hierdoor funktioneren
de in de ader aanwezige kleppen on-
voldoende zodat de bloedtoevoer uit
been en voet naar het hart toe wordt
belemmerd.
Spataderen komen in allerlei variaties
voor. Het ligt eraan in welke mate de
aderwand verslapt is. Meestal begin-
nen bij spataderen de aandoeningen
door een verslapping van het bind-
weefsel van de verbindingsader.
Deze ader gaat zich verwijden tenge-
volge van de verslapping en bevat dus
meer bloed. Hierdoor ontstaat een ho-
gere druk op de wanden van de op-
pervlakkig en dieper gelegen beena-
der vlak boven de kleppen in deze
aderen. Omdat de oppervlakkig gele-
gen beenader minder natuurlijke
steun ontvangt ontstaan stuwings-
plekken, zichtbaar aan blauwachtig
gekleurde knobbels.

Wanneer twee opeenvolgende ver-
bindingsaderen zijn verwijd, ontstaat
dikwijls een spatader door verwijding
van de oppervlakkige beenader over
een afstand tussen twee verbindingsa-
deren, waarbij als regel de bovenste
vaatklep zal gaan lekken. En de last
die dat allemaal veroorzaakt hoeven
we niemand die er zelf mee te maken
heeft te vertellen.
Het blijft voor de man of vrouw die
aanleg heeft voor spataderen altijd
oppassen geblazen. En dat blijft het
ook in de sauna. Raadpleeg desge-
wenst eerst uw huisarts.
Bij een ernstige vorm van spataderen
waarbij soms ook nog een wat be-
schadigde binnenkant van de ader
voorkomt kan zich nl. gemakkelijk
een bloedstolsel ontwikkelen.
In de sauna wordt de bloedcirculatie
gestimuleerd en het risico dat zo'n
bloedstolsel dan losschiet en een em-
bolie veroorzaakt is niet denkbeeldig.
Daarom geldt hier: voorkomen is be-
ter dan genezen!

Voor meer informatie kan men zich
wenden tot Sauna Ter Beek, Beatrix-
laan 20, tel. 05752-1807.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en Vmiddags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

De dagopvang in de gemeente Vorden gaat by voldoende be- Senioren rijtest
langstelling uitbreiden van 3 naar 4 dagen per week. De dag-
opvang is een voorziening die ondersteuning biedt aan oude-
ren die zelfstandig thuis wonen en vindt plaats in het verzor-
gingstehuis 'De Wehme'.

Bij het ouder worden kunnen zich
problemen voordoen, waardoor men
zich niet meer zo goed kan redden.
Men kan zich eenzaam voelen en be-
hoefte hebben aan sociale kontakten.
Veel ouderen gaan er zelf niet meer
veel op uit omdat hun mobiliteit be-
perkt is.
Ook voor de mensen, die thuis een
oudere verzorgen, kan de taak soms
te zwaar worden, de dagopvang is
dan een ontlasting voor hen. Men
hoeft even niet voor de oudere te zor-
gen.
In samenwerking met het verzor-
gingstehuis 'De Wehme' is het moge-
lijk om gebruik te maken van opvang
na 16.00 uur. Het komt wel eens voor
dat de verzorgers van de oudere(n)
weg willen en op dat tijdstip geen op-
vang hebben of door andere omstan-
digheden dan de zorg even uit handen
moeten geven. In overleg wordt ge-
tracht tegemoet te komen aan de
vraag van de nodige zorg en opvang.
De dagopvang organiseert diverse ak-
tiviteiten om samen met leeftijdsge-
noten de dag door te brengen. Op
deze manier kan men thuis de overige
dagen van de week weer goed verder.
Tussen de middag wordt er een war-
me maaltijd gebruikt, waarbij reke-
ning wordt gehouden met een dieet.

Tevens kan men gebruik maken van
de kapper, pedicure en fysiotherapie
als zij gedurende de openingstijden
van de dagopvang in het verzorgings-
tehuis zijn.

Men kan informatie in winnen.of men
kan zich voor de dagopvang aanmel-
den bij de Stichting Welzijn Ouderen
te Vorden. Het adres is: Raadhuis-
straat 8, telefoonnummer is 05752-
3405.

Personenalarmering

Personenalarmering bij de Stichting
Welzijn Ouderen is bestemd voor
mensen die ouder zijn dan 65 jaar en
bedoeld voor noodgevallen waarin
men niet bij de telefoon kan komen
om hulp te vragen.
Sommige zelfstandig wonende oude-
ren ervaren onzekerheid of angst voor
onvoorziene gebeurtenissen, waarbij
direkte hulp noodzakelijk is. Om deze
hulp in noodsituaties mogelijk te ma-
ken, biedt de Stichting Welzijn Oude-
ren het alarmeringssysteem aan. Voor
meer informatie over deze personen-
alarmering kan men zich wenden tot
de Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den.

De Stichting Welzijn Ouderen in de
regio houdt op 31 maart plaatselijk
een senioren rijtest. Men kan zich
hiervoor zo spoedig mogelijk voor l
maart opgeven bij de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden, Raadhuisstraat
6, telefoon 05752-3405.

Centrale meldpost

Centrale meldpost vri jwill ige hulp-
verlening en vrijwilligerswerk bij
de Stichting Welzyn Ouderen.
De intentie van de Stichting Welzijn
Ouderen is om incidenteel vrijwillige
hulpverlening te bieden aan ieder, die
door bijzondere omstandigheden,
welke dan ook, enige hulp nodig
heeft en deze hulp niet of nog niet
door andere organisaties geboden
wordt.

De geboden hulp kan verschillend
van aard zijn: huishoudelijk werk;
klussen/tuinieren; autovervoer; bood-
schappen doen; begeleiding bij art-
senbezoek of op ziekenbezoek gaan.
Durf hulp te vragen bij de Stichting
Welzijn Ouderen in Vorden, geopend
van maandag tot en met vrijdagsmor-
gens. Een aantal vrijwilligers staat
klaar, tel. 05752-3405.

Deze week krijgt u geen informatie
over hulpmiddelen. Volgende keer
komt er weer iets over: handig zelf-
standig.



DAVEREND OPEN HUIS!
Op woensdag 10 februari nodigen wij U uit

in "t Pantoffeltje' v.a. 20.00 uur.

U bent allen van harte welkom om kennis te
maken met onze opvolgers Frank en Mirjam

Meulenbroek.

Onder het genot van een hapje en drankje en niet
te vergeten een geweldig stuk muziek hopen wij u

allen te mogen ontmoeten.

Wij willen graag met U het glas heffen op een
goede toekomst voor Frank en Mirjam en

op het sukses van "t Pantoffeltje'.

Nico en Tine van Goethem.

bode

M Dorps

qa

itje
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

100 jaar BK.
Dat levert u tijdelijk

Gouden Voordeel op.
"^X

100 jaar BK. Dat levert u tijdelijk Gouden
\ Voordeel op, variërend van fl. 5,- tot maar
liefst fl. 25,- per pan! Haal nu het gratis

BK-jubileumboekje vol voordeelcoupons en met een uitge-
breid assortiment BK pannen en fluitketels.

Da's beter koken.

Fa. D.JANSEN
Bleekstraat l - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1366

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54, 58

en 63 personen

16 maart
IJSGALA Heerenveen

ENKELE KAARTEN OVER

We gaan ook weer naar de
Westfriese Flora.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334
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DISCOViERVOER

BOEKEN
van o.a.

