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QEMEENTEJf ULLE TI N y ORDEN

• 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.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 31 januari tot en met 4
februari zijn de volgende bouwaan-
vragen ingekomen:

— de heer J.B.M. Schroër, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel Molenweg 18a te Vorden;

— de heer J.W. Smallegoor, voor het
vergroten van een werktuigen-
loods en het vernieuwen van een
kippenhok op het perceel Leesten-
seweg 34 te Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 31 tot en met 4 februa-
ri 1994 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

- Grontmij A&T bv/PTT Telecom te
Arnhem, vor het bouwen van een
zendmast en technische ruimte op
het perceel Handelsweg 5 te Vor-
den;

— de heer J.P Pannekeet, voor het uit-
breiden van een woning op het per-
ceel het Eelmerink 5 te Vorden;

— mevrouw A.G. Korenblik-Huls-
hof, voor het kappen van l iep op
het perceel Zutphenseweg 123 te
Vorden;

— de heer J.A. Hooijdonk voor het
vellen van 20 dennen op het per-
ceel Kapel weg 12 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Algeme-
ne wet bestuursrecht kunt u binnen
zes weken na bekendmaking bij bur-
gemeester en wethouders een be-
zwaarschrift indienen.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DEVRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend voornemens te
zijn, om met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18 A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan het volgende bouwplan:

— het verbouwen en uitbreiden van
een zomerhuisje op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden,
sektie M, nr. 883 en plaatselijk be-
kend het Schapenmeer 11.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen vanaf vrijdag 11
februari 1994, gedurende twee we-
ken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunnen gedu-
rende die termijn schriftelijk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

y NlEUW VOORZIENINGENSTELSEL VOOR MENSEN
MET EEN HANDICAP

Op l april 1994 wordt de Wet Voorzieningen Gehandicapten van kracht. Vanaf
die datum hebben gemeenten de plicht zorg te dragen voor de verlening van
woonvoorzieningen tot f 45.000,—, vervoersvoorzieningen en rolstoelen.
Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen bij de bedrijfs-
verenigingen en de pensioenfondsen. Met de invoering van die wet verandert er
dus veel voor met name de huidige gebruikers van voorzieningen. In het nieuwe
stelsel is de leeftijdsgrens opgeheven, want ook ouderen kunnen nu een beroep
doen op de voorzieningen. Voorheen konden op basis van de AAW alleen ge-
handicapten beneden de 65 jaar aanspraak maken op voorzieningen.

DE ZORGPLICHT VAN DE GEMEENTE
De wet stelt vast dat de gemeente een zorgplicht heeft, zij heeft echter wel een
bepaalde mate van vrijheid in het naar eigen inzicht uitvoeren van deze zorg-
plicht. Dat wil zeggen: de gemeente mag het pakket voorzieningen dat aangebo-
den wordt afstemmen op de lokale situatie en op de financiële mogelijkheden
van de cliënt. Dat laatste betekent dat als de gemeente een eigen bijdrage vraagt
voor een voorziening, deze bijdrage afgestemd kan worden op het inkomen van
betrokkene. De wijze waarop een gemeente inhoud geeft aan de zorgplicht,
moet worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Ook het systeem
van financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen moet worden vastgelegd.
Ook de gemeente Vorden heeft inmiddels een verordening opgesteld. De eigen
bijdrage-systematiek is vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkoming en
eigen bijdragen WVG gemeente Vorden.

INFORMATIE-AVOND
De Verordening wet voorzieningen gehandicapten gemeente Vorden 1994 en
het Besluit financiële tegemoetkoming en eigen bijdragen WVG gemeente Vor-
den 1994 liggen van 9 februari t/m 9 maart 1994 ter inzage op het gemeentehuis.
Op woensdag 23 februari 1994 wordt een informatie-avond over de WVG geor-
ganiseerd. Deze zal gehouden worden in het Dorndfcntrum in begint om 20.00
uur. Alle belangstellenden zijn welkom. Door hetiBisterie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid is een folder uitgebracht over de veranderingen op het ter-
rein van de voorzieningen voor gehandicapten. Deze folder is verkrijgbaar bij
de afdeling welzijn in de boerderij bij het gemeentehuis.

ENRICHTINGS-
VERKEER HET HOGE

De verkeersborden die het eenrich-
tingsverkeer op Het Hoge tussen de

wikkeling en verkeersveiligheid aan-
vaardbaar. Op basis van de tellingen
is ook gekeken wat de gevolgen zou-
den zijn voorliet verkeerslawaai in de
straat. De geluidsbelasting op de wo-
ningen is bij eenrichtingverkeer al vrij
hoog en zou aanmerkelijk toenemen
bij opheffing van deze verkeersmaat-
regel. Burgemeester en wethouders
hebben daarom besloten het eenrich-
tingsverkeer te handhaven. Binnen-
kort maken we de eenrichtingsborden
weer zichtbaar.

De gemeenteraad
beslist of er

verkeersdrempels
komen of niet

maar eerst
beslist u over

de gemeenteraad.
2 maart gemeenteraadsverkiezingen

SchoolstwR en de Smidsstraat aan-
duidden, zijn al enige tijd afgedekt.
De afgelopen tijd zijn er verkeerstel-
lingen gehouden. De intensiteit, ook
bij verkeer in twee richtingen, is op
zich uit een oogpunt van verkeersaf-

**VoORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN

BUITENGEBIED 1994,
NR.l

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken, ter voldoening aan de
inspraakverordening ruimtelijke plan-
nen en stadsvernieuwing, bekend dat
van 11 tot en met 24 februari 1994 op
de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt 't
voorontwerp-bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1994,no. l'.

Dit plan geeft een bester^png 'Am-
bachtsbedrijf' aan het perceel Koe-
koekstraat 5 ten behoeve van de daar
geëxploiteerde timmerwerkplaats.
Gedurende genoemde termijn kunnen
belanghebbenden hun Jfcenswijze
(schriftelijk) aan hun colw^ kenbaar
maken.
U kunt over de plannen van gedachten
wisselen met ambtenaren van de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening.

Veel belangstelling opening
Dierenartsenpraktijk
De plaatselijke dierenartsen Warringa en Warringa-Hendriks, alsmede Breukink en Noord-
kamp hebben zaterdag tijdens de opening van de „Dierenartsenpraktijk Vorden" niet over be-
langstelling te klagen gehad. Ca. 1.000 personen kwamen gedurende de gehele dag een kijkje
nemen in het pand dat gevestigd is op Het Hoge 9.

De opening op zich geschiedde zater-
dagmorgen door de kinderen Jannekc,
Dirk en Annelies van dierenarts Breu-
kink. Allereerst werd een laken weg-
getrokken, waarna een bord te voor-
schijn kwam met het opschrift „Geo-
pend".
Vervolgens werden een paar honden
binnen gelaten in de zgn. praktijk
voor de kleine huisdieren, terwijl

een paard de ruimte voor de grote die-
ren werd binnengeloodsd.
Begin 1992 werden de plannen voor
één diercnartsenpraktijk in Vorden
gesmeed. Men kende al een praktijk
van dierenarts Warringa en Warringa-
Hendriks plus de praktijk van de die-
renartsen Breukink en Noordkamp.
De nieuwe ditM-enartsenpraktijk heeft
als voordcel dat ieder van de dieren-

artsen zich meer dan voorheen kan
toeleggen op zijn of haar specialisme.
Op die manier kan er meer dan voor-
heen adekwaat op de wensen van de
clientèle ingespeeld worden.

Het gebouw biedt de mogelijkheid
om de diergeneeskunde te beoefenen
volgens de eisen die er tegenwoordig
aan gesteld worden.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 13 februari: 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 februari 10.00 uur kerkdienst. Voor-
ganger ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. K. Dijk, Velp;
19.00 uur ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 12 februari 18.30 uur Woord- en Com-
munieviering, m.m.v. Rouw- en trouwkoor.

RK Kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
Viering van het H. Vormsel m.m.v. de Vordering.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 februari Pas-
tor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 12-13 februari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

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

Tandarts 12-13 februari P.J. Waart, Barchem,
tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur.

Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje februari mevr. Kamerling, tel.
1940 b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKKR - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. R.A. van Oos-
ten, Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 13 februari 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 februari Pas-
tor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Zonder drukwerk
geen tijdschrift.

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



HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
De bekende blauwe enveloppen van de belas-
tingdienst vinden weer hun jaarlijkse weg. Mis-
schien heeft ook u inmiddels het nieuwe aangiftebiljet
1993 op uw deurmat aangetroffen. Het gepuzzel kan dan
weer beginnen. Ondanks alle voorgenomen vereenvoudi-
gingen is het allemaal nog niet zo simpel. Dat bewijzen
ook de talrijke fiscale procedures. Daarom willen we de
komende maanden in deze rubriek weer ingaan op uw
vragen, die u naar onderstaand adres kunt sturen.

Uit ccn recent onderzoek is nl. gebleken dat men bij het doen van aangif-
te voor de inkomstenbelasting aftrekmogelijkheden laat liggen. En zo
betalen steeds meer Nederlanders teveel belasting. Misschien is men
juist door de veronderstelde vereenvoudiging en het wegvallen van af-
trekposten minder alert geworden op belastingbesparende mogelijkhe-
den. Maar niet alle aftrekposten zijn na 'Oort' geschrapt.
Zo blijkt uit het onderzoek, dat velen geen weet hebben van de
aftrekmogelijkheid voor vergoedingen, die aan de werkgever worden
betaald voor het privé-gebruik van de auto van de zaak. En dat terwijl het
rijden in die auto van de zaak wel in de aangifte moet worden gemeld.
Een kwart van de ondervraagden wist niet, dat de vaste bijtelling van 20
tot 24 procent van de cataloguswaarde vervalt, wanneer men minder dan
l .(XX) km per jaar privé rijdt. En meer dan de helft was zich niet bewust
van het feit, dat de bijtelling vermindert, als men wegens een verblijf in
het buitenland de auto bij de werkgever inlevert.
Ongeveer een derde deel van de huizenkopers weet niet, dat de taxatie-
kosten voor het afsluiten van een hypotheek aftrekbaar zijn. Aldus wordt
niet maximaal gebruik gemaakt van belastingbesparende mogelijkhe-
den.
Ook bij de aangifte 1993 kunnen belastingvoordelen worden verkregen.
Als voorbeeld kan de vrijstelling voor kamerverhuur worden genoemd.
Indien men in 1993 maximaal f 5.300 aan kamerhuur heeft ontvangen,
dan zijn in bepaalde gevallen deze inkomsten niet belast. Kortom voor-
beelden te over om toch nog maar eens te informeren en hopelijk een
aansporing om uw vragen toch maar in te zenden!

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regl, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs, Ruur-
loseweg21, 7251 LA Vorden.

Bruidsshow in Vorden

Maandagavond 21 februari a.s. wordt in
restaurant en zaal De Herberg te Vorden
opnieuw een bruidsshow gehouden.

Deelnemers aan deze show zijn: re-
staurant en zaal De Herberg, Walle
Tempelman, vakfotografie Hans Tem-
mink, geschenkenhuis en serviezen
Barendsen, Guusta Bruggert huidver-
zorging, Bruidsmode Covers, Schu-
rink 't winkeltje in brood en banket,

bloembinderij-kwekerij Kettelerij, ju-
welier-opticien Siemerink, Drukkerij
Weevers, Jim Heersink haarmode, taxi-
bedrijf v/h Tragter A. Klein Brinke, In-
door Sport Vorden.

De gelegenheid om alles te zien en te
regelen voor de trouwerij. Van bruids-
boeket tot trouwring en van bruid-
staart tot bruidsjurk. Ook de moeite
waard voor ouders en schoonouders.

Carnavalviering met
„de Deurdreajers"
Het carnavalsfeest van de Vordense vereniging „de Deurdrea-
jers" begint vrijdag 11 februari met een bezoek van Prins Peter
de Eerste en zijn gevolg aan de basisscholen in Vorden, Kranen-
burg en Vierakker/Wichmond.

Daarbij zijn tevens de Jcugdprinses
Ellen de Eerste en adjunkt jeugdprin-
ses Wend ie Jordic de Eerste van de St.
Willibrordusschool aanwezig. Vrij-
dagmiddag brengt Prins Peter een be-
zoek aan de oudste en jongste inwo-
ner van Vorden.

Zaterdagmorgen 12 december wordt
het carnavalsgezelschap op het ge-
meentehuis door het College van Vor-
den ontvangen. Zaterdagavond is er
in residentie „de Herberg" een groot
carnavalsbal met medewerking van
EXPRESSO.

Zondagmiddag 13 februari is er een
fietstocht voor kinderen en in ,,dc
Herberg" een kindercarnaval m.m.v.
THEATER APEKOP. Na afloop is er
disco voor de jeugd. Voor in het café
is het 's avonds gezellig toeven met
het HANSKA DUO. Dan wordt in de
grote zaal het carnaval voor 50-plus-
scrs gevierd.
Maandagmorgen 14 februari is het
traditionele Pyjama-ontbijt, opnieuw
muzikaal begeleid door het HANS-
KA DUO. 's Avonds het Roscnmon-
tagbal m.m.v. de PERFEKT SHOW-
BAND.
Dinsdag 15 februari in „de Herberg"
met medewerking van EDUARD
TEN HAVE een carnaval voor bejaar-
den, waarna 's avonds het afsluitings-
bal plaats vindt, muzikaal onder-
steund door het HANSKA DUO; na-
dien het Haring Happen en Pop Ver-
branden.

Volleybal
D4A Dash 6-Heeten 6 3-0, D2A
Wilh. 2-Dash 3 3-0, JC Voorw. 1-
Dash l 2-1, DP Devolco 3-Dash 2
1-3,HPDVO l-Dash l 2-3, HP Dash
2-DVO 2 1-3, H2A Dash 3-Hccten 2
0-3, H3B Dash 4-WSV 3 0-3, D3B
Dash 4-Heeten 6 3-0, D4B Dash
5-Terwolde 4 1-2, D4C Dash 7-Wilh.
4 0-3, MA Dash 1-WSV l 2-2, MB
Dash 1-Heetcn l 3-0, JA Dash
1-WSV l 3-1.

Programma
D4A Terwolde 3-Dash 6, H rekr.B
Dash B-Twerwolde, H3B ABS
3-Dash 4, D4A Heeten 4-Dash 6,
D4B ABS 3-Dash 5, MA BSC '93
l-Dash l , J A DSC l-Dash 1.

Ingezonden mededeling
Hiiili-ii i'i'ninlifixinliiii' t'iin </<• rcdtic/ic

Aan het gemeentebestuur van Vorden,
Onderstaand artikel las ik in het tijd-
schrift Gelders Landschap, jaargang
15,no.4:
„Instandhouding landgoederen Vorden
en Kieftskamp niet specifiek van belang
voor Gemeente Vorden ".
Wat de parken Sons beek en Zijpendaal
voor Arnhem zijn, zijn de landgoederen
Vorden en Kieftskamp voor Vorden, zou
je kunnen zeggen: schitterend groen
landschap a&t veel cultuur-historische
elementen,^^ct grenzend aan woonwij-
ken.

In verband met de Week van het Land-
schap in Vorden besteedden we in het
herfsfnumnmwan dit tijdschrift veelaan-
dacht aan^D landgoederen Vorden en
Kieftskamp en kozen we als voorplaat
een foto van het Kasteel annex Gemeen-
tehuis van Vorden, dat weelderig door
onze terreinen wordt omringd. Om de
band met de gemeente Vorden verder te
bestendigen zorgden we ervoor dat alle le-
den van het gemeentebestuur en alle
ambtenaren een exemplaar kregen van
dit zo duidelijk op de innige relatie tus-
sen Vorden en Het Geldersch Landschap
gerichte nummer.

Een maand later ontvingen wij een brief
van het gemeentebestuur van Vorden
waarin werd medegedeeld dat besloten
is om de jaarlijkse subsidie van f 150,-
aan de Stichting Het Geldersch Land-
schap te beëindigen. De reden hiervoor is
dat onze aktiviteilen - in casu de instand-
houding van de landgoederen Vorden en
Kieftskamp - niet specifiek van belang
zouden zijn voor de gemeente Vorden.

Uiteraard hebben we bezwaar gemaakt
tegen deze beslissing. Niet zozeer van-
wege het in verhouding tot de beheerskos-
ten schamele bedrag dat ons zou ontval-
len, maar vanwege de motivering. Het
kosten/baten-overzicht van het beheer
van Vorden en Kieftskamp laat een jaar-
lijks iekurt zien van ongeveer f 120.000, -.
Dit tekort wordt aangevuld uit de bijdra-
gen van begunstigers (23%), provincie
(45%) en rijk (32%). De gemeente Vorden
droeg ook een minuscuul steentje bij
(0,125%). De vermoedelijke reden voor
het schrappen hiervan is dat het bedrag
voor Het Geldersch Landschap al zo gê-
nant laag was dat men de schaam te over
het ook nog intrekken van deze symboli-
sche subsidie al voorbij was.
Wij wachten de reaktie van het gemeente-
best uurvan Vorden met belangstelling af.
KD

Na lezing komen 2 vragen bij mij op:
a. Is Vorden zo'n arme gemeente?
b. Genieten niet vele Vordenaren en

toeristen van de prachtige omge-
ving rond de 2 kastelen? (En dan
heb ik het nog niet eens over de vele
bruidsparen, die hier komen trou-
wen, de Pieterpadlopers, de trimlo-
pen en slipjachten, die hier georgani-
seerd worden).

Kom op, Vordens gemeentebestuur,
kunt U niet wat creatievers bedenken?
Al die toeristen brengen toch ook geld
in het laatje? A Binsbergen

Beatrixlaan 14

VERRAS 'IEMAND'
w METEEN
HEERLIJKE

VALENTIJNS
SCHNITT!

Voor gezonde en verse brood- en
gebaksspecialiteiten

Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

HONDEROEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

14 FEBRUARI
VALENTIJNSDAG

WIJ HEBBEN VOOR U

BREEKHARTJES
V V V

LEUKE SOKKEN
V V V

OORBELLEN

EN NOG VEEL MEER!

LEUK GEBAAR,
VOOR ELKAAR.

DEMI BIJOU
Zutphenseweg 8, Vorden.

Argentijnse STEAKS
LEKKER GEKRUID

BAKKEN ALS BIEFSTUK

100gram 2,45

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,i0 7,95
Grove verse worst 1 k b 9,95
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakti MO 12,50
500 gram 6,25

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Erwtensoep
1 liter 3,95

SPECIALITEITEN

Kip-krokant
Schnitzels

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Schouderham
100 gram 1,49

BIEFSTUKWEEKEND

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Mooie malse
Riblappen
500 gram 7,45

Varkens
Filetlapjes

500 gram 6,95

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen
MAGERE.SPEKLAPPEN

Oft
1 kilo van 9,90 voor ~j^\J

BOTERNtyLSE
BIEFSTUK

19,801 kilo van 31,90 voor

VOOR UW ONTBIJT

1,49

CASINO WIT
800 GRAM GESNEDEN

1 4Qvan 1,99 voor l • • w

ONTBIJTSPEK
SNIJVERS 100 gram van 1,99 voor

VERS VAN HET MES:

JONG BELEGEN KAAS
9 QO

• WW

VERSE
APPELKRUIMELVLAAI

4,95DOORSNEDE 27 CM van 6,45 voor

UIT ONZE GROENTE-FRUITAFDELING:

2 KNALLERS:

HANDSINAASAPPELS
SALUSTIANA'S 9 QO

net a ca. 2 kilo van 3,98 voor £ j \7 O

BLOEDSINAASAPPELS
2 QQ

l WW

DEZE WEEK IS DE 2* WEEK VAN DE

WAAKDE80NFOLDER

PAK MES UW VOORDEEL VAN F 43,-'.

HeeH U geen bonnenfolder ontvangen, meldt U dit even!

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

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

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

Tel. 05753-2000



Op 8 februari 1994 is onze
zoon en broertje

FtOYJOHANNES

geboren.
Wij noemen hem

Roy

HARRY, LIDWIENen
ILONA KORTSTEE

Hoetinkriof283,
7251 WN Vorden.

26 januari is voor ons een on-
vergetelijke dag geworden.
Een ieder van u die op wat
voor manier dan ook'daaraan
heeft bijgedragen, willen wij
heel hartelijk bedanken.

Gerda en Ernst
te Velthuis

kinderen en kleinkinderen

7251 EM Vorden
februari 1994
Stationsweg 6

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van onze moeder en
zuster

Josephine Louise
van der Heiden-

Lewis
en

Jacqueline
van der Heiden

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

Uit aller naam,

FAMILIE A. GOUW

Vorden, februari 1994.

Wij willen allen langs deze1

weg hartelijk danken voor het
medeleven, persoonlijk of
schriftelijk, ons betoond na het
overlijden van onze lieve moe-
der, oma en overoma

Everdina Christina
Klein Selle-

Romville

Juist in tijden van verdriet doet
het goed om de warmte en ge-
negenheid van zovelen te mo-
gen ervaren.

ALI EN WIM POLMAN

Vorden, februari 1994.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer l 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.

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

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• Dagelijks verse eieren te
koop vanaf 6 et. per stuk (Klas-
se 3). Bouwmeester, Schutte-
straat 26, Vorden.

• TE KOOP: Aardappelen,
'Surprise'. Kunnen worden be-
zorgd. Lindeseweg 21, Vor-
den, tel. (05752) 6482.

• GEVRAAGD: Hulp in de
huishouding, 1 morgen per
week. A. van Zeeburg, tel.
(05752) 3052.

• GEVRAAGD: werk voor de
zaterdag. Tel. 05735-2557.
Omg. Vorden, Ruurlo of Hen-
gelo.

• TE KOOP: kerstbomen
voor erfbeplanting diverse ma-
ten, f 3,- per stuk, tevens
goede smeerolie voor de ket-
tingzaag slechts f 1,50 per
liter. Tel. 05754-1809.

Voor 'n extra feestelijk weekend:

ROOMBOTER

APPELFLAPPEN
gevuld met verse appels, rozijnen en kaneel

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5G (JTSlIS
* * * * * * * * * *

NIEUW!

CAPUCCINO SCHNITT
Dit is bijzonder lekker!

DIT WEEKEND:

Extra Voordelig!
* * * * * * * * * *

Voor, tijdens of na de Leut!

...HAWAÏ STOKBROOD...
uitgeeft de Feestneus weer extra energie!

CARNAVALSPRIJS: 3,50

zie ook onze dagaanbiedingen

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

Carnavalsvereniging

De
Plagge stekker s

organiseren

ZATERDAGAVOND 12 FEBRUARI een

CARNAVALSAVOND
onder leiding van Prins Bart I en muziek

wordt verzorgd door de band

Driftwood
Dit alles vindt plaats bij café-restaurant

'De Boggelaar'.

Café-
rest.
't Wapen
van
'tMedler

Ruurloseweg 114 - Vorden - Tel. 6634

Zaterdagavond en zondag

GESLOTEN
i.v.m. carnaval.

Wij wensen iedereen
een Prettige Carnaval.

Kastelenmenu
Altijd drie verrukkelijke gangen voor 35 gulden per

persoon. En... het menu wisselt wekelijks.
Tot ziens bij Hans en Anneke, Kerkstraat 3.

RESTAURANT

DE ROTONDE
05752-1519

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

Stickers

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Wie eenmaal
WALDKORN

heeft gekend,

eet niet anders;
is verwend!

Voor gezonde en verse brood- en
gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

ZONDAG 13 FEBRUARI

CAFÉ-CARNAVAL
WEGENS ENORM SUCCES IN 1993

OOK NU WEER CARNAVAL BIJ

'T PANTOFFELTJE
AAN VANG 15.00 UUR

KOM VERKLEED,
ER ZIJN PRACHTIGE PRIJZEN

VOOR DE MOOISTE KOSTUUMS

MUZIEK: T. TURNER

SPECIALE GAST
OM 17.00 UUR EEN LIVE-OPTREDEN VAN

'ANDRÉ VAN D0YN'

CARNAVAL '94
bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Delicateurkaas
l kilo _9.98
Hdlvettd 20+ kaas blank of komijn

500 gram ' 7.45

Ernmentaler Zwitserse gatenkaas

100 gram 2.29
Ideaal voor fondue, gratis recept.

Verse Kruidenkaas
100 gram l .98
Lekker op toast.

Gorgonzold Italiaanse groenaderkaas

100 gram 2.39

Honing Ham
100 gram

Chocolade Pinda's
260 gram

Winternotenmix
250 gram

1.59

2.95

3.49
Wij hebben nu ook kwark en dik melk van
de 'Vijfsprong'.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

VORDEN OPROEP VORDEN

aan allen die in 1994 activiteiten
organiseren die vermelding verdienen in

het WV-programma-overzicht 1994:

Graag uw opgave - schriftelijk of
telefonisch - vóór l maart a.s.

aan de secretaris:
R.C. Haanstra

Mulderskamp 7
Tel. 1186

VORDEN

Vakantie!
Wij gaan er even tussenuit
van 16 februari t/m 23 februari.
24 Februari staan wij weer voor u klaar
om de tent voor uw vakantie te
repareren.