Ark-Kok
Gideon- Medema

Evangelische
Boekhandel

"De Vonk"
Warnsveldseweg 98

Zutphen-Tel. 14569

mode voor
het héle gezin

uïïntc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

(VAN DE NIEUWPRIJS}

de deur uit.

BETAALBARE DEGELIJKHEID = VOORDEEL VOOR U
BONAPARTE "NICE"

BLAUW/ROSE 400 BREED
ADVIESPRIJS229.- All l

LEGGEN GRATIS NU 149.-
WOONKAMERTAPIJT "PANAMA'

400 BREED OP JUTERUG
ADVIESPRIJS110.- Af * |

LEGGEN GR A TIS N U

NYLONTAPIJT "AVANTI"
KLEUR BEIGE 400 BREED OP JUTERUG

OP = OP PRIJS ... m
LEGGEN GRA TIS NU

BIJ ONS UIT VOORRAAD:
* 70 rollen kamerbreed meer dan 250 tapijtcouponnen

ALL-SEASON
VIER SEIZOENEN DEKBED
MET HOLVEZEL VULLING

EENPERSOONS
140x200 VAN 129.-

TWEEPERSOONS
200x200 VAN 195.-

LITS-JUMEAUX
240 x 200 VAN 235.-

HELMINK
meubelen
VORDEN /TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers u/'t Vorden

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-1 7.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Bemiddeling bij koop of verkoop van
onroerend goed.

Tot 50% lagere tarieven door zgn.
'deeldiensten'.

Tarieflijsten af te halen aan ons kantoor:

Ruurloseweg 70 - Vorden
Lid Vereniging Bemiddeling

Onroerend Goed VBO Den Haag

Telefoon: (05752) 64 30

Tonny JurtJërts
"̂ >< AUTOSCHADE

^HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

H.H. LANDBOUWERS
OPGELET!

Vanaf heden kunnen wij u van dienst zijn
met onze

BOMERS SLEUFKOUTER BEMESTER
zeer geschikt voor nieuw ingezaaide

weilanden en nabemesting

BOMERS BOUWLAND BEMESTER
BOMERS ZODEBEMESTER

voor zeer aantrekkelijke prijzen

Loonbedrijf W.M. Hissink
VORDEN - 05752-1705



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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

JfcODEMSANERING
INDUSTRIEWEG 4

Onder het perceel Industrieweg 4 is
een forse bodemverontreiniging met
tri en per ontdekt. De provincie vindt
het noodzakelijk deze verontreini-
ging onmiddellijk nader te onderzoe-
ken. Deze verontreiniging is mogelijk
veroorzaakt door de voormalige kam-
menfabriek Nieuwveld.

Dit kost f 150.000,-. De gemeente
moet hiervan f 53.000,- betalen.
In overleg met alle bedrijven op het
industrieterrein komt er een verken-
nend onderzoek naar alle mogelijke
verontreinigingen op dit terrein. Het
is de bedoeling om binnen enkele ja-
ren het gehele industrieterrein schoon
te maken.

VOOR DE WONINGEN
RONDWEG 2 EN 4

Door de omleiding van het vrachtver-
keer is de geluidbelasting voor de wo-
ningen aan de Rondweg 2 en 4 te
hoog. Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor om aan
de gevels van deze woningen geluidi-
solerende maatregelen te treffen. De
gemeenteraad heeft al eerder een in-
spanningsverplichtig uitgesproken
om dergelijke maatregelen te treffen
aan woningen waarvan bleek dat de
geluidbelasting na de omleiding van
het doorgaande vrachtverkeer te hoog
zou zijn.
De kosten voor het treffen van deze
geluidwerende maatregelen aan de
woningen Rondweg 2 en 4 bedragen
f 55.000,-.

'OOR VERVOER
LEERLINGEN NAAR

SPORTHAL
F 3400,-

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om f 3400,-
beschikbaar te stellen voor het ver-
voer van de leerlingen van de basis-
scholen in Wichmond en Vierakker
naar de sporthal de Lankhorst. De
vergoeding die het rijk voor bewe-
gingsonderwijs betaalde is gehal-
veerd. Het vervoer en de accommo-
datie werd geregeld door de Stichting
Sportaccommodatie Vierakker-
Wichmond. Door de halvering van de
rijksbijdrage bleef nog slechts
f 1300,- over voor het gebruik van de
sporthal. De gehele vergoeding van
het rijk voor bewegingsonderwijs in
Vierakker en Wichmond werd door-
betaald aan deze stichting, die er ook
de vervoerskosten van betaalde.

De scholen zijn van mening dat het
vervoer niet op een andere, goedko-
pere manier gedaan kan wofden, om-
dat de verkeerssituatie op de Lank-
horsterstraat te onveilig is. Door een
wat andere opzet zijn de kosten van
het vervoer teruggebracht tot
f 7200,-. Burgemeester en wethou-
ders relateren de bijdrage van
f 3400,- aan de kosten van vervoer
van de school 'de Kraanvogel' in
Kranenburg.

Ï.VEERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de commissies zijn tevens raadslid.
De commissie middelen en gemeentewerken vergadert op dinsdag 9 februari
1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— tweede wijziging Verordening afvalstoffenheffing 1993;
— aankoop grond voor bevoorradingsweg;
— notitie invoering rationeel wég-riool- en groenbeheer.
- aanvullende voorzieningen herinrichting centrum van Vorden.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 9
februari 1993 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:
- het rijks, provinciaal en gemeentelijk monumentenbeleid in de jaren 90;
— bouwverordening 1993;
— brandbeveiligingsverordening 1993;
— verkoop grond op industrieterrein 'Werkveld'.

De commissie milieu, welzijn en personeel vergadert op woensdag 10 februari
1993 om 19.30 uur in het kasteel. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:

— nader bodem- en grondwateronderzoek Industrieweg 4;
- geluidswerende maatregelen aan woningen langs de Rondweg;

— evaluatie gescheiden inzameling huisvuil;
- vervoer(skosten) leerlingen basisscholen Vierakker en Wichmond naar de

sporthal 'de Lankhorst'.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voorziter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de be-
handeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.

VERLENEN BOUWVERGUNNING MET GEBRUIK-
MAKING VAN DE VRIJSTELLINGSMOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan om met toepassing van
de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18A van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, juncto artikel 21 sub d van het Besluit op de Ruimtelijke
Ordening, medewerking te verlenen aan het volgend^pouwplan:

- het bouwen van een abri op het perceel kadastraal bekend, gemeente Vor-
den, sektie K, nr. 4262, plaatselijk bekend Nieuwstad voor nr. 33.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen t/m 19 februari 1993
voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, «kling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening (koetshuis).
Eventuele bezwaren kunnen tot en met die datum schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

EIN ROETHOFPRIJS 1993 NAAR BEDRIJFSLEVEN
m~
In het najaar van 1993 zal voor de zevende maal de Hein Roethof Prijs worden
uitgereikt. Deze prijs is voor het initiatief dat in 1992 de beste resultaten met de
preventie van veel voorkomende criminaliteit boekte. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren staat deelname voor de prijs in 1993 alleen open voor het Neder-
landse bedrijfsleven; in 1994 kan iedereen weer meedingen. Verslagen moeten
voldoen aan een aantal criteria en worden ingediend uiterlijk maandag 19 april
1993 bij het commissiesecretariaat.

Spelregels:
1. er moet een relatie met criminaliteit zijn;
2. de oplossing voor het probleem moet in de 'eigen kring' zijn gezocht, dus

binnen het eigen bedrijf of binnen de branche, de winkeliersvereniging etc;
men mag dus niet louter afschuiven op politie en/of justitie;

3. er moeten aantoonbare resultaten te melden zijn;
- het project moet elders toepasbaar zijn;
- de leefbaarheid van de (woon)omgeving mag door de genomen maatre-

gelen niet zijn aangetast.

Verslagen (maximaal 5 vellen A4 formaat) kunt u zenden naar het Ministerie
van Justitie, t.a.v. de secretaris van de Commissie-Hein Roethof Prijs, R.G.H.
van Kaam, DCP/Kamer H927, postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Een uitge-
breid overzicht van de spelregels is daar verkrijgbaar.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 25 tot en met 29 ja-
nuari 1993 zijn de volgende bouw-
aanvragen ingediend:

- 't Beeckland, scholengemeen-
schap voor V.B.O., Het Hoge 41 te
Vorden, voor het veranderen van een
schoolgebouw op het perceel Het
Hoge 41 te Vorden;
- de heer H. te Velthuis, Industrie-

weg 6 te Vorden, voor het bouwen
van een bedrijfswoning op het per-
ceel Industrieweg 6 te Vorden;
- de heer H. te Velthuis, Industrie-

weg 6 te Vorden, voor het bouwen
van een bedrijfshal op het perceel In-
dustrieweg 6 te Vorden;
- gebr. Klein Winkel, Beunkstege 2

te Vorden, voor het verbouwen van
een machine-opslagruimte op het
perceel Beunkstege 2 te Vorden;

— stichting Vordens Tennispark,
Christinalaan 10 te Vorden, voor het
bouwen van een clubgebouw op het
perceel Overweg 20 te Vorden;

— firma A.B. Martens, Zupthense-
weg 9 te Vorden, voor het vergroten
van een bedrijfspand op het perceel
Zupthenseweg 9 te Vorden;

- Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten in Nederland, Bor-
culoseweg 13 te Ruurlo, voor het ver-
anderen van een melktank-lokaal in
een woning-hal op het perceel Baak-
seweg 12 te Vorden;

— de heer L.A.M. Rouwenhorst, IJ-
selweg 27 te Vorden, voor het ver-
bouwen van een woning op het per-
ceel Uselweg 27 te Vierakker;
- de heer J.M. Wormgoor, Lank-

horsterstraat 24 te Wichmond, voor
het veranderen van een bedrijfsruim-
te v.d. woning in een slaapruimte;
- J.H.W. van Burk, Beatrixlaan 14

te Vorden, voor het veranderen van
een eethoek/keuken/werkkamer in
een woonkamer/keuken.

ERGUNNINGEN

In de week van 25 tot en met 29 ja-
nuari jongstleden hebben burgemees-
ter en wethouders de volgende ver-
gunningen verleend:
- aan de heer C.E. Has, Galgen-

goorweg 16 te Vorden, voor het
vernieuwen van een berging;

— aan de heer R.W.A. Hartman, Ei-
kenlaan 4 te Vorden, voor het kap-
pen van 8 dennen op het perceel
Wildenborchseweg 4 te Vorden,
onder oplegging van een herplant-
plicht voor enkele fruitbomen;

— de heer J. G. A. Schroer, Wilden-
borchseweg 23 te vorden, voor het
kappen van 45 beuken en het af-
zetten van 3200 m2 houtsingel aan
het verlengde van de Vordensebin-
nenweg, .onder oplegging van een
herplantplicht voor 50 beuken;

- evenementenbureau Ambiance te
Keijenborg, voor het innemen van
een standplaats aan de Wiersseral-
lee, nabij de Wiersse, op de dagen
dat de tuinen van de Wiersse voor
het publiek zijn geopend.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

^•(JEMEENTERAAD
STELT F 23.500,-

BESCHIKBAAR VOOR
LUCHTFOTO'S

Voor het dorp Vorden en voor het ge-
deelte van de gemeente dat van de ge-
meente Warnsveld in 1989 bij Vorden
is gekomen, beschikt de gemeente
over luchtfoto's. De gemeenteraad
heeft in zijn vergadering ̂ i 26 ja-
nuari jongstleden beslotd^ftm ook
voor het resterende gedeelte luchtfo-
to's te laten maken. Voor in het bij-
zonder de sektor Grondgebied zijn
deze foto's van grote waarde omdat
de foto's een schat aan inf^featie be-
vatten zoals:

— aanwezige bouwwerken en hout-
opstanden,

- verloop van wegen, paden en wa-
terwegen.

Aangezien de foto's precies op schaal
zijn kan exact bepaald worden hoe
groot bouwwerken en houtopstanden
zijn. Met behulp van de foto's kunnen
de medewerkers ook snel aan derden
informatie geven.

NWONERSINDE
GEMEENTE VORDEN

Per 31 december 1992 woonden er
8391 mensen in Vorden. Dit zijn er 24
meer dan op 31 december 1991. Er
zijn 88 kinderen geboren, 73 perso-
nen zijn overleden. In het vorig jaar
hebben zich 303 mensen in Vorden
gevestigd en zijn er 294 vertrokken.

'IEUWE EDITIE
VRAGENBOEK EN

VERVOLGBLADEN
OVER BIJSTAND

VERSCHENEN

De nieuwe editie van het Vragen-
boek/Vervolgbladen 1993 over de Al-
gemene Bijstandswet is vanaf heden
gratis verkrijgbaar op het gemeente-
huis en in de boerderij bij het ge-
meentehuis.

Het vragenboek geeft op een heldere
en overzichtelijke manier antwoord
op circa 100 van de meest gestelde
vragen over de bijstand. De informa-
tie wordt beknopt aangeboden per on-
derwerp, zoals 'contact met de socia-
le dienst', 'woonvormen', en 'vakan-
tie'. Daarmee sluit de informatie be-
ter aan bij de behoefte van cliënten en
andere belangstellenden. Voor meer
Uitgebreide informatie verwijst het
boekje naar 45 zogenaamde vervolg-
bladen. Daarin staat bijvoorbeeld ook
informatie over gemeentelijke rege-
lingen voor de laagstbetaalden zoals
kwijtscheldingen dergelijke.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^GEMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG
23 FEBRUARI 1993

Op dinsdag 23 februari aanstaande vergadert de gemeenteraad in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering
het woord wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermel-
ding van het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
- nader bodem- en grondwateronderzoek Industrieweg 4;
- Bouwverordening 1993;
- Brandbeveiligingsverordening 1993;
— verkoop grond op industrieterrein 'Werkveld';
— geluidwerende maatregelen aan woningen langs de Rondweg;
— evaluatie gescheiden inzameling huisvuil;
— vervoer(skosten) leerlingen basisscholen Vierakker en Wichmond

naar de sporthal 'de Lankhorst';
— tweede wijziging Verordening afvalstoffenheffing 1993;
— aankoop grond voor bevoorradingsweg;
— aanvullende voorzieningen voor herinrichting centrum Vorden.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR
INRICHTING VANH.K. VAN GELREWEG

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van de vrijstel-
lingsbevoegdheid in artikel 14, lid 6 van het bestemmingsplan 'Vorden West en
Zuid 1992', het terrein op de hoek Hertog Karel van Gelreweg/van Heeckeren-
straat her in te richten.
Het trottoir-gedeelte langs de H.K. van Gelreweg zal op dezelfde breedte als
verderop langs die weg gehandhaafd blijven. Het overige, thans met trottoirte-
gels verharde gedeelte, zal worden vervangen door openbaar groen.
Een situatieschets ligt voor belanghebbenden ter inzage ter secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO, Koetshuis).
Eventuele bezwaren tegen het verlenen van deze vrijstelling kunnen tot 19
februari 1993 schriftelijk worden ingediend bij hun college.