TENT-ZEIL en
SCHOENMAKERIJ

BERENDS
Nieuwstad 14 - Vorden

L^U* ^*J

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

In het kader van de volksgezondheid
moet er meer vers worden gegeten:

„Daarom vers moet."
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 10 - vrijdag 11 - zaterdag 12 februari

500 gram OjHrO

TIP VOOR DE BOTERHAM:

RAUWE HAM 100gram 2,95

GEBR. CASSELER RIB
1 RQ100 gram l jv/vs

KEURKOOPJE ALLEEN OP DONDERDAG 10 FEBRUARI:

VERSE WORST

500 gram

Volgende week: TARTAARTJES

SPECIAL: VLEESWAREN

nuunoc nccrjco
(fijn gekruid rundvlees
met champignons en

paprika)

100 gram 1 .OO

COLMAR GEHAKT

100 gram 1 . f O

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLACER Tel. 05752-1321

KROP KASSLA
en

HOLLANDSE KOMKOMMER

SAMEN 2,95

RAUWKOST
SIMP

250GRAM 2,95

VERSE
ANANAS

PER STUK 2,95

MAANDAG
14 FEBR.:

PANKLARE
Groene

Kool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
15 FEBR.:

PANKLARE
Bakschotel

500 gram £ OU

WOENSDAG
16 FEBR.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 fcO

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

MAISBOLLEN
NU VOOR 1,95

BROODJES

Help de natuur een pootje,
eet een

PANDABROODJE
NU 1,95

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



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
PER STUK

NORMALEPRUS

GEVULDEKOEKEN

NV)
NU 4 VOOR

«JQOJ8.00

Slanke voornemens?
Met het nieuwe Superstart
Programma van Weight Watchers
kunt u slanke voornemens
op een gemakkelijke en
smakelijke manier waarmaken.
Als u voor 25 februari a.s.
met deze advertentie naar
onderstaande adres(sen)
komt, krijgt u 10,-
korting op het inschrijfgeld!

Tel.: 070-390 62 50

Cursusplaatsen:

Vorden Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Elke woensdag om 18.30 uur.

organiseert:

"Koffie Squash"
Squash «n koffie zoveel U wiltl!

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

KOFFIE
, SQUASH KAART:

. f 50,- (voor l O keer)

Rackets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen mef witte zolen s.v.p.

5 Squashbanen, gehele dag
instructeurs aanwezig.

Squash Centrum
V/O R D'E N

RESTAURANl

Merb

12 FEBR. OPENINGSBAL
m. m. v. EXPRESSO

13 FEBR. FIETSOPTOCHT 13.00 uur

KINDERCARNAVAL
m.m. v. APEKOP

DISCO

14.30 uur

CARNAVALSBAL 50 +
19.30 uur

CAFÉ CARNAVAL
m.m.v. HANSKADUO

20.30 uur

14 FEBR. PYAMA-ONTBIJT
m.m.v. HANSKADUO

10.11 uur

GROOT
ROSENMONTAGBAL
m.m.v. PERFECTSHOWBAND

Kaarten in voorverkoop

20.30 uur

15 FEBR. BEJAARDEN-
CARNAVAL

m.m.v. EDUARD TEN HAVE
14.00 uur

AFSLUITINGSBAL
m.m.v. HANSKADUO

20.30 uur

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Een KATOENEN LUIER
kies je niet voor niks...

NOPPIES
Boy/G/r/ /uiers
— voorgevormd, 5 maten
— handige klittebandsluiting
— hoog absorptievermogen
— perfecte pasvorm
— milieubeschermend
— kosten besparend

Voor meer informatie:

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruu^seweg 17
7255 DE Hengelo Gld.

^y CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN ̂

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
^^S~*^S~^S^S~^

Vrijdagavond 11 februari
21.00 uur

een optreden van

Rhythm & Soul-formatie

'KUK'
in het café

****

pel

Tijd van Maaien nadert
Laatnuuw HANDMAAIER

MOTORMAAIER

Vakkundig slijpen en
reviseren.
Ook voor onderdelen het
juiste adres!

baiéndsea

*HALLE*mf
IZAT. 12 FEBRUARI!

PANAMA
KEN IE DIE ZAAL

HAT; I9FEBRUA1II
MONTE-CARLO & KABAAL
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen.

0
L O C H E M

A Zutphenseweg 2 Lochem 05730 S4I89 VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

RUNDVLEESPAKKET:
Malse biefstukjes, mager braadvlees, poulet
runderworst/-gehakt, soepvlees, rollade,
rosbief VOOR f 14,95 / kg

Bel voor folder of informatie Angela Sasse of
Angela Taken Tel. 05739 -1202
/.onder toegediende hormonen of restanten van andere genees-
of groeimiddelen

Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling
Massage -ook

sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Laat ook dit jaar uw

BELASTINGAANGIFTE
weer deskundig verzorgen.

Jan ter Beek
05752-1807

Wij nodigen u daarvoor uit
op één van de volgende avonden

Woensdagavond 16 februari
Woensdagavond 23 februari
Woensdagavond 2 maart
Woensdagavond 9 maart
Woensdagavond 16 maart
Woensdagavond 23 maart

Van half 7 tot half 9

Ruurloseweg21 7251 LA VORDEN Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410
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TIJDENS
HULDIGING
KAMPIOENEN:

Wethouder Aartsen prijst
VAMC de Graafschaprijders

AGENDA Woningcorporatie Thuis Best
75jaar

„Woensdag aanstaande komt in de commissie het Milieubeleidsplan aan de orde. Er staat niets in
over motorcrossen en enduro. Wel moet er in de toekomst over gepraat worden hoe we er mee om
moeten gaan. Je kunt niet zomaar wat verbieden. Zou je dat wel doen, dan steekt het probleem
'wildcrossers' de kop op. Ik hoop dat jullie nog heel veel jaren in Vorden met je sport door mogen
gaan. De kontakten gemeente-motorclub zijn gewoon goed." Een daverend applaus vanuit de
zaal toonde aan dat mevr. Aartsen bij de motorliefhebbers de juiste snaar had getroffen!

De wethouder was deze zaterdag-
avond niet alleen naar „de Herberg"
gekomen om het bestuur van „de
Graafschaprijders" toe te spreken.
Zij kwam om een drietal kampioenen
te huldigen. In de eerste plaats Wouter
Mcmclink, die Nederlands Kampioen
in de categorie oriëntatie Motoren is
geworden. Vervolgens werd Lubert
Lcnsclink door de wethouder in het
zonnetje gezet. Lubert Lenselink
werd Nederlands Kampioen in de En-
duro Klasse 125 cc Nationaal.
Het was deze avond toch wel de
avond van Lubert Lenselink. Behalve
de Nationale titel werd hij het afgelo-
pen jaar als teamlid van het Neder-
lands Junior Trophee team Wereld-
kampioen tijdens de ISDE in Assen.
Individueel werd hij derde. Als klap
op de vuurpijl — het kon ook niet
missen — werd Lubert tien minuten
later weer naar voren geroepen. Dit
keer om de titel Motorsportman 1993
van „de Graafschaprijders" in ont-
vangst te nemen.
Overigens werden deze avond alle
deelnemers van ,,de Graafschap-
rijders' ' die in Assen'aan de start kwa-

men in de bloemetjes gezet. Dit wa-
ren: Bert van Keulen, Peter Lense-
link, Johan Braakhekke, Hennie Wul-
link, Rine Streppel, Jan Klein Brinke
en Alfons Hoevers. Ook bloemen
voor kok Joop Nuessink.
Voorzitter Joop Wuestenenk van „de
Graafschaprijders" bedankte in zijn
openingswoord de grondeigenaren
van het circuit „Delden'' voor het be-
schikbaar stellen van de terreinen.
Het circuit is het afgelopen jaar hier
en daar wat aangepast, hetgeen het
crossen in veilig opzicht ten goede is
gekomen. Ook memoreerde Wues-
tenenk de renovatie van het clubhuis
en de face-lift van het clubblad.

Huldiging (Club) kampioene n

Cross: Bromfietsen: William Groeve
- Recreanten: Freddy Versteege - Su-
perklasse: Stephan Braakhekke.
Enduro: Nationaal: Lubert Lenselink
- Senioren: Alfons Hoevers - af d.
Toer Binnenland: Gerrit Hartman -
Buitenland: Gerrit Bloemendaal.

Oriëntatie: C-klasse: Jan Slagman/
Gerrit v.Veldhuizen - B-klasse: Wim
FleerkaJJffiet Reinders - A-klasse:
HermarUcortumme/Ben Slatius -
Niet-leden: Gerard en Lidy Siemes.
Ereprijzen: Schoenaker Toer Tro-
phee: Toon Berendsen - Schoenaker
Ritten Trophee: Herman Cortumme -
DeldenJfcpphee: Stephan Braakhek-
ke. W
Nederlandse Kampioenen: Oriënta-
tie klasse Motoren: Wouter Memelink
- Enduro 125 cc Nationaal: Lubert
Lenselink.
Wereldkampioen (Teamlid Neder-
lands Junior Trophee team): Peter
Lenselink.

Voorts werden deze zaterdagavond
een aantal personen gehuldigd die
hun 25-jarig lidmaatschap bij „de
Graafschaprijders" vierden. Dit wa-
ren: J. Berendsen, H. Brunsveld, A.
Eijkelkamp, G. Fransen, H. Groot
Roessink, G. Hoftijzer, B. Horsting,
A. Klein Brinke, F. Klein nengerman,
D. Mogezomp, A. Ridderhof, A. Vel-
horst, G. Versteege en G. van Zee-
burg. Zij ontvingen een clubspeld.

All you needis love-boeket:

Fleurop-zaken geheel in het
teken van Valentijnsdag
Maandag 14 februari is het Valen-
tijnsdag. Uiteraard besteden de
Fleurop-Bloemenspeciaalzaken
weer volop aandacht aan deze bloe-
men-voor-iedereen-waar-je-van-
houdt-dag. De winkel staat vol met
schitterende boeketten en prachti-
ge plantenarrangementen. Maar
ook zijn er leuke - en goedkope -
single flowers te verkrijgen. Voor
alle Valentijnsgeschenken is er een
ruim assortiment bijpassende
kaartjes.

Een Valentijnsdag zonder bloemen
kan eigenlijk niet. In oorsprong heeft
Valentijnsdag alles met bloemen te
maken. Kijk maar naar de geschiede-
nis. Rondom de figuur Broeder Va-
lentijn zijn vele verschillende verha-
len. Welke versie de ware is, is niet
geheel duidelijk. Het is zelfs niet dui-
delijk of de legendarische Valcntijn
ooit heeft bestaan. De leukste versie is
dat Valcntijn een kloosterbroeder was
die zich bezighield met het kweken
van bloemen en kruiden. Valcntijn
had volop aandacht voor zijn mede-
mens in nood. Hij luisterde naar hun
problemen en gaf raad. Als blijk van

medeleven gaf hij na afloop van zo'n
gesprek een bloem uit zijn tuin. De
mythe wil dat deze handelwijze de ba-
sis is geweest voor het huidige ge-
bruik om juist op deze dag bloemen
cadeau te doen.

Het Valentijnsgeschenk '94
Het geschenk bij uitstek op Valen-
tijnsdag 1994 is het speciale All you
need is love-boekct. 'All you need is
love' is met wekelijks zo'n 3 miljoen
kijkers het populairste televisiepro-
gramma in Nederland.

Hoogtepunt in het programma is de
uitreiking van het speciale All you
need is love-boeket aan een van de
deelnemers. Juis t met Valentijnsdag
kunt ook u nu uw geliefde met een
speciaal boeket laten weten hoeveel u
om hem of haar geeft. Het All you
nccd is love-boeket wordt uitgevoerd
in rode en witte bloemen in een fraaie
groene omlijsting.
Bij het boeket hoort een speciaal uit-
gevoerd All you need is love-kaartjc,
terwijl het boeket in speciale ge-
schenkfolic wordt verpakt.

Het All you need is love-boeket is ex-
clusief verkrijgbaar bij enkele hon-
derden bloemisten die zijn aangeslo-
ten bij Fleurop. Zij zijn herkenbaar
aan de speciale raamposter.

Het boeket is in Vorden te koop bij de
Fleurop Bloemenspeciaalzaken Dij-
kcrman en Artifleur, gevestigd aan de
Zutphenseweg en de Burg. Gallee-
straat.

Zoals het hoort op Valentijnsdag kun-
nen gevers bij de Fleurop-bloemist re-
kenen op een absoluut stilzwijgen
over de afkomst van het geschenk bij
het afleveren.
De verliefde jongeman die de vrouw
van zijn dromen op deze dag wil ver-
rassen, zal zelf moeten bekennen dat
hij de anonieme gever was. Van de
Fleurop-bloemist zal zijn geliefde het
n iet horen.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag
2februari
Groep A: \. mv. den Hartog/hr. Ma-
chiels 54,0%, 2. mv. v.d. Berg/mv.
Smit en mv./hr. Vreeman 53, l %, 3. hr.
Groot Bramel/hr. Wolters 52,7%.
Groep B: \. mv./hr. v.Gastel 65,9%, 2.
mv. v.d. Schaaf/mv. Vruggink 63,5 (;,
3. m v. Bouwman/m v. Horstink
53,8%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/ ' t Stampertjc; in l . tel. 2830.

FEBRUARI:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
9 Welfare Handwerken, de Wehme '

10PCOB
11 Plattelandsvrouwen, culturele

avond met GMvL en Jong Gelre
11 Carnaval 'De Deurdreajers',

scholenbezoek
12 Carnaval 'DeDeurdreajers',

openingsbal
12 Kranenburgs Karnaval in ' t Wapen

van'tMedler
13 Kranenburgs Karnaval/K inder-

café Karnaval in ' t Wapen van 't
Medler

13 Carnaval'De Deurdreajers',
kindermiddag

14 ANBO Klootschieten, Goldberg
14 Carnaval 'DeDeurdreajers',

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

Achterhoekse avond
15 Carnaval'DeDeurdreajers',

vastenavondbal
16 HVG Vorden, Verstoppers
16 KPOVierakker op bezoek bij

HVG
16 HVGWichmond.de

Bouwmeesters
17 ANBO Vorden, Kegelmiddag in de

Boggelaar
17 Leden-/jaarvergadering de

Vogel vriend in het Dorpscentrum
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Gezamenlijke ledenvergadering

ABTB,GMvLenCBTB
21 Vrouwenclub Medler
21 ANBO Klootschieten, Goldberg
22 Soos Kranenburg, Carnaval
22 Jaarvergadering HS V „de

Snoekbaars" bij De Herberg
23 Welfare Handwerken, de Wehme
23 Plattelandsvrouwen Vorden,

voorlichtingsavond >^^toppers
24 HVGWildenborchds^esterink
24 ANBO Ledenbijeenkomst

Dorpscentrum, diamiddag
28 ANBO Klootschieten, Goldberg

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

3 HVG dorp, Excursie
'3 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 KPO Vierakker, Wereldgebedsdag
4HVGWichmond,

Wereldgebedsdag
7 Vrouwenclub Medler
7 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
8 Soos Kranenburg
8 Plattelandsvrouwen, Doemiddag
9 Welfare Handwerken, Wehme

10PCOB
14 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
15 NC VB-avond over de

Wereldwinkel
15 KPO Vierakker, bloemen-en

plantenverzorging
15 KPO Vorden
15 Plattelandsvrouwen, Excursie
16 HVG Dorp, Paasbijeenkomst
16 HVGWichmond,Paasviering
17 Ledenvergadering met lezing de

Vogelvriend in Dorpscentrum
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 Vrouwenclub Medler
19 Uitvoering Toneelver. Krato in

Dorpscentrum
21 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
22 Soos Kranenburg, Passiemiddag
22 Plattelandsvrouwen, Excursie

naar DE Utrecht
22 Plattelandsvrouwen, Doemiddag
23 Plattelandsvrouwen, Lezing mevr.

Jansen
23 H VGWichmond, middag voor

ouderen
23 Welfare, voorjaarscontactmiddag

Wehme
24 HVG Wildenborch,Paaswijding
26 HS V „de Snoekbaars"

Paas(eieren)wedstrijd voor
junioren en senioren

28 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg

31 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag

'Den 7den februari 1919 zijn des
avonds ten 7'/2 ure in de zaal van
'het Nut' te Vorden 53 mannen bij-
eengekomen met het doel eene vere-
niging te stichten, welke zal trach-
ten door het bouwen van goede wo-
ningen althans eenigszins te voor-
zien in de groote behoefte aan
volkshuisvesting.' De oprichtings-
vergadering wordt geleid door bur-
gemeester Arriens van Vorden.

Nadat de burgemeester een kort relaas
geeft over de wordingsgeschiedenis
van de op te richten vereniging, na-
melijk het zich betrokken voelen voor
de huisvesting van sociaal zwakkeren
en de oprichting van een woning-
bouwvereniging in Zutphen, nodigt
hij allen die aan de oprichting mee
willen werken, als lid toe te treden
door het nemen van een of meer aan-
delen a f 10,00. Het aandeel nr. l
wordt thans in het kantoor van Thuis
Best te Hengelo zorgvuldig bewaard.

De vereniging wordt opgericht door
47 leden. Er wordt een bestuur aange-
steld bestaande uit 9 personen, waar-
van door de ledenvergadering worden
gekozen de heren Arriens, G. Ween-
ink, W. Eichhorn, W. van Mourik, H.
v.d. Wal, H. Lindenschot, G. Bielder-
man en C. Reijnierse.
In de eerste daarop volgende be-
stuursvergadering worden de statuten
getekend alsmede de aanvrage om
rechtspersoonlijkheid. Aangezien er
aanmerkingen zijn gemaakt op de sa-
menstelling van het bestuur, dat uit 9
patroons bestaat, zal er in de volgende
ledenvergadering gelegenheid wor-
den geschonken een niet-patroon te
verkiezen.
Tevens wordt er gesproken over het
ontwerpen van woningen en het uit-
zien van een geschikte lap grond. Te-
neinde te weten hoe groot de woning-
nood in Vorden is en wie zo mogelijk
terstond geholpen moet worden, zal
in de Vordensche Courant een oproe-
ping geplaatst worden voor gegadig-
den. Het moeten ingezetenen zijn, die
op zijn minst een vol jaar in Vorden
woonachtig zijn. Uitgangspunt is een
aantal woningen te bouwen met een
huur van f 2,80 per week voor perso-
nen met een minimum weekloon van
f 16,00.
Er wordt een stuk grond aangeschaft
even buiten het dorp aan de Zwarte
weg, want tenslotte behoeven de so-
ciaal zwakkeren ook niet direct bij of
naast de gegoede burgerij te wonen.

Er waren hevige discussies over het
bouwplan. Daarbij ging het vooral
over het schuurtje, de plaats voor vee,
en de bijkeuken. Besloten wordt ui-
teindelijk dat 2 van de 6 woningen be-
neden zullen bevatten: een woonka-
mer, woonkeuken en slaapkamer zon-
der zgn. spoelkeuken. Nog in 1919
wordt met de bouw begonnen. Fe-
bruari 1920 worden de eerste wonin-
gen opgeleverd. De huurprijs be-
draagt f 2,90 per week.
Aan de gepensioneerde gemeente-
veldwachter wordt opgedragen de
huur wekelijks op te halen.
Genoemde 6 woningen hebben het
75-jarig bestaan niet gehaald, maar
zijn in 1981 afgebroken, om door
nieuwbouw te worden vervangen.
In de periode tot de oorlog hebben
nog een aantal projecten plaatsgevon-
den. Vanaf de oorlog tot 1970 leidt de
corporatie een slapend bestaan. De
burgemeester van Vorden is voorzit-

ter van het bestuur en de administratie
geschiedt op het gemeentehuis. De
bouw en het beheer van sociale wo-
ningen gebeurt onder verantwoording
van gemeentelijke woningbedrijven.
In 1969 wordt er nieuw leven in de in
slaap gesukkelde corporatie gebla-
zen. Omdat er een lokale corporatie
was kon het gemeentelijk woningbe-
drijf niet langer premiewoningen
bouwen. De gemeentebesturen van
Hengelo, Vorden en Ruurlo hebben
overleg gevoerd hoe e.e.a. moest wor-
den opgelost. Helaas haakte Ruurlo
af, maar Hengelo en Vorden besloten
om hun gezamenlijk woningbezit van
de gemeentelijke woningbedrijven
over te dragen aan de woningbouw-
vereniging Thuis Best. ,
In 1970 trekt de corporatie haar eerste
professionele medewerkers aan, t.w.:
dhrn. van Ree (hoofd administratie),
Leeflang (hoofd technische dienst) en
Sloot (onderhoudsmonteur).
Thuis Best gaat in een stroomversnel-
ling naar 750 woningen. De nota
Volkshuisvesting in de negentiger ja-
ren van Staatssecretaris Heerma heeft
heel wat teweeggebracht ten aanzien
van het bouwen, het verdelen en het
beheren, herordend in het Besluit Wo-
ninggebonden Subsidies, de Huisves-
tingswet en het Besluit Beheer Socia-
le Huursector. In dat laatste besluit is
de verzelfstandiging van de corpora-
ties tot uitdrukking gebracht.
Thuis Best kende een Ledenraad, Al-
gemeen Bestuur en Dagelijks Be-
stuur, waarvan de laatste min of meer
de functie van directie vervulde.

Mede in het kader van de verzelfstan-
diging werd in de beweging van uit-
voerend bestuur naar beleidsbepalend
bestuur per l januari 1993 een direc-
teur aangetrokken.
Met name in 1993 is er door de mede-
werkers, het bestuur en de ledenraad
hard aan getrokken om het verzelfs-
tandigingsproces handen en voeten te
geven. Een en ander heeft geresul-
teerd in splitsing van verenigings- en
huurdersbelangen door omzetting van
vereniging in 'Woningstichting Thuis
Best'. Daarmede lijkt een voorlopig
einde te zijn bereikt van het ingezette
verzelfstandigingsproces, waardoor
de corporatie kan functioneren als een
echte sociale onderneming.
Het bestuur wordt thans gevormd
door de directeur, terzijde gestaan
door de 2 diensthoofden van het ma-
nagementsteam en l O overige mede-
werk(st)ers, terwijl daarnaast een
raad van commissarissen is ingesteld
om toezicht te houden, te adviseren en
enkele bijzondere taken uit te voeren.
De belangen van de huurders worden
thans behartigd door de onlangs opge-
richte Huurdersvereniging Henge-
lo-Vorden. Er van uitgaande dat de
huurdersvereniging op korte termijn
voldoende leden onder de huurders
zal verwerven, wordt er vervolgens
een participatie-overeenkomst geslo-
ten tussen corporatie en huurdersve-
reniging. Daarbij worden afspraken
gemaakt over onderwerpen van be-
leid en beheer, waarbij de huurdersve-
reniging advies- en of medebeslissin-
gsrecht krijgt.

Aan de opheffing van het bestuur en
de ledenraad van de vereniging zal
aandacht worden besteed op 7 februa-
ri, de dag waarop THUIS BEST haar
75-jarig bestaan viert. De corporatie
beheert thans 1437 woningen, l
woonwagen en 175 garages.

Kranenburgs Carnaval
in de lift!

Dammen
Uitslagen

Dostal 2-DIOS Bennink Eibergen 2
11-5, DCV 4-OG Almen l 8-8, DEZ
laren l-DCV Vorden 3 10-6.

Zaterdag 5 februari maakten Prins
Berno en adjudant Ronald in een
ouderwetse boerenwagen een pro-
motietocht door Kranenburg en(
Vorden. Zij werden vergezeld door
de dansmarietjes (Marijke, Jet,
Carline, Martine en Anke).

Doel van dit alles was het Kranen-
burgse carnaval onder de aandacht
van alle Vordenarcn te brengen. De
keuze van een ouderwetse boerenwa-
gen moest herinneren aan de ouder-
wetse gezelligheid van het Krancn-
burgsc carnaval.

Met veel muziek en dans werden
mensen uitgenodigd op zaterdag-
avond 12 februari naar café Het Wa-
pen van Medler te komen om daar sa-
men met de Prins en zijn gevolg het
carnaval te vieren.
Aan de kinderen werden kleurplaten
uitgereikt die op zondagmiddag tij-
dens het kindercarnaval ingeleverd
kunnen worden. Hierbij zijn een aan-
tal leuke prijsjes te verdienen. Ook dit
alles vindt plaats in café Het Wapen
van Medler. Tevens is er die middag
voor de kleine carnavalvierders een
gevarieerd programma.