ANGIFTE HONDENBELASTING

Indien u houder bent van (een) hond(en) waarvoor u geen aangifte heeft ge-
daan, stellen wij u in de gelegenheid, om alsnog aangifte te doen.

Wie moet aangifte voor de hondenbelasting doen ?

Aanvang belastingplicht
Ieder, die in de gemeente Vorden één of meer honden houdt, een hond bezit, ter
verzorging of onder toezicht heeft, is op grond van de 'Verordening hondenbe-
lasting' belastingplichtig voor de hondenbelasting.
Dit betekent dat, als men voor het eerst houder wordt van een hond of bij
verandering van het aantal honden, verplicht is binnen 14 dagen, hiervan aan-
gifte te doen bij de gemeente.

Op welke wijze doet men aangifte?

1. Door onderstaand inlichtingenformulier in te vullen en te ondertekenen.
Retouradres: Gemeente Vorden, Postbus 9001,7250 HA VORDEN.

2. Door mondelinge aangifte op het gemeentehuis: sektor middelen.
3. Per telefoon via nummer: 05752- 7429 (doorkiesnummer) verzoeken om

een inlichtingen-formulier, dat na invulling moet worden teruggezonden
naar bovenstaand adres.

Inlichtingen t.b.v. de hondenbelasting
Belastingjaar 1993
Gemeente Vorden - Postbus 9001 - 7250 HA Vorden

Ondergetekende

Straat

Postcode en Woonplaats

verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is van

hond(en) ouder dan 3 maanden en van hond(en) jonger dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van

Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennel-

naam vermelden.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw

bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan

'geen'in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19 __

(handtekening)

(VERVOLG GEMEENTENIEUWS Z.O.Z.)
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ULLE TIN ORDEN

Burgemeester bieden de commissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening een noti-
tie aan waarin het gemeentelijk monumentenbeleid voor de jaren 90 staat.

Belangrijke punten voor rijksmonumenten is dat het meerjarenprogramma
voor de restauratie van deze panden opnieuw bekeken zal worden. Ten aanzien
van het Monumenten Inventarisatie Project (een inventarisatie van jongere
bouwkunst van na 1850, uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland)
hebben burgemeester en wethouders de provincie al gevraagd om ook te bepa-
len welke objecten in aanmerking komen voor plaatsing op de rijkmonumen-
tenlijst. Voor de objecten die niet op de rijkslijst komen gaan burgemeester en
wethouders bekijken of deze op de gemeentelijke monumentenlijst kunnen
komen.

ROF HUISVUIL IN 1993
m~
GROF GRIJS HUISVUIL dat u niet gescheiden kunt aanbieden in de
mini-container en dat niet hergebruikt kan worden kunt u elke laatste
donderdag van de maand, INDIEN U BINNEN DE BEBOUWDE KOM
WOONT (VORDEN, KRANENBURG EN WICHMOND) aan de weg
zetten.

N.B. in april komt de inzamelaar één week eerder, dus op 22 april.

Bewoners van het buitengebied kunnen dit afval ook aan de weg zetten maar
moeten dit tevoren telefonisch doorgeven. U kunt bellen naar nummer
05752-7447. Op een bandje-kunt u dan inspreken dat u grijs grof vuil aan de
weg zet. Op de laatste donderdag van de maand haalt de inzamelaar dit afval
dan op.

LET OP: DE INZAMELAAR NEEMT GEEN GROEN GROF VUIL MEE.

GROEN GROF VUIL (snoeihout e.d.) haalt de inzamelaar apart op. Ook
dit afval kan dan worden gecomposteerd. Het ophalen van dit afval ge-
beurt in 1993 op de volgende maandagen:
29 maart
26 april
24 mei
28juni
6 september
18 oktober
29 november.

Ook hiervoor geldt dat bewoners van bebouwde kommen het grove groene vuil
aan de weg kunnen leggen en dat bewoners van het buitengebied dit weer
telefonisch moeten melden op bovengenoemde wijze.
Denkt u eraan dat u op tijd belt, zeker twee dagen voordat de inzamelaar het
vuil ophaalt?

VOOR HET ZOVEEL MOGELIJK GESCHEIDEN AANBIEDEN VAN
AFVAL:
RAADPLEEG UWAFVALWLJZER!!

KLEDING EN TEXTIEL
APART

OUD PAPIER
APART

GEBRUIKT GLAS
APART

Voor gemeentelijke monumenten stellen burgemeester en wethouders zich tot
doel om de inventarisatie en de plaatsing van monumenten in Vierakker en
Wichmond zo spoedig mogelijk af te ronden. Het Gelders genootschap ter
bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land is thans
bezig met het maken van beschrijvingen van panden. Voor l januari 1994
willen burgemeester en wethouders ook de bebouwde kom van Vorden zoveel
mogelijk klaar hebben. Daana komt nog een inventarisatie naar kleine objecten
(hooibergen, waterpompen etc.). Het streven is om dit in 1995/1996 klaar te
hebben.

Voor subsidiëring van restauraties en onderhoud aan gemeentelijke monumen-
ten is een reserve opgebouwd. Indien blijkt dat er tekorten ontstaan dan willen
burgemeester en wethouders de reserves aanspreken om het restauratie en
onderhoudsbeleid zoveel mogelijk door te laten gaan.

In de gemeentelijke monumentenverordening staat dat panden die op de ge-
meentelijke lijst staan eerder gebouwd moeten zijn dan in 1920. Dit criterium
willen burgemeester en wethouders wijzigen in '50 jaar óf ouder'. Dit crite-
rium hanteert het rijk ook voor plaatsing van panden op de rijksmonumenten-
lijst.

1UIT1NG
OVERWEGEN VOOR

ONDERHOUDS-
WERKZAAMHEDEN

In de nacht van 3 op 4 februari 1993
zijn de overwegen Gazoorweg en
Oude Zupthenseweg voor onder-
houdswerkzaamheden gesloten voor
alle verkeer van 23.00 tot 07.00 uur.

!• VERKOOP GROND OP
INDUSTRIETERREIN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een perceel
grond op het industrieterrein te ver-
kopen aan de heer A.W.M. Buiting.

Het is de bedoeling een gekoelde op-
slagruimte, een stalling voor de be-
drijfswagen en een bedrijfswoning te
bouwen.

•'•v'ERKEERSLICHKN
BIJ DE OVERSTEEK-

PLAATSEN VOOR DE
SCHOLEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad thans formeel voor
om te besluiten tot het maken van
verkeerslichten bij de oversteekplaat-
sen voor de scholen in het centrum
van het dorp en de Dr. C. Lulofsweg.
De commissie Middelen en Gemeen-
tewerken heeft hierover al eerder een
positief advies gegeven.
Diverse belangengroeperingen, waar-
onder de scholen, hebben om goede
oversteekvoorzieningen gevraagd.
Burgemeester en wethouders hebben
door Heidemij Adviesbureau een on-
derzoek in laten stellen. Daaruit
kwam naar voren dat de meest haal-
bare variant het aanbrengen van ver-
keerslichten is. De kosten voor het
aanbrengen bedragen f 107.000,-.

Middengeleider
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad tevens voor om ter
hoogte van de apotheek een midden-
geleider te maken met een breedte
van 2,5 meter. Hierdoor kunnen ver-
keersdeelnemeres op die plaats ook
met een fiets aan de hand beter over-
steken.

School Het Hoge
Gelders Kampioen

Op zaterdag 30 januari heeft het damteam van school Het Hoge, in Ede
gedamd voor het Gelders Kampioenschap. Dat ging heel goed, men won
de eerste drie wedstrijden, en ging over naar de winnaarspoule. Ook daar
won men alles.
Daarna kwam men in de spannende finale, die men met 6-2 won en dus
werd men Gelders Kampioen. Kortom, een geslaagde dag met succes
voor school Het Hoge.
Nu mag men door voor het Oost Nederlands kampioenschap.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Vorige week schreef u over het huur-
waardeforfait. Nog afgezien van de waardebepa-
ling kom ik door de verhoging nu kennelijk aan het
belasting betalen, want ik heb ineens een aangiftebiljet
ontvangen. Is daar iets aan te doen?

De laatste jaren zijn de bedragen voor het huurwaardeforfait f l ink
opgeschroefd. Wanneer inmiddels behoorlijk is afgelost op de hypo-
theek en in verhouding nog maar weinig hypotheekrente wordt be-
taald, kom je per saldo al gauw uit boven ( U - 1 1000,- aan 'neveninkoms-
ten'. Afgezien van de /.gn, aanslaggrens wordt een verplichte aanslag
opgelegd als de zuivere - niet aan loonbelasting onderworpen - inkom-
sten plus de negatieve persoonlijke verplichtingen minus de toegepas-
te rentevrijstelling in totaal meer bedragen dan f 1000,-.

Door de verhoging van het huurwaardeforfait verwacht de inspecteur
kennelijk dat u boven die f 1000,- aan 'neveninkomsten' uitkomt en
heeft u daarom een aangi f teb i l je t toegestuurd. Kn /oals het voorbeeld
duidelijk maakt is dat ook wel te begrijpen. Om te beginnen moet bij
een eigen woning voor de bepaling van het huurwaanlef<>i f a i t worden
uitgegaan van 60% van de waarde bij vrije verkoop: dit is de waarde in
bewoonde staat.

Stel nu dat deze waarde ligt tussen de f 100.000,- en f 150.000,-. Dan
was de aan te geven huurwaarde jarenlang f 780,-. In 1992 was dit
bedrag al opgetrokken tot f 1500,-, in 1993 wordt dat f 1740,- en in
1994 /elfs f 1980,-! Ook al veranderen de belastingtarieven dan nauwe-
lijks, dan toch is sprake van een forse belastingverhoging. Aldus ont-
vangen veel mensen die voorheen geen aangifte-bil jet ontvingen, /.o'n
verplicht in te dienen biljet nu wel.

Of er iets aan te doen is hangt van de persoonlijke situatie af. Wanneer
bijvoorbeeld de rentevrijstelling van f 2000,-of f 1000,- nog niet (volle-
dig) is benut, kan het aantrekkelijk zijn om de hypotheek (in het on-
derstaande voorbeeld met f7000,-) te verhogen en die verhoging ver-
volgens op een goed renderende spaarrekening te zetten:

oude situatie:

huurwaarde f1740,-
af: hypotheekrente f 300,-

extra inkomen f 1440,-, bij 38,4% moet dan f553,-1B worden
betaald.

nieuwe situatie:

huurwaarde f1740,-
af: hyp.rente f300,- én
8,5% van f7000,- is f595,-, totaal f 895,-

extra inkomen f 845,-
en dit is minder dan f 1000,- waardoor géén IB is verschuldigd.
Stel dat de ontvangen rente 7% is
over die f7000,-, dus
dan gaat daar nog de rentevrijstelling af:

f 490,-
f 490,-en is het
belastingvoordeel in totaal
in dit voorbeeld f553,-!

Wel heeft u dan wat renteverlies, nl. het verschil tussen de betaalde
rente over de hypotheekverhoging f 595,- en de ontvangen rente ad
f 490,- is f 105,-, maar uw netto voordeel zou dan toch nog f 448,- zijn.

En als uw inkomen zodanig is dat sprake is van het 50% ta r i e f , dan is het
belastingvoordeel f720,-, zodat na aftrek van het rentenadeel uw netto
voordeel f615,- zou bedragen.

N.B. Deze constructie is alleen mogelijk als er sprake is van een hypo-
thecaire lening op de eigen woning!

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regt, Rloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs, Ruur-
Ioseweg21, 7251 LA Vorden.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

De/e bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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Scholengemeenschap
Borculo huldigt jubilaris

gelijks leven, contact met kennissen
en vrienden, familie en kinderen, het
ouder worden en de positie van oude-
re vrouwen in de maatschappij.
Het RIAGG IJsselland gaat ervan uit
dat vrouwen door de kursus en de er-
varingen die ze hier opdoen, minder
klachten en problemen in hun leven
krijgen.

Vrijdag 12 februari zal de Scholengemeenschap Borculo in
feestelijke stemming gehuld zijn. Die dag wordt herdacht dat
leraar H.R.G. Hendricksen 25 jaar aan de school verbonden
is. 's Morgens is er een receptie voor de leerlingen en 's mid-
dags voor ouders en genodigden, 's Avonds wordt een feeste- Start van de nieuwe groep
lijke bijeenkomst gehouden met het personeel. Leerkrachten
en leerlingen zijn bezig voorbereidingen te treffen om hun
jubilaris aangenaam te verrassen op deze feestelijke dag.

Hendricksen heeft zijn opleiding ge-
volgd aan de kweekschool te Zeist.
Hij kreeg les van fraters, die zich des-
tijd al hebben ingezet voor het jeugd-
werk. 'Ik heb de praktijk al snel ge-
proefd, want regelmatig moest ik sta-
ge lopen op een school in Utrecht
waar niet de braafste jongens zaten',
vertelt Hendricksen. Hij heeft tijdens
zijn opleiding al leren omgaan met de
jeugd en de problemen waarmee de
kinderen kampten.

Na zijn opleiding kwam hij via om-
zwervingen terecht aan de V.G.L.O.
te Goor. Hier heeft hij drie jaar voor
de klas gestaan, van 1959-1964. In
Goor heeft hij ook geholpen de
L.E.A.O. op te zetten. Toen hij hoor-
de dat de V.S.O. (Voortgezet Speciaal
Onderwijs) in Borculo een leerkracht
zocht, heeft hij zich onmiddellijk bij
de fraters aangemeld. 'Enkele fraters
kende ik nog uit de tijd van mijn
opleiding in Zeist'. Op de V.S.O.
school kreeg hij te maken met zeer
moeilijk opvoedbare kinderen. De
nieuwe aanstelling betekende voor
Hendricksen een uitdaging.

'In 1967 volgde de aanstelling aan de
Scholengemeenschap in Borculo, die
toen de naam droeg School voor
Techniek en Ambacht. Vroeger vond
men hier werkplaatsen waar men een
vak kon leren, zoals het schildersvak,
de kleermakerij, koks- en banketbak-
kersvak. Vanuit deze situatie is in
1946 de vakschool ontstaan'. Leerlin-
gen uit de regio konden hier een vak
leren. Omdat Hendricksen veel erva-
ring had opgedaan met moeilijk op-
voedbare kinderen, heeft hij zich ook
ontfermd over de jongens uit het in-
ternaat van de Leo Stichting.
Hendricksen gaf les in nederlands,
aardrijkskunde, geschiedenis en in de

handelsvakken. Later heeft hij de be-
geleiding van de interne leerlingen op
zich genomen.
Hendricksen is leerkracht in hart en
nieren, waarbij het accent hoofdzake-
lijk ligt op de omgang met de leerlin-
gen. Wanneer het noodzakelijk is dan
is hij vandaag op zijn 58ste jaar nog
steeds bereid even voor de klas te
staan. 'Wil je het werk goed doen,
dan moet je goed contact hebben met
de leerlingen', zegt hij. Hij heeft er
geen spijt veel vrije tijd gestoken te
hebben in de begeleiding van leerlin-
gen. 'Je leert de sociale sfeer kennen
die om zo'n leerling hangt, daarom
vind ik het contact met de ouders ook
erg belangrijk'.