- Wanneer ben je begonnen met het
verzamelen van legerspullen ?
'Op mijn twaalfde. Ik zat op een gege-
ven moment in de schuur te rommelen
en vond daar twee oude legerhelmen.
En wat doe je als je twaalf jaar oud
bent - dat weet je misschien zelf ook
nog wel - dan doe je die helm op en ga
je soldaatje spelen. Zo is het eigenlijk
allemaal begonnen. Van mijn opa
kreeg ik toen vervolgens zo'n oud
zakmes, dat nog van de Canadezen
was geweest. Prachtig vond ik dat.
Een tijd later hoorde een verte-
genwoordiger die net mijn vader in de
bakkcrszaak had bezocht, dat ik gek
was van legerspullen. Hij vertelde mij
dat hij nog wel wat voedselbonnen en
distributiekaarten uit de Tweede
Wereldoorlog had liggen. En zo ont-
staat er een collectie. In eerste
instantie spaarde ik alles, als het maar
groen was en van het leger. Maar op
een gegeven moment, ik was zestien
of zo, kreeg ik een boek over de
Tweede Wereldoorlog. Dat vond ik zo
interessant dat ik me helemaal ben
gaan toeleggen op de periode 40-45.
Vanaf die tijd ben ik ook fanatieker
gaan verzamelen. Al vrij snel stond
onze hele zolderverdieping vol met
legcrattributen. Zelfs zo vol dat er
niets meer bij kon.'

— En toen moest je dus op zoek naar
een andere opslagplaats.
'Ja, dat klopt. Samen met mijn vader
heb ik in 1985 een directiekeet
gekocht die bij grote bouwprojecten
werd gebruikt. Die hebben we toen
achter de bakkerszaak neergezet.
Achtentwintig vierkante meter. Die
heb ik destijds helemaal ingericht.
Toen ik daarmee begon dacht ik: 'Dat
krijg ik nooit vol'. Maar dat was een
illusie, want na twee a drie jaar zat dat
ding boordevol en kon er niets meer
bij. Toen ben ik het maar in opslag
gaan nemen, totdat ik in het voorjaar
van 1993 voor ruim een halfjaar de
voormalige Albert Heijn aan de Raad-
huisstraat kon afhuren. In kreeg toen
plots vierhonderd vierkante meter tot
mijn beschikking. Een perfecte afme-
ting vooreen museum.'

— Je hebt destijds enkele maanden
gewerkt aan de inrichting van het
Museum 40-45. Hoe doe je zoiets?
' Ik heb een hele eigen denkwijze. Het
museum is chronologisch opgezet.
Het begint vooraan met een stelling,
opgebouwd volgens voorschriften uit
een boekje van het Nederlandse leger
uit 1936. Dat heb ik helemaal nage-
bouwd op ware grootte. Daar staan
ook twee poppen in, die Nederlandse
uniformen dragen. Vervolgens laat ik
dan de mobilisatie zien en de inval
van de Duitsers. Wat dan opvalt is het
verschil tussen de Duitse en de Neder-
landse krijgsmacht. De Duitsers
beschikten over een groot en super-
modcrn leger terwijl de Nederlanders
het moesten doen met materiaal dat
dateerde uit grofweg 1912. Met het
Museum 40-45 heb ik geprobeerd zo
goed mogelijk de oorlog in kaart te
brengen, van begin tot eind.'

— Het museum was tot 30 januari
van dit jaar iedere zondagmiddag
bezichtigen. Kwamen er veel mensen
kijken?
'We hebben ruim drieduizend bezoe-
kers getrokken. Een gigantisch goed
resultaat. Ik heb laatst nog iemand

In gesprek met. Tekst: Peter Besselink
Foto: Nicole Schrok

Duizendpoot J ean Kreunen uit Hengelo:

'Een hobby moet wel een
hobby blijven'
Een duizendpoot. Zo is J ean Kreunen (30) het beste te omschrijven.
De Hengelose bakkerszoon houdt er naast zijn werk bij banket-
grondstoffenfabriek Van Esso zeer veelzijdige hobby's op na. Zo
spaart hij sinds zijn twaalfde alles wat met het leger te maken heeft.
Deze verzamelwoede groeide uit tot het Museum 40-45, dat tot 30
januari te bezoeken was in de voormalige Albert Hein in Hengelo.
Kreunen is nu op zoek naar een nieuwe locatie voor zijn legerspul-
len. Daarnaast is hij één van de drijvende krachten achter 'Miami
Vice in het Hengelose maïs', een anderhalfuur durende speelfilm
die de landelijke media haalde. Zo besteedde onder andere het
populaire televisieprogramma Jongbloed en J oosten aandacht aan
dit Hengelose initiatief. Tot slot is J ean Kreunen deejay. Elke zater-
dagavond vermaakt hij de jeugd in discotheek Radstake in Varsse-
veld met swingende muziek. 'Mensen verbazen zich er wel eens over
dat ik zoveel verschillende dingen doe. Voor mezelf is het allemaal
heel gewoon. En eerlijk gezegd denk ik datje9k beter van dit soort
hobby's kunt hebben, dan dat je elke avond in de kroeg zit. Maar
mijn werk bij Van Esso staat voorop, een hobby moet namelijk wel
een hobby blijven', aldus J ean Kreunen.

gesproken van het oorlogsmuseum uit
Oosterbeek. Hij verbaasde zich over
het grote aantal bezoekers hier in
Hengelo. Hij vond het enorm knap
wat wij in zo'n korte tijd hadden
bereikt. Dat het zo goed heeft gelopen
is voor mij ook alleen maar een stimu-
lans. Ik wil namelijk graag laten zien
dat het museum ook op langer termijn
een permanent onderdak verdient. En
in die opzet ben ik denk ik heel goed
geslaagd. Dat blijkt uit de meeste
reacties die ik heb gehad. Ook de
gemeente Hengelo is bijzonder posi-
tief te spreken over het museum en is
eventueel bereid om te praten over
een subsidie-aanvraag. Ze zien het
niet meer als zomaar een zolder-
hobby. Ik wil er dan ook verder met
het museum, maar dan moet er wel
een geschikte en een te betalen locatie
zijn waar ik het kan voortzetten.'

— Maar dat moet toch lukken. Het
zou toch zonde, zijn als het museum
ophoudt te bestaan?
'Ja, daar heb je gelijk in. Maar het
probleem is dat ik zelf geen enorme
investeringen kan doen. Ik kan niet
zomaar een pand gaan aanschaffen.
Daar is het op dit moment gewoon te
kleinschalig voor. Dan heb je zoveel
aanloopkosten, dat kan gewoon niet.
Ik heb namelijk een gezin te onder-
houden, dat gaat bij mij voor. Het
museum is voor mij een hobby en het
moet wel een hobby blijven, alles
moet dus wel kunnen.'
— Iemand die het leger als hobby
heeft, hoeft meestal zelf niet in mili-
taire dienst. Hoe is dat bij jou
gegaan?
'Je slaat precies de spijker op z'n kop.
Ik heb namelijk destijds een motoron-
geluk gehad waarbij ik ernstig ge-

wond raakte aan één van mijn benen.
Ik heb een hele tijd moeilijk kunnen
lopen en er erg veel last van gehad.
Gelukkig is het allemaal weer goed
gekomen, maar het gevolg was wel
dat ik niet meer in militaire dienst
hoefde. Vaak is dat zo: jongens die
graag in dienst willen die hoeven niet
en jongeren die een hekel hebben aan
het leger die moeten juist wel in mi l i -
taire dienst.'
Naast het museum heeft Jcan Kreu-
nen ook nog een andere grote hobby;
namelijk het maken van films. In het
seizoen 1989/1990 kwam de kraker
'Miami Vice in het Hengelose maïs'
uit , een anÜerhalf uur durende speel-
film die overal in het land werd ver-
toond. In totaal kwamen er ruim vij-
fentwintigduizend bezoekers op af.
Jean Kreunen: 'Daar gaat een heel
verhaal aan vooraf. Binnen de Henge-
lose motorclub Hamove hadden wij
een filmteam dat jaarlijks opnames
maakte tijdens de wegraces op de
Varsselring. Ik beschik — niet om te
pochen — over redelijk wat organisa-
tietalent en dat was binnen het f i lm-
team altijd mooi meegenomen. Ik
regelde bijvoorbeeld hoogwerkers.
Op die manier kon je prachtige wed-
strijdverslagen maken, die we dan
weer vertoonden op de clubavonden
van de Hamove. Ik zie het nog zo voor
me: op een gegeven moment filmden
we vanuit drie hoogwerkers. De NOS,
die ook aanwezig was, kon wel inpak-
ken. Dat was echt een mooie tijd.
Maar het probleem is dat die wed-
strijdverslagen op den duur allemaal
op elkaar gaan lijken. Het enige ver-
schil is dat er elk jaar een andere win-
naar is. Daarom zijn we toen humor
gaan inbouwen in de reportages en dat
bleek een gouden greep te zijn. We
lieten dan een persoon op dat ren-
nerskwartier een paar komische situa-
ties beleven. Dat hebben we een jaar
later verder uitgebouwd. Zo ontston-
den de reportages 'Pietje Praha' en
'Chaos in het crossbos'. In 1985
kwam onze eerste film uit onder de
naam 'Leo Lont de neef van James
Bond'. Dat was een hele amateuristi-
sche film maar we hebben er wel 2,5
duizend bezoekers mee getrokken. En
dat was voor een amateurfilm enorm
veel.' A

— Is dat de aanzet geweest tot Miami
Vice in het Hengelose maïs?
'Ja, dat kun je wel zeggen. Miami
Vice is alleen een veel grootschaliger
project geworden. Alle opM»es bij
elkaar hebben zo'n ande^Prf jaar
geduurd. Dat deden we op de vrije
woensdagmiddagen en in de weeken-
den. Het verhaal gaat over twee Hen-
gelose rechercheurs die in Miami een
opleiding hebben gekregen in de nar-
cotica. Ze worden in Nederland inge-
zet in verband met de diefstal van het
zijspan van Streuer en Snieders. Dit
tweetal werkte ook geheel belange-
loos mee aan de film, datzelfde geldt
voor de popgroep Normaal. Tijdens
één van de wegraces hadden we zan-
ger Bennie Joling al eens verteld over
onze plannen en hem gevraagd of
Normaal daar eventueel aan mee
wilde werken. Bel maar op als het
zover is, zei hij toen. En dat is het
leuke van Normaal, als ze iets belo-
ven dan komen ze het ook na.'

— Aan publiciteit heeft het destijds
niet ontbroken. Naast het programma

van Jongbloed en J oosten zijn jullie
ook met 'Miami Vice... ' op de radio
geweest bij Jack Spijkerman.
'Ja, dat klopt. Wij wilden de komst
van de twee Hengelose rechercheurs
vanuit Miami naar Nederland met
veel bombarie laten aankondigen in
de f i lm. Het leek ons leuk dat dat
gedaan werd door een journaallczer
die voor de camera een politie-
woordvoerder interviewde. Het pro-
bleem is dan: hoc krijg je een Joop
van Zijl of H armen Siczen zo gek dat
ze meewerken aan zo'n f i lm. Ik
besloot toen een wens in te sturen naar
het programma van Jack Spijkerman.
In die brief had ik ook geschreven dat
het eventueel ook wel Paul Witteman
mocht zijn die het interview deed.
jack Spijkerman en Paul Witteman
zijn namelijk beide van de Vara en op
die manier kon misschien sneller iets
worden geregeld. Twee weken later
ging bij ons in de bakkerszaak de tele-
foon en op datzelfde moment hoorden
we ook de telefoon overgaan op de
radio in het programma van Jack Spij-
kerman. Daar zul je ze hebben, zei
mijn broer. En ja hoor, het was Jack
Spijkerman en de wens ging in ver-
vul l ing . We mochten toen op een zon-
dagavond naar het programma Achter
het Nieuws komen en Paul Witteman
heeft toen dat interview gedaan met
de politiewoordvoerder. Dat was ove-
rigens gewoon iemand van de Henge-
lose politie die we wat extra sterren en
strepen hadden opgedaan zodat het
net leek alsof hij heel wat voorstelde.
Humor, dat was het belangrijkste in
die film. Zo hadden we ook de oude
boterfabriek, waar nu de Super Vezo
staat, omgebouwd tot vliegveld Hen-
gelo Airport. Je hoorde dan bij-
voorbeeld een laatste oproep voor de
vlucht naar Madrid. Het volgende
ogenblik zag je dan sinterklaas het
beeld door rennen. De zaal lag dan
blauw van het lachen. In totaal heb-
ben zo'n vijfentwintigduizend men-
sen de film gezien. We gingen ook
overal naar toe om de film te verto-
nen. Naar Friesland, Utrecht, je kunt
het zo gek niet bedenken. Vaak ging
het om motorclubs die in het motor-
blad hadden gelezen over onze film.
In het begin kwamen de aanvragen
voor filmavonden bij bosjes binnen.
Ik was blij dat het na een tijdje wat
rustiger werd. Maar nu ze op RTL5
weer begonnen zijn met het herhalen
van Miami Vice, nemen bij ons ook
gelijk de aanvragen weer toe.'

— Komt er ooit nog een vervolg op
Miami Vice in het Hengelose maïs?
'Nee, tenminste niet een deel twee of
zo. Er borrelen wel weer ideeën. Het
ligt in de bedoeling om een soort oor-
logsfilm te maken die zich afspeelt bij
ons in het dorp. Geen serieuze fi lm
hoor, we zitten te denken aan een
Hengelose variant op de Tros-seric
'Allo 'allo. We hebben ook al een
titel: 'Allo'allo in Hengelo.'

— Klinkt goed.
'Ja, maar het kan nog wel even duren
voordat we er ook daadwerkelijk aan
gaan beginnen. Het probleem is dat
iedereen die zich destijds niet de film
heeft bezig gehouden, het enorm druk
heeft met andere zaken. Als we het
doen dan wordt het sowieso een kor-
tere film. Kort maar krachtig, zullen
we maar zeggen. En natuurlijk vol
met humor.'

Behaalde successen
De Luzerner Laufhund' Amourette
v.d. Oalde Broam' van de familie
Voskamp uit Kranenburg, behaal-
de op de hondententoonstelling in
Wijchen, d.d. 19 dec. 1993, haar de-
finitieve Nederlandse Schoonheids-
kampioenschap.

Zij was in totaal 5x kampioen v.h. ras
en lx res. kampioen op diverse Ne-
derlandse tentoonstellingen (Uden,
Wijchen, Leeuwarden, Arnhem, Doe-
tinchem en wederom Wijchen).

De familie hoopt eind dit jaar of begin
1995, een nestje met haar te fokken.

Daartoe is een veelbelovende jonge
reu uit Zwitserland geïmporteerd via
bemiddeling van de Ned. Laufhunde
Club.

De Laufhund is een zeer aanhankelij-
ke, rustige hond in huis, kindvriende-
lijk (zoals elke brak), ca. 50 cm hoog,
en voor de jager bijzonder geschikt
alszweethond.

D'66 wil fraktievergaderingen
openbaar maken
D'66 dat voor de eerste keer in Vorden aan de gemeenteraads-
verkiezingen deelneemt, zegt in haar verkiezingsprogramma
dat zij voornemens is de fraktievergaderingen van de partij
openbaar te maken. Dit zal zijn op de eerste maandag van de
maand. De partij wil met een „open oor" de zaken oppakken
die in Vorden leven.

D'66 bepleit het instellen van funktio-
nele raden om zodoende de burgers
op hun eigen leefsituatie meer invloed
te laten hebben. Ook wil men de wijze
van inspreken in de Raadscommissie
veranderen, d.w.z.: deelnemen aan de
discussie moet mogelijk zijn.
Ten aanzien van de werkgelegenheid
wordt gepleit voor een goed uitgerust
industrieterrein, passend gericht op
de ontwikkelingen binnen de Steden-
driehoek. D'66 is op voorhand geen
voorstander van nieuw te ontwikke-
len industrieterrein binnen de eigen
gemeentegrenzen. D'66 richt zich op
het gebruik maken van regionale in-
dustrieterreinen, zoals bijv. ,,de Kar"
in Apeldoorn.
Het toerisme dient bevordert te wor-
den, zonder te zware belasting voor
de woonomgeving. Dus beslist geen
grootschalige campings c.q. parken in
Vorden. In samenwerking met de
plaatselijke VVV moet volgens D'66

de toeristenbelasting als doelbelas-
ting gebruikt worden.
De normen voor het ophalen van grof
vuil dienen opnieuw ontwikkeld en
verruimd te worden. De oudpapier-
subsidie dient volgens de partij ge-
handhaafd te blijven. Een onderzoek
instellen om ander gescheiden afval
door verenigingen te laten ophalen.
Ten aanzien van welzijn wil D'66 dat
de subsidies geïnventariseerd en her-
beoordeeld worden.
Vorden dient een vluchtelingenbeleid
te hebben.

Verkeer

D'66 vindt dat de spoorlijn Winters-
wijk-Apeldoorn gehandhaafd moet
worden.
Het ontstaan van sluiproutes (bijv.
Koekoekstraat-Vierakkersestraat-
weg-IJsselweg) bij de ontwikkeling

van het industrieterrein Revelhorst in
Zutphen, dient voorkomen, zonodig
verhinderd te worden.
Instandhouden en onderhouden van
zandpaden. Er moeten ook meer fiets-
paden komen tussen Wichmond en
het sportcomplex van Sociï.
De fietsers en voetgangers in de
Dorpsstraat moeten beter beschermd
worden. D'66 bepleit een parkeerver-
bod buiten de parkeerhavens.
Sporthallen, sporcomplexen, onder-
houd etc. dienen in de ogen van D'66
geprivatiseerd te worden. In 1995
dient er in Vorden een hertaxatie te
komen voor alle belastingen. Wat be-
treft de Onroerendzaak belasting wil
D'66 dat hetzelfde bedrag aan inkom-
sten binnenkomt als VOOR de her-
taxatie.
Het budget relatiegeschenken van de
gemeente dient kritisch bezien te wor-
den.

D'66 is voor woningbouw gericht op
multifunktionele bouw voor zowel
jongeren als ouderen. Er moet reke-
ning worden gehouden met de ouder
wordende mens en de wens zolang
mogelijk zelfstandig te funktionercn.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Vaassen - Vorden
Vorden ging zondag kopje onder te-
gen een agressiever spelend Vaassen.
Om de koppositie op de ranglijst te
verstevigen moest Vorden minimaal
een puntje uit Vaassen meenemen.
Het pakte echter iets anders uit Het
eerste half uur was het een gelijk-
waardige strijd. Beide verdedigingen
gaven weinig kansen weg en de beide
voorhoedes werden aan banden ge-
legd.
In de 32e minuut kreeg Gert Verbeek
een goede kans om Vorden op voor-
sprong te zetten, doch zijn harde kop-
bal ging rakelings langs. Dit was voor
Vaassen het sein om fanatieker en
agressiever te gaan spelen. Voor het
rustsignaal scoorde Vaassen echter
ook niet.
Na de thee zette Vaassen de spelstijl
voort. Ronald Hoevers moest enkele
malen handelend optreden met be-
hulp van Jan Groot Jebbink, die een
paar maal de bal van de lijn haalde.
Een kwartier voor tijd kreeg Peter
Hoevers bij een van de spaarzame uit-
vallen een unieke kans om te scoren,
doch hij miste jammerlijk.
Even later vuurde Jacob Benjamin op
de rand van de zestienmeter een pegel
op het doel van Ronald Hoevers. De
bal verdween onhoudbaar in de bo-
venhoek: 1-0. Vlak voor het eindsig-
naal verzilverde Vosselman van Vaas-
sen een penalty: 2-0. Door dit resul-
taat deelt Vorden nu samen met B en
O uit Apeldoorn de koppositie.
A.s. zondag speelt Vorden thuis tegen
Reunie. Bij winst kan Vorden in het
bezit komen van de Ie periodetitcl.

Uitslagen: Vorden Dl Gazelle
Nieuwland Dl 4-0; Ruurlo Al - Vor-
den A l 3-2; Vorden B l - KS V B l 0-0;
Markelo Cl - Vorden Cl 3-2; Zelos
C2 - Vorden C2 3-0; Vaassen l - Vor-
den l 2-0; Eibergen 2 - Vorden 22-1;
Zelhem 5 - Vorden 3 5-0; Voorst 7 -
Vorden 4 2-2; Vorden 5 - Noordijk 3
6-1; Vorden 6 - Ruurlo 6 0-3; Vorden
7 - Eibergen 9 0-9; Vios B. 10 - Vor-
den 8 2-3.

Programma zaterdag 12-2-'94:
DZSV BI - Vorden BI ; Vorden l -
Reunie l; Vorden 4 - Ratti l; Longa
10 - Vorden 5; Vorden 8 - SVBV 4.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor
31 jan. t/m

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

de week van: maandag
zondag 6 febr. 1994.

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

26 m3

32 m3

39 m3

45 m3

52 m3

58 m3

65 m3

71 m3

78 m3

84 m3

91 m3

97 m3

107 m3

117 m3

127 m3

136 m3

146 m3

162 m3

179 m3

195 m3

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
31-10-'93
van:

371 m3

465 m3

557 m3

649 m3

746 m3

835 m3

928 m3

1021 m3

1114m3

1207 m3

1301 m3

1394 m3

1531 m3

1672 m3

1810 m3

1951 m3

2090 m3

2321 m3

2554 m3

2784 m3

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

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze rayonkantoren:
BORCULO
DOETINCHEM
WINTERSWIJK
ZEVENAAR
ZUTPHEN

:05457 7 44 44

: 08340 - 2 65 51
:05430 - 1 22 12
: 08360 2 39 47
: 05750 - 4 24 24



U I T G A A N S C E N T R U M

cmr-MDp
ENL

KERKSTRAAT 6 TELEFOON O5440 - 6f 3O8

ZATERDAG 12 FEBRUARI

PROGRAMMA CARNAVAL
ZONDAG 13 FEBRUARI

van 15.00-18.00 UUR

RECEPTIE PRINS NICO l EN
ADJUDANTJANNY

m m v HANSKA DUO »VRU ENTREE

vanaf 21.00 UUR

GEKOSTUMEERD CARNAVALSBAL
mm v NEVERMIND

MAANDAG 14 FEBRUARI

van 13.00-18.00 UUR

DWEILEN DOOR GROENLO
PELIKAAN GEOPEND • VRIJ ENTREE

vanaf 20.00 UUR

CARNAVALSBAL
m.m.v. NEVERMIND* VRIJ ENTREE

DINSDAG 15 FEBRUARI

van 13.00 -18.00 UUR

DWEILEN DOOR GROENLO
PELIKAAN GEOPEND • VRIJ ENTREE

van 20.00 - 24.00 UUR

FEESTELIJKE AFSLUITING
CARNAVAL 1994

m m v DOKTERS SWINGENDE
INFUUSTOETERS en
WILLY BATENBURG

VRIJ ENTREE

ICARNAVALSBUSROOSTER

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

ZONDAG 13 FEBRUARI
Discobussen naar Groenlo vanaf
Lochem, Barchem, Ruurlo, Haarlo
en Borcuio.

Uitsluitend retourbussen naar:
Ruurlo, Haarlo, Borcuio, W'wijk,
Lichtenvoorde, Neede, Eibergen
en Lochem.

MAANDAG 14 FEBRUARI
Uitsluitend retourbussen naar:
Ruurlo, Haarlo, W'wijk, L voorde,
Borcuio, Neede en Eibergen.
Voor info. bel: 05440-6 41 45

U wilt bouwen in Vorden.

Wij bieden: — 'n Met aannemersbedrijf Bargeman en Zn.
voorbereid Plan Woltering

— Exclusieve ontwerpen van vrijstaande
woningen en woningen twee-onder-een-kap

G.H. Vaags
Architektuur -- bouwadvisering

Het Hoge 26, 7251 XW Vn.ilrM telefoon 05752-1787

2 BOS BLOEMEN

8,95
3 PRIMULAATJES

4,95
de 4* GRATIS

DE VALEWEIDE-bloemen

KIPPEPOTEN 3,95 PER KILO
LEVER 2,50 PER/2 KILO

Poelier HOFFMAN
VORDEN

Tonny Juruërfs
-<^ AUTOSCHADE

^HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

EEN
IJZERSTERK

MERK:
VERRASSEND

GEPRIJSD

.MERK:
ERRASSEND

/GEPRIJSD '

BK gaat een
beetje buiten
haar boekje!

Als UK in aciic k.nul.
v ; i l l <• ! « . i l li-

vi-ulu-iu-n. UK lu-cft
lUllU'liik l K-1 vniil|;i;ir
in lu-i hiMiM. Ili-i
renullaal'.'
l-.ni IJ/i-iMi-rk NU k:
Vi-ii.lssi-ml (ii'IMIJ cl.
ul'U'Wl'l. i'Ml.l
jj.irsvodiili-cl v
Ons h.i.il nu MI
I!K viMiijuiirs

•l
U- hi;il is. Want UK

DU hi-luiorlijk
huilen h;i:ir l«K'k|c!

• li- li|il!

Verkrijgbaar b i j

DE MEERWAARDE VAN HET
BESTE ZEUGENVOER ZIT

NIET ALLEEN IN DE KORRELS.

Mot 3 vocrsoorten in zowel do dracht- als
lactaliotaso hcctl Hendrix voor elk bedrijlslype hel
boslo voor. Maar dal is niol de enige meerwaarde
van ons nieuwo zougenprogramma.