De Scholengemeenschap Borculo,
die in 1991 gefuseerd is met "t Zij-
land' (een L.H.N.O.-school, voluit
Lager Huishoud/Nijverheids Onder-
wijs), heeft vandaag 430 leerlingen
uit de regio, inclusief 20 jongens uit
het internaat. Hendricksen gaat in
augustus 1993 een tweede fusie
meemaken. De Borculose scholenge-
meenschap fuseert dan met het Ma-
rianum uit Groenlo en Lichtenvoor-
de. 'Alle soorten opleidingen kunnen
dan via onze school worden gevolgd:
VBO, HAVO, MAVO en VWO. Dat
houdt in dat er in totaal 2500 leerlin-
gen onder één paraplu staan'. Vooral
de opleiding aan het VBO is zeer uit-
gebreid. In Borculo kan men de
bouwtechniek (timmeren, metselen,
schilderen) leren, de consumptieve
techniek (zoals koken, serveren,
brood- en banketbakken) en de mech-
anische techniek.
Hendricksen is in 1978 benoemd tot
plaatsvervangend adjunkt en in 1980
tot adjunkt- en waarnemend direk-
teur. De huidige direkteur van de
scholengemeenschap is de heer
Frank.
Hendricksen kijkt met veel plezier te-
rug op zijn loopbaan in het onderwijs.
'In 1995 heb ik totaal 40 jaar voor de
klas gestaan, misschien zou dat een
goed moment zijn om uit te stappen',
zegt hij. Maar zover is het nog niet,
daar wil hij liever niet aan denken.

Vandaag nog is Hendricksen vaak te
zien tussen zijn leerlingen. In het ver-
leden heeft hij met hen talloze aktivi-
teiten georganiseerd. 'Ik vind het van
groot belang dat door de basisvor-
ming de onderwijskeuze voor een be-
roepsopleiding wordt uitgesteld. Ik
ben ook blij dat vandaag wat meer
wordt gedaan aan de creativiteit van
de kinderen. De kinderen leren zich
zo beter uiten en worden wat vrijer'.

RIAGG IJsselland start met een nieuwe kursus:

6 Verlies... en dan verder' voor
weduwen van 60 jaar en
ouder
Het verwerken van het overlijden van je partner is vaak een
pijnlijk en langdurig proces. Ook na enige tijd blijken vrou-
wen nog veel spanning te ervaren. Om weduwen hierbij te
helpen start RIAGG IJsselland binnenkort een kursus in Zut-
phen.

' Ik dacht dat lijkt mij wel wat, je voelt
je vaak eenzaam, ik ben nergens lid
van. Ik dacht dan krijg ik misschien
een heel andere gedachtengang. En
die heb ik hier ook gekregen. Erg be-
vrijdend werken die gesprekken voor
mijn gevoel'.

'De groep helpt me om m'n eigen
waarde weer wat terug te krijgen.
Want ik ben in m'n een beetje in een
hoekje geduwd. En als je ouder wordt
en veel tijd hebt om te denken dan
komt dat allemaal weer terug, dan
krijg je eigenlijk dat minderwaardig-
heidsgevoel nog veel sterker. En
doordat je dan eens hoort, dat je het

goed gedaan hebt, dan ga je opge-
ruimd naar huis.'

Opnieuw beginnen
Doel van de kursus is om vrouwen
steun te bieden bij het opnieuw orga-
niseren van hun leven. Het gaat tij-
dens de gesprekken vooral om rouw
en over zaken waarmee je als alleen-
staande wordt geconfronteerd.

Onderwerpen die in de kursus aan de
orde komen zijn bijvoorbeeld; het
verwerken van het verlies van je part-
ner, opnieuw vormgeven aan het da-

In maart start de kursus 'Verlies... en
dan verder'. De bijeenkomsten vin-
den plaats in een dependance van het
RIAGG IJsselland te Zutphen. Op
maandagmiddag worden de bijeen-
komsten gehouden. Deelnemers kun-
nen zich hiervoor van maandag t/m
woensdag, 's morgens, telefonisch
aanmelden bij mevrouw Smeets, tele-
foon 05700-83999, RIAGG IJssel-
land. Men kan bij haar ook voor meer
informatie terecht.

Carnavalsavond
'De Plaggen-
stekkers'
Onder het motto van 'Neet drammen
moar deurstekken' organiseert de car-
navalsvereniging op 20 februari een
grandioze feestavond. Dit o.l.v. prins
Martin I en zijn prinses Dini, bij 'De
Boggelaar'. De muziek van deze
avond wordt verzorgd door DANCE!

De legende
Van oorsprong wordt op Valentijns-
dag, 14 februari, de dood van een
priester uit Rome - - Valentius ge-
naamd — herdacht. Hij werd in het
jaar 269 gedood tijdens de christen-
vervolging onder Keizer Claudius
(268-27(^Hij zou een vriendelijk,
zachtaa^P en hulpvaardig man ge-
weest zijrr; altijd bereid om mensen te
helpen en met bijzondere aandacht
voor mogelijke moeilijkheden rond
of tussei^ongverliefden. Hij voerde
gesprekj^^ met hen, trachtte de
moeilijl^TOen op te lossen en gaf hen
bij het afscheid bloemen mee uit de
kloostertuin.

De legende wil nu, dat deze bloemen
geluk brachten en het ligt voor de
hand, dat het op Valentijnsdag zenden
van 'gelukbrengende' bloemen, als
een onderdeel van de viering bleef
bestaan.
Tegenwoordig heeft het versturen
van bloemen op Valentijnsdag een
bredere betekenis: mensen die u na
aan het hart liggen een extra attentie
te geven.

Wandeltocht
HAMOVE
Op zondag 7 februari houdt de motor-
club in Hengelo (Gld.) haar jaarlijkse
winterwandeling. De start zal plaats
vinden bij de Varsselse Molen gele-
gen aan de 'Varssel-ring', ca. 5 km
buiten het dorp. De bepijlde route
loopt deze keer over de landgoederen
"t Zand' en "t Zelle'. De afstanden
zijn naar keuze 6, 12 en 25 km. Na
afloop ontvangt iedere deelnemer een
aandenken plus een consumptie.
Wandelclubs kunnen hun wandel-
boekjes weer laten afstempelen.

Wereldwinkel
Aandacht voor twee 'kleine' produk-
ten, bonbons en sesamrepen.

Chrunchettes
Chrunchettes uit Zimbabwe (voor-
heen werd dit gedeelte van Zuid-
Af r ika Rhodesië genoemd) zijn over-
heerlijke bonbons met krokante vul-
ling. Het is een kant en klaar produkt
uit Zimbabwe. Dat is bijzonder, want
gewoonlijk exporteren Derde We-
reldlanden slechts de grondstoffen
voor chocolade produkten, cacao en
suiker. Ze zijn verpakt in een aardig
doosje waar 12 stuks inzitten.

Sesamrepen ^̂
Het verhaal van Barrita-^^n uit Ni-
caragua begint vreemd g^roeg op de
bananenplantages. Week in week uit
worden daar een twee miljoen kilo
bananen geplukt. Er zijr^^hter veel
meer plukkers dan er -^B is. Met
name ouderen, voor wie^ret werk te
zwaar wordt, en jongeren komen
moeilijk aan de bak.