Noasl een (bij de vocrprijs inbegrepen) vaste
adviseur biedt Hendrix u (tegen een (air tarief) ook
professionele ondersleuning op het gebied van
(vcr)bouwen, milieu, quota, auto-
matisering en bedrijfseconomische
zaken. Dus wal do toekomst ook
brengt, samen mot Hendrix bent u
er klaor voor.

Bespreek de mogelijkheden
eens mol de Hendrix' dealer.

WIE VERDER KUKT, KIEST VOOR
DE DEALER VAN HENDRIX' VOEDERS

\ï> hendrix' voeders

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Carnavab Hereniging é

"DE JOPPETRAPPERS"
12 februari 13.30 uur:
Kindercarnaval m.m.v. Driemaal Dubbel Dikke
Pretshow in 't Jolink te Eefde

14 februari 10.00 uur:
Pyjamaontbijt in café 'de Sluis' te Eefde

12 februari 20.11 uur:
Groot Carnavalsbal m.m.v. Saturnus

13 februari 20.11 uur:
Carnavalsinstuif m.m.v. Saturnus

14 februari 13.30 uur:
Biertapwedstrijden m.m.v. Saturnus

14 februari 20.11 uur:
Rozenmontagbal m.m.v. Saturnus

in de Residentie
"De Aanleg" te Almen

Op zaterdag 12 februari en maandag 14 februari gratis
vervoer vanaf café 'De Sluis' naar 'De Aanleg':
heen van 19.00-21.00 uur en terug van 0.00-02.00 uur

H O R E C A - C E N T R U M

05751-1296 ALMEN

Uw personeelsfeest
scoort altijd...

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

DIERENSPECIAALZAAK

MOLENKAMP
Hummeloseweg 24-28 - ZELHEM - Tel. 1735

Trimmen, knippen en wassen
voor alle honderassen!

rnet

Voorkom
teleurstelling*»

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen dooreen deskundige!

Wij zijn een kantoor met ruim 40jaar ervaring,

gespecialiseerd in de dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf,

de agrarische sector en particulieren.

Dij ons bent u aan het juiste adres voor:
• financiële administratie
• loonadministratie
• jaarrekeningen
• belastingzaken
• bed rijf sadviezen
• mineralenadministratie

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455

H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16

7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingadviseurs
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Bus bestellen?

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

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14-Voorst

Tel. 05758-1334

Als 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

G.J.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMONO 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

mode voor
het héle gezin

uuntc
fashion

WINTERSWIJ^- WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERlORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR- AALTEN

9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 FEBRUARI
5,- * 10,-

15,- * 20,-
25,- * 30,-.

onze gehele
wintercollectie

gaat nu
de deur uit

voor.

Geldt alleen in Wierden - Vorden - Terborg - Lichtenvoorde

Profiteer hiervan en loop even binnen!!!

Meubel- en Tapijtenhuis
DE 'SPANNEVOGEL'
komt met een SPECIAALZAAK in
TAPIJTEN - VINYL - GORDIJNEN •
VITRAGES en tevens met LAMINAAT-
en PARKETVLOEREN naarRUURLO.

In deze speciaalzaak is plaats voor een full-time

VERKOOPSTER
Gevraagd wordt: Leeftijd ca. 18 jaar.

Goede contactuele eigenschappen.
Genegenheid tot het volgen van branche-
gerichte opleidingen.

Tevens is er plaats voor een PART-TIME VERKOOPSTER voor
de weekenden.

Sollicitaties te richten aan 'De Spannevogel'
t.a.v. dhr. Heyink.

PANNEVOGEL
Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.) (bij de kerk)
Tel. 05753-1484

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 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)

Brochures

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

MAANDAG 21 FEBRUAR11994

RESTAURANT EN ZAAL
DE HERBERG VORDEN
ZAAL OPEN 19.00 UUR
AANVANG SHOW 19.30 UUR

BRUIDS
SHOW Kaarten:

Voorverkoop af 10-
Aan de zaal a 112,50

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

Zaal De Herberg, Vorden

SCHURINK T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET

BLOEMBINDERIJ KWEKERIJ KETTELERIJ

JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK

DRUKKERIJ WEEVERS

JIMHEERSINKHAARMODE

TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER, A. KLEIN BRINKE

INDOOR SPORT VORDEN

DEELNEMERS:
RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'

WALLE TEMPELMAN

VAKFOTOGRAFIE HANS TEMMINK

GESCHENKENHUIS BARENDSEN, SERVIEZEN

GUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING

BRUIDSMODE COVERS

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!
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Snelheidscampagne,
een stap in de goede richting

NCVB

Tijdens de evaluatie van de snelheidscampagne die van 25 oktober tot l december jl.
werden gehouden in de driehoek Deventer/Zutphen/Doetinchem en waarbij o.a.
een radargun werd ingezet, zijn de organiserende instanties tot de conclusie geko-
men, dat met deze actie een stap in de goede richting is gezet tot minder ongevallen
op 80-km wegen.

Door de dienst wegen, verkeer en ver-
voer van de provincie Gelderland zijn
vooraf en na de campagne de snel-
heidsgedragingen van het verkeer op
de betrokken weggedeelten gemeten.
Positief was het gewijzigde verkeersge-
drag na de snelheidsactie op de N348
(de weg Zutphen richting Deventer).
Hier was de gemiddelde snelheid tij-
dens de spitsuren het meest afgeno-
men. Op de N346 (de weg Warnsveld
richting Lochem) was het snelheidsge-
drag nagenoeg niet gewijzigd. Op de
andere weggedeelten viel tijdens de
spitsuren ook een positief snelheidsge-
drag waar te nemen. Gedurende de zo-
genaamde daluren en tijdens de nacht
is het verkeersgedrag minimaal veran-
derd.
Tijdens de snelheidscampagne is door

leden van lokale afdelingen van Veilig
Verkeer Nederland en de politie van de
basiseenheden IJsselstreek-midden
en IJsselstreek-oost in het Samenwer-
kingsgebied Verkeersveiligheid Gel-
derland regio Midden-IJssel preven-
tief respectievelijk repressief opgetre-
den. Door de leden van Veilig Verkeer
Nederland zijn in totaal 3063 voertui-
gen op hun snelheid gecontroleerd.
Dit gebeurde op 35 verschillende loca-
ties in het actiegebied. Dat tijdens
deze controles geen bekeuringen kon-
den worden uitgeschreven, kwam
voor sommige bestuurders goed uit.
Repressief werden door de politie 1335
bekeuringen uitgeschreven tijdens 54
controles. Hoogst gemeten snelheid
op 50 km-wegen was 91 km/uur, ter-
wijl op 80 km-wegen 135 km/uur de

topscore was. In totaal passeerden tij-
dens de controles 18.253 voertuigen
de radarapparatuur.
Diverse bestuurders hebben zich in-
middels bij juistitie moeten verant-
woorden omdat zij de maximumsnel-
heid met meer dan 3,0 km/uurhadden
overschreden. Naast de boetebedra-
gen die men op de zitting kreeg, waren
de overige boetes ook niet gering.
Om een beeld van de boetes te geven
volgt hier een globale opsomming:
rijdt men ongeveer 10 km te hard, dan
kost dit f50,- en bij een overschrijding
van ongeveer 30 km betaalt men
f 200,- boete. Komt men boven een
snelheidsoverschrijding van 30 km,
dan gelden er bedragen van f8,- oplo-
pend tot f 12,- per overschreden km.
Ook komt inbeslagneming van de
auto nog om de hoek kijken in dit ver-
haal.
Toch hopen de projectieden dat de in-
gezette tendens tot een veilig snel-
heidsgedrag zich in positieve zin ver-
der ontwikkelt.

Op 15 februari houdt de NCVB haar
jaarvergadering. Men besteedt aan-
dacht aan jaarverslagen en het wisse-
len van mensen die taken verrichten
binnen de bond. Hierna komt de heer
Hazewinkel uit Eibergen aan het
woord en hij verzorgt een Achter-
hoekse avond. Hij vertelt ervarings-
verhalen, maar ook oude volksverha-
len, bovendien doet men een quiz.
Men is van harte welkom. De avon-
den zijn 'open' gasten begroet met
vreugde. De avond wordt gehouden
in het Dorpscentrum.

Gesprekskring
Wehme
Al verschillende jaren praten mensen
met elkaar over boeken die gaan over
geloven. Men komt bij elkaar in de
Wehme, meestal op woensdagavond.
De groep begint op 16 februari aan
een ander boek, nl. 'Geen andere go-
den, het christelijk geloof in gesprek
met boeddhisme, hindoeïsme en is-
lam' van H.M. Vroon (uitg. bij Kok,
Kampen). Er is nu dus gelegenheid
om mee te komen praten. De gesprek-
ken staan onder leiding van ds. Rien
Vos uit Doetinchem.

Opening Makelaarskantoor
Pelgrum BV
Ter gelegenheid van de opening van
het nieuwe makelaarskantoor
houdt Pelgrum B.V. donderdag 10
februari Open Huis in het pand
Dorpsstraat 19.

Ondersteund door het NVM-uitwis-
selingssysteem hoopt Ing. Han Pel-
grum, rentmeester/makelaar o.g. de
kliëntèle van dienst te kunnen zijn bij

aan- en verkopen van gronden, mest-
en andere quota, alsmede taxaties ten
behoeve van verschillende doelein-
den, advisering in pachtzaken, ontei-
gening beheer en aan- en verkopen
van woningen.

In Rheden blijft het Rentmeesters- en
administratiekantoor „Duvekot" on-
gewijzigd voortbestaan.

Jaarvergadering
Kranenburgs Belang
Voorzitter Lucassen opende de vergadering met te vermelden,
dat 't gezeiling en leefbaar houden van de kern het hoofddoel is.
Daarom zal in de toekomst b.v. de jaarvergadering tevens een
ontspanningsgebeuren zijn.

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Weekendrecept
Vlogman
Fricandeauhorentjes
met
rode koolfantasie

Bereidingstijd: 30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: l rode kool van ruim '/2 kilogram; l
klein laurierblad; 2 kruidnagels; '/2 kaneelstokje; 4 schijven ananas op
zware siroop; zout; citroensap of azijn; 1/4-1/3 eetlepel aardappelmeel;
suiker; peper; worchestersaus; 750-800 gram (4 grote plakken) gebraden
varkensfricandeau; l -1 !/2 eetlepel grove of goudgele mosterd.

Benodigd keukengerei: groenteschaaf, mes, groentepan, kleine kom,
plank, mes, 4 saté- of andere pennen, spatel of pannekoeksmes.

Bereidingswijze:
Neem de beschadigde buitenste bladeren van de kool af. Snijd die over-
langs een of twee keer door. Snijd de harde delen van de kool weg.
Schaaf of snijd de stukken rode kool in smalle repen. Verwijder daarbij
de stronkgedeelten. Doe de groente in de pan. Prik in het laurierblad de
kruidnagels en doe dit met het kaneelstokje en de siroop uit het blikje
ananas in de pan. Schenk daar nog zoveel lauwwarm water in tot de
vloeistof ongeveer 2 vingerbreedtes hoog op de panbodem staat. Voeg
een mespunt zout toe en breng de kool aan de kook. Sluit de pan, temper
de warmtebron. Laat de groente, onder af en toe omscheppen, 20 minu-
ten zacht koken.
Snijd intussen de schijven ananas in niet te kleine stukken. Proef de
groente en voeg, als die bijna bijtgaar is, 2-3 eetlepels citroensap of azijn
toe. Roer het aardappelmeel aan met l eetlepel koud wateren bind daar-
mee de rode kool. Voeg naar smaak citroensap of azijn, suiker, peper,
zouten worchestersaus toe.
Bestrijk de vleeswaar aan één zijde dun met mosterd. Schep de stukken
ananas door de rode kool. Verdeel die over de plakken fricandeau. Vouw
het vlees over de vulling. Zet de vleeswaar met de pen vast en serveer het
gerecht direct.

Wijntip: Een halfdroge witte of rose wijn vormt een goede combinatie
bij deze fantasie van varkensvlees en groente.

Tip van de kok: Neem een zakje (500 gram) reeds gesneden en enigs-
zins gare rode kool. Maak die met laurier, kruidnagel en siroop verder
gaar. Maak de pakketjes van plakken zelf gebraden vlees en leg dan twee
of meer kleinere plakjes fricandeau op elkaar. Gebruik dan voor het ver-
voer van de pakketjes van de vleesplank naar de scrvccrschaal een brede
spatel of een pannekoeksmes.
Gebruik voor ongeveer 3/4 kilogram fricandeau 80 gram boter. Laat die
goed warm worden en leg dit vlees op het vetrandje in de pan. Schroei
het.vlees dicht zodra het vetrandje gekleurd is. Laat de fricandeau bruin
worden. Strooi er dan wat zout en naar smaak peper op. Voeg wat warm
water toe en laat het vlees daarna, onder af en toe overgieten met bakbo-
ter, in de gesloten pan op wat water in ruim Vi uur goed «aar worden.
Snijd er, na 5-10 minuten afkoelen, plakken van.