'Noaberhulp', voor mensen die
thuis willen sterven
Al ruim meer dan twee jaar is in Zutphen en wijde omgeving
(o.a. ook in de gemeenten Warnsveld, Gorssel, Vorden, Steen-
deren en Lochem) de Stichting voor Terminale Thuiszorg
'Noaberhulp' aktief. 'Noaberschap' en 'Noaberhulp' zijn
vanouds bekende begrippen in deze streek. Essentie ervan is
dat er op vrijwillige basis hulp aan de naasten wordt geboden
wanneer dat nodig mocht zijn. En niet alleen aan vrienden,
maar ook aan buren, buurt- en dorpsgenoten.

Wat is en wat doet
'Noaberhulp'?

De 'Noaberhulp'-groep bestaat uit
zo'n twintig zeer gemotiveerde en
speciaal opgeleide vrijwillig(st)ers,
die waak- en oppasdiensten kunnen
doen waar een ernstig zieke en ster-
vende patiënt thuis wordt verzorgd of
wil worden verzorgd, in plaats van in
een ziekenhuis of verpleeghuis. Het
kan hier gaan om mensen met of zon-
der partner.
Het doel is om vooral de familie,
vrienden en/of buren (ook wel 'de
mantelzorg' genoemd) te ondersteu-
nen in het thuis verzorgen van de ern-
stig zieke stervende patiënt, of wan-
neer die mantelzorg ontbreekt, deze
(gedeeltelijk) te vervangen.
Want is dat niet wat de meesten van
ons graag zouden willen wanneer we
de keus hebben: thuis sterven, in je
eigen vertrouwde omgeving en in je
eigen bed, met de mensen om je heen
diejeliefhebt?
Het thuis verzorgen van stervenden
is, zoals men zelf misschien ooit ook
ervaren heeft, bijzonder intensief
werk en brengt naast grote lichame-
lijke inspanningen ook veel emotio-
nele spanningen met zich mee voor
de verzorgers. Het put hen niet zelden
erg uit, vooral wanneer het ziektepro-
ces langer duurt dan men aanvanke-
lijk had gedacht. En de professionele
hulpverlening, zoals wijkverpleging
en gezinsverzorging, kan niet in alle
gevallen zoveel hulp bieden als de
verzorgers zelf graag wel zouden wil-
len.

Om nu te helpen voorkomen dat ie-
dereen voortijdig de handen in de
schoot moet leggen vanwege over-
vermoeidheid, kan er al in een vrij
vroeg stadium van ernstige ziekte een
beroep worden gedaan op de vrijwil-
ligers van de Noaberhulpgroep.

Vragen ?

Hoeveel hulp kan er worden geboden,
wat zijn de kosten en waar kan het
worden aangevraagd? De hulp die
'Noaberhulp' kan bieden, kan varieë-
ren van een uurtje oppassen per dag
tot meerdere dagdelen per dag of
complete nachten waken. Alles na-
tuurlijk in overleg met de patiënt en
diens verzorgenden en naar hun be-
hoefte op dat moment.
De hulp kan naast de hulp die men
eventueel al van de wijkverpleging en
de gezinsverzorging (waarmee door
ons nauw wordt samengewerkt)
krijgt, worden aangevraagd.

De hulp is gratis en kan door iedereen
worden aangevraagd op het telefoon-
nummer 05750-43366. In de meeste
gevallen kan men binnen 24 uur (en
in een noodsituatie meestal nog eer-
der) de gewenste hulp verzorgen.

Voor meer informatie over 'Noaber-
hulp' kan men bellen met het boven-
staande telefoonnummer, maandag
tot en met vrijdag tussen de middag.
Op andere tijden kan men de bood-
schap eventueel inspreken op een ant-
woordapparaat. Men wordt dan zo
snel mogelijk teruggebeld.

Daarom hebben werkloze bananen-
plukkers, met steun van de vakbond,
braakliggende gronden opgekocht en
zijn sesamzaad gaan verbouwen. Ge-
mengd met rietsuiker levert het een
aantrekkelijk produkt: een knapperi-
ge sesamreep.
De komende maand februari zullen
deze produkten ruim voorradig zijn in
de Wereldwinkelkraam, wekelijks
aanwezig op de Vordense markt!

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bridgeclub
'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 27 januari
Groep A: 1. dhr. Greidanus/dhr.
Kloosterman 60.3%; 2. mv. Den El-
zen/dhr. Den Elzen 55.8%; 3. mv.
(iasseling/mv. Warnaar 52.7% -
mv. Den Hartog/dhr. Machiels
52.7%.
Groep B: 1. mv. Meijer/dhr. Meijer
63.7%; 2. mv. Krukziener/mv. Mach-
iels 57.7%; 3. mv. Van Gastel/dhr.
Van Gastel 57.1%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje, inlichtingen:
tel. 2830.

Feestelijke opening:

Party-Restaurant 'De Smid'
te Keijenborg

Op 18 januari jl. is op feestelijke wijze de nieuwe entree en
garderobe in gebruik genomen bij Party-Restaurant 'De
Smid'.

De heer Winkelhorst uit Toldijk, die
op deze dag zijn 65e verjaardag wilde
vieren met familie en vrienden, viel
de eerste beurt de openingsceremonie
te verrichten. Na het doorknippen van

het lint, werd er getoost met een
glaasje champagne.
De entree is gelijkvloers en voorzien
van automatische deuren en geeft een
direkt uitzicht op de fraaie tuin.

Vele hulpmiddelen staan u ten dienste:

Slechthorend?
Doe er wat aan!
De afdeling Zutphen en Omstreken van de Nederlandse Ver-
eniging Voor Slechthorenden (NWS) organiseert op dinsda-
gavond 16 februari a.s. een openbare jaarvergadering. Deze
wordt gehouden in Dienstencentrum de Bom, Oude Bornhof
55/57 in Zutphen (telefoon 05750-16383). Toegang vrij.

Op deze avond zal speciale aandacht
worden geschonken aan hulpmidde-
len die de bezwaren van slechtho-
rendheid voor een belangrijk deel
kunnen opheffen. Die middelen zijn
zeer variabel en ruim in aantal. Ge-
noemd kunnen worden: één of twee
gehoorapparaten; duidelijker tele-
foon, zowel wat de bel betreft als de
verstaanbaarheid; luidere deurbel;
aanzienlijk betere verstaanbaarheid
van TV en radio door infra-rood-ap-
paratuur of ringleiding. De laatste tijd
is op dit gebied veel nieuws versche-

nen, hetgeen zal worden gedemon-
streerd. Slechthorendheid komt meer
voor dan men meestal denkt. In Ne-
derland zijn ca. l miljoen mensen
min of meer slechthorend; 30% daar-
van is jonger dan 45 jaar. Eén op de
drie 65-plussers heeft last van ver-
minderd gehoor.
Overwin de schroom en bezoek deze
demonstratie. In zeer veel gevallen
zijn er mogelijkheden tot verlichting
van de bezwaren van hardhorend-
heid, zowel ten gerieve van de per-
soon of van zijn omgeving.

Dancing-discotheekDe Woage:

Voorverkoop Boh Foi Toch
gestart
Vanaf heden is de voorverkoop van de bekende achterhoekse
formatie Boh Foi Toch gestart. Zij zullen een avondvullend
optreden gaan verzorgen in bar-dancing-discotheek De Woa-
ge te Hal Ie.

In de eerste instantie was het niet de
bedoeling om een voorverkoop te
houden, maar doordat er zoveel vraag
naar was zijn zij hier toch maar mee
begonnen.

Boh Foi Toch speelt op zaterdag 20
februari in de grote zaal van De Woa-
ge, waar normaal gesproken de beste
topformaties optreden, die afkomstig
zijn uit verschillende landen, waaron-
der Duitsland, België, Bulgarije, Ita-
lië en natuurlijk Nederland.
Aan de hand van de voorverkoop kan
men een duidelijk beeld krijgen, of er

extra bussen op bepaalde lijnen inge-
zet moeten worden.
Op deze manier kan men veel teleur-
stelling voorkomen, en kunnen alle
belangstellenden lekker genieten van
het achterhoeks lied.
Kaarten voor deze avond zijn ver-
krijgbaar op zaterdagavond in de dis-
cotheek, en door de week in het café.
Voor overige informatie wat betreft
de vertrek- en aankomsttijden van de
discobussen kan men altijd de info-
lijn bellen. Tel. 08343-1232 (kaarten
kunnen niet telefonisch gereserveerd
worden).



• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

MINOLTA CANON ASAHIPANTAX KODAK AGFA OLYMPUS FUJI SONY

DEZE l$ HIER NU'DUUR...

FEBRUARI

AKTIE-
M AAN Du

ALLE FOTO'S DUBBEL
AFGEDRUKT VOOR DE

ENKELE PRIJS!!

Vriendelijke groeten,
Willemien

EN DEZE IS
GRATIS!

[feu

Vakfotografie

AUIEN MJ OMTVWOCtlfN EN AfOWKKW VA* KlflNKHDfWB
Dorpsstraat 20 Vorden. Telefoon 05752 - 2812

Spalstraat 10 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 2386

MINOLTA CANON ASAHI PANTAX KODAK AGFA OLYMPUS FUJI SONY

Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden

De Wehme is een verzorgingscentrum met een capaciteit van 74 bewoners,
waaronder drie plaatsen voor tijdelijke opname. Daarnaast exploiteert de
Stichting tot Huisvesting van Bejaarden 41 aanleunwoningen. In totaal zijn er
50 personeelsleden in dienst. Ter versterking van de Technische Dienst
zoeken wij op korte termijn een

TECHNISCH
MEDEWERKER M/V

Functie-inhoud:

• metsel- en
timmerwerkzaamheden

38 uur per week
Functie-eisen:

andere klussen zoals schilder-,
elektronisch, cv- en
loodgieterswerk

minimaal LTS-opleiding
leeftijd tussen de 25 en 35 jaar
ruime ervaring
affiniteit met ouderen
bereid om in spoedgevallen op
onregelmatige tijden te werken

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO-Bejaardenoorden.

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met directeur W.F. van de Vuurst, telefoon
05752-1448.

Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar:
Stichting tot Huisvesting van Bejaarden te Vorden, t.a.v. directeur W.F. van de Vuurst,
Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden.

Uw brief dient binnen veertien dagen na verschijning van deze advertentie in ons bezit
te zijn.

WAT DENKT
U HIER VAN!

Opel Astra 3-drs. 1400i GT (82 PK) rood 8-1992 24.000 km 29.850,-
Opel Corsa 2-drs. 1200STR groen 6-1984 51.000 km 5.750,-
Opel Corsa 3-drs. 1200S Luxe blauw 7-1985 92.000 km 7.950,-
Opel Corsa 3-drs. 1300i Swing rood 6-1989 89.000 km 14.600,-
Opel Combo 3-drs. 1 SOOS Bestel wit 7-1986 145.000 km 8.500,-
Opel Kadert 3-drs. 1200SLS blauw 2-1986 108.000 km 9.950,-
Opel Kadett 3-drs. 1300NGL groen 1-1987 128.000 km 12.950,-
Opel Kadert 3-drs. 1300NLS grijs 9-1987 59.000 km 14.900,-
Opel Kadett 3-drs. 1300S Sport grijs 2-1988 76.000 km 15.500,-
Opel Vectra 4-drs. 1600JGL zilver 4-1991 72.000 km 29.750,-
Opel Manta 2-drs. 2000i G r/E goud 1982 121.000 km 12.250,-
Opel Omega 4-drs. 2000i'Pearl' blauw 1-1990 153.000 km 27.500,-
Opel Senator 4-drs. 2500i Comfort blauw 9-1987 82.000 km 24.500,-
Mercedes 230 5-drs. TE stationcar blauw 1-1984 159.000 km 17.500,-
Peugeot 309 5-drs.Alure 1300 wit 2-1987 70.000 km 9.750,-
Fiat Uno 60S 3-drs. Carara wit 1-1988 93.000 km 9.900,-
Ford Escort 1400 3-drs. automaat blauw 6-1990 48.000 km 21.500,-
VW Golf 1600 3-drs. Sport wit 1-1986 72.000 km 12.750,-
Volvo 340 GL 3-drs. Special wit 9-1989 71.000 km 15.950,-
RenaultRSTL 3-drs.'Podium' groen 1-1989 58.000 km 14.750,-

Bezoek voor nog meer keus onsÖAJnruilwagenpark

VAN DER KOOI OFF.
OPEL-GM
DEALER

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

MAANDAG 15 FEBRUARI 1993

RESTAURANT EN ZAAL
DE HERBERG VORDEN
ZAAL OPEN 19.30 UUR
AANVANG SHOW 20.00 UUR

ÜUIDS
SHOW Kaarten:

Voorverkoop a f 10,-
Aan de zaal a f 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.
Voorverkoop: Covers Bruidsmode, Zutphen

ABN/Amro Vorden; Zaal De Herberg, Vorden

DEELNEMERS:

RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'

WALLE TEMPELMAN

ABN/AMRO VORDEN

VAKFOTOGRAFIE HANS TEMMINK

GESCHENKENHUIS BARENDSEN SERVIEZEN

GUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING

BRUIDSMODE COVERS

SCHURINK T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET

BLOEMBINDERIJ KWEKERIJ KETTELERU

JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK

DRUKKERIJ WEEVERS

INGRIDS HAARMODE

TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER, A. KLEIN BRINKE

INDOOR SPORT VORDEN

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor je trouwen gaat. Van
bruidsboeket tot trouwring en van bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard
voor ouders en schoonouders!

INTERSTYLE.
GESPECIALISEERD IN

VERSTELBAAR
ZITKÖMFÖRT

Uw Interslyle-aciviseur vv?et alles Van verstelbaar
-zitkomfort en kan u een groot aanta l modellen

/ten. Reltixfauteuils in stof of leer. In
en l opende stijlen. En met verschillende

bedieningssystemen. Dat /,\\
onvoorstelbaar goed!

Elektrisch
verstelbaar
model in leer

Tijdloos model met
Lift-O-Mat
bediening
v.a.

Handverstelbare
fauteuil in stof
v.a.

Fauteuil in
gebloemde stof.

Hand-
verstelbaar v.a.

1895.

L U B B E R S
W O O N W I N K E L

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1286

OPROEP aan LANDBOUWERS
De Vordense landbouworganisaties roepen hun leden op
tot het bezoeken van de

MANIFESTATIE HINDERWET
"Boer in de misère door Hinderwetaffaire"
Datum : 8 februari 1993
Plaats : "Dika van de Kruusweg" te Markelo
Aanvang : 20.00 uur
Zaal open: 19.00 uur
Sprekers : 2e Kamerleden en

Minister Alders (VROM)

Oproep: KOMT ALLEN!!!

De Vordense
Landbouworganisaties

Ja, ik wil... maar
dan wel anders...

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

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293
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