Om dit financieel rond te breien is de
contributieverhoging van f 10,- naar
f 20,- per gezin nodig. Dit werd zon-
der problemen aanvaard. H. Fleming
was aftredend en werd met applaus
herkozen. ̂ K'eters was niet herkies-
baar en wemopgevolgd door C. Ro-
meindcrs. De voorzitter dankte M.
Peters voor inzet en toewijding.

maanden

14 mei - Feestavond met korte toneel-
stukjes van Krato. 22 feb. - Groencur-

sus vermeerderen kamer- en tuinplan-
ten. 5 maart - Groencursus snoeien
van b.v. heesters - coniferen. De cur-
sussen worden geleid door de heer
Lucassen bij wie men zich (^ op kan
geven.

Na wat heen en weer gepraat kwam na
de pauze een optreden van Geri Groot
Zwaafting. m^
Hij bracht op zeer boeiende^|ze ver-
halen en balades ten gehore die gezien
het aandachtige publiek zeer gewaar-
deerd werden.

Vrijdagavond 11 februari a.s.
vormt Café De Herberg in Vorden
het decor voor een optreden van de
Rhythm & Soul-formatie 'KUK'
uit Wageningen. 'KUK' zal veel
zweetdruppels verliezen met het
spelen van vooral veel Rhythm &
Blues waarin uitstapjes naar Soul/
Rock/Blues/Reggae voor een geva-
rieerd programma zullen zorgen.

'KUK' is (nog) een coverband maar
weest niet bevreesd; 'Hey Joe' en
'Sultans of Swing' hebben de 5 heren
sinds hun MAVO-tijd al niet meer ge-
speeld. Wat wél wordt gespeeld zijn
nummers van o.a. the Fabulous Thun-
derbirds, James Brown, Al Green,
Roy Buchanan, Alcx Chilton, ZZ
Top, Los Lobos, Fleetwood Mac en
Status Quo.
Muziekliefhebbers weten het dan al:
veel gitaar, veel soul en veel tempo.
'KUK' bestaat uit 5 heren die begin
vorig jaar de oefenruimte zijn ingedo-
ken met veel bier en geen repertoire.
Na maandenlang zware arbeid was er
geen bier meer maar wel een doortim-
merd repertoire wat sinds afgelopen
zomer ten gehore is gebracht in diver-
se café's/zalcn. Groentjes zijn de
'KUK'-mannen niet: De vijf musici
hebben gezamenlijk al meer dan 1000

optredens in diverse bands achter de
kiezen (maar minder dan 3000).
In deze tijd van gecomputeriseerde
house/acid e.d. speelt 'KUK' nog op
oude buizenversterkers, gitaren en
drumstellen daterend uit een tijd
waarin muzikanten nog op (échte mu-
ziek-)instrumenten speelden.
Sommige mensen vragen zich wel
eens af: Wat nou 'KUK'? Hoezo
'KUK'? Waarom 'KUK'? Wie is
'KUK'? Wel - de band heeft gekozen
voor de naam 'KUK' omdat 'KUK'
de titel is van een instrumentaal surf-
nummer (Astronauts, 1963) waar de
leden van de band mee zijn grootge-
bracht en waarop zij hun eerste schre-
den zetten op het glibberige pad der
levende muziek. En waar zij dus goe-
de herinneringen aan bewaren.
De band speelt vrijdag in de volgende
aanvallende opstelling: drums/basgi-
taar/gitaar/zang. Dit alles onder hun
motto: 'Als het doet wat het moet is
het goed'.
Wie dus houdt van een lekker moppie
muziek met daarbij een schuimend en
goed getapt glaasje Malt of zo, doet
zichzelf een plezier door vrijdag De
Herberg te bezoeken. Neem een goed
humeur en grote dorst mee, dan wordt
het in ieder geval gezellig. Kom op
tijd (of nog eerder)! (zie advertentie)

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Lange tied is onzen Achterhook un achtergebleven stuk land ewes waor
allene maor dom volk woon'n en was wel 't leste stuk land waor de luu
hentrokken. Als zovölle dinge is dat nao 'n lesten oorlog zo geleideluk
an veranderd. D'r wazzen luu die inzaogen dat 't hier nog lekker röstug
was, dat ze hier mekare nog neet op de tene stonn'n te trean vanweage te
weinug ruumte en waor ok iederene mekare nog goeiendag zei. Zo
kree'w nogal wat import die zich in de meeste gevallen prima anpassen
an 't Achterhookse leaven.

Maor zo zuutjesan kree'w ok andere import. Wazzen de bankoavcrval-
len en inbrekkeri'je eerst nog veurbehollen an 't westen, zo geleideluk
an wodd'n d'r hier ok estaoln bi'j 't leaven. 't Kraken van huuze zaoge
wi'j eers allene maor op de til levisic maor vanaf veurruge wekke he'w
d'r ok hier met te maakn.

En dat he'w dan te danken an un stuk of wat jonges (en meschien ok
vrouwluu) die zich in de Wientjesvoort enösteld heb. Zee zölt zich daor
bes op eur gemak vuuln, mooi an de bekke met volle natuurschoon d'r
umme hen, daor kont eur kreatieve geesten volop tot ontplooing kommn.
of 't kleermakers, schilders of timmerluu bunt wet ik neet. Zee zölt toch
wel argens eur brood met vedien'n. Of zolln ze hele dage niks doen as 'n
pötjen kaarten, wachten op kreatieve invallen um dan wat te maakn
waorvan gin mense kan zee wat of 't verustelt? As goeie börgers zölt ze,
net als alle andere luu, toch wel un zekere huur an de fam. von Mengden
willn betaaln, al of niet van via de gemeenschap, leas bi'jstand, verkre-
gen geld.

Maorhuur of gin uuur, de fam. von Mengden zal d'r neet bli'j met wean.
't Huus mag dan lange löag hemmen estaon, 't is en blif eur eigendom
waor zee zelf met mot können doen wat zee wilt. Zoat 't t'r now bi'j steet
zal ut beslis neet de schoonheidspries kriegn van onze gemeente, maor
uutendeluk is dat eur zaak en zolange wi 'j gin geld op taofel legt umme 't
op te knappen köw d'r weinug anmerkingen op hemmen.

'n Ander punt is of 't programma „Van Gewest tot Gewest" d'r ok neet
too bi'j edragen hef dat t'r now krakers inzit. In dat programma kwam de
Wientjesvoort d'r heel goed uut, 't huus wodd'n van binnen en buuten op
't scherm ebrach. En dan bunt t'r tussen de kiekers altied wel wat luu die
denkt: dat past mien ok. 't Steet toch al zolange onbewond, da's wat veur
ons. Dan bunt de slaopende hunde inens wakker.

Hoo of 't wieter geet rrto'w maor afwachten, de fam. von Mengden kö'w
allene mao starkte wensen. Meschien kont de krakers eur helpen met 't
onderholt van huus en landgoed, maor 'k mot t'r wel bi'j zeggen: volle
harde werkers hè'k onder dat soort volk nog neet vake ezeen, bi'j ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman

Houtaanvoer stop gezet

Kranenburg nu al in vuur en
vlam voor de Paastraditie
Op het terrein aan de Bergkappe-
weg is de voorbereiding voor het
Paasgebeuren in volle gang. In
overleg met de brandweer is beslo-
ten om met de aanvoer van het hout
te stoppen. 'Er ligt genoeg hout om
er een mooie brandstapel van te
maken. We doen een dringend be-
roep op de bevolking om geen hout
meer naar het Paasterrein te bren-
gen. Het terrein zal worden afgeslo-
ten', aldus Bertus Waarle een van
de organisators van het Cultureel-
Collectief-Kranenburg.

Over enkele weken begint Medo uit
Medler met het opstapelen van het
hout. Het loonbedrijf beschikt over
een nieuwe kraan, waarmee men een
behoorlijke hoogte kan bereiken.

Het bedrijf Medo zal op een vakkun-
dige wijze de enorme hoeveelheid
hout opeen stapelen, zodat het Paas-
vuur die vorm krijgt die het verdient.
Bertus: 'We zijn bijzonder blij met de
medewerking van de Medo.'Het be-
stuur van het C.C.K. Cultureel-Col-
lectief-Kranenburg draait op volle
toeren. En dat moet ook wel, want
voor het eerst komt er dit jaar een gro-
te tent te staan bij het Paasgebeuren.
Het aantal bezoekers dat naar het
Paasvuur in Kranenburg komt kijken
neemt elk jaar toe. Niet alleen de hoe-
veelheid hout vormt dit jaar het decor
van de voorbereiding voor het Paas-
gebeuren. We willen de mensen meer
bieden dan alleen het kijken naar het
Paasvuur, vandaar dat er dit jaar een
muziekfestival aan toegevoegd
wordt.
'Toch blijft het Paasvuur en het Vuur-
gooien in de teertonne de belangrijk-
ste activiteiten van het Paasgebeuren,
zegt een vastbesloten René Kappert
één van de bestuursleden van het
C.C.K. De afgelopen drie jaar hebben
we veel geleerd en geluisterd naar de
opbouwende kritiek van het publiek.

René: 'We hebben drie jaar geleden
deze oude tradities rondom het Paas-
vuur in ere hersteld. We voegen daar
elk jaar iets nieuws aan toe, waardoor
het voor het publiek een boeiend
schouwspel blijft.
Er is belangstelling getoond vanuit de
T. V. wereld om volgend jaar van het
paasgebeuren in Kranenburg opna-
mes te maken. Het gaat daarbij vooral
om het vuurgooien in de teertonne.
Het randgebeuren rondom het vuur-
gooien zal worden uitgebreid. Nico
Bouwmeester is aangetrokken voor
de technische uitbreiding van de teer-
tonne. Ook zal de taak van de Vuurko-
ning worden uitgebreid. Hans Bos uit
Kranenburg zal dit jaar het Paasvuur
ontsteken. Hij was het die vorig jaar
de brandende bezem in de teertonne
gooide. Een jaar lang mocht hij zich
Vuurkoning van Kranenburg noemen,
een titel die de komende jaren meer
allure zal krijgen.

Muziek
's Avonds speelt er in de tent een hu-
morresk orkest. Verder zal het folklo-
refeest met één dag worden uitge-
breid. 2e Paasdag wordt er een ouder-
wets koffieconcert georganiseerd.
Bertus Waalre: 'We willen, door mid-
del van lange rijen tafels en stoelen in
Duitse stijl, sfeer en gezelligheid
creëren. Het C.C.K. is er in geslaagd
om de Excellender kapel uit Imbergen
te contracteren. Vorig jaar werd deze
Kapel tijdens de Nederlandse kam-
pioenschappen Egerlander muziek
nummer één van Nederland. We zijn
dolgelukkig met deze kapel. Finan-
cieel een grote gok, maar we ver-
wachten veel muziekliefhebbers uit
de omliggende plaatsen.' Naast hun
muzikale klasse weet de 25 man tel-
lende kapel die sfeer te scheppen die
nodig is voor een gezellig koffiecon-
cert.



Krakers in huize
Wientjesvoort
Vijf krakers hebben landhuis Wientjesvoort aan de Ruurlose-
weg in gebruik genomen. Het groepje zegt het al jaren leeg-
staande pand als woon- en werkruimte te willen gebruiken en
verwacht dat zich binnenkort nog meerdere krakers bij hen
zullen aansluiten. Eigenaar Freiherr von Mengden beraadt
zich op maatregelen om het pand te laten ontruimen.

In de nacht van donderdag op vrijdag
zijn de vijf krakers het huis binnenge-
drongen. Men zoekt woon- en werk-
ruimte waar men zich creatief kan ui-
ten. Men zegt dat het vrijwel onmoge-
lijk is op een andere manier ruimte te
krijgen waar een woongroep zich kan
vestigen.
Het vijftal behoort bij een krakers-
groep die momenteel ook in een Apel-
doornse boerderij zit. De eigenaar
daarvan heeft een kort geding aanges-
pannen om hen uit zijn pand te krijgen
en de krakers zijn niet gerust op de af-
loop daarvan. Bovendien zeggen ze
dat zoveel mensen zich bij hen willen
aansluiten, dat ze hoe dan ook meer
ruimte nodig hadden.

Vrijdag zijn de eigenaars en de politie
bij de krakers geweest. 'De eigenaars
sommeerden ons te vertrekken. Daar
storen we ons dus niet aan'. Of de kra-
kers zich aan een voor hen negatieve
beslissing van de officier van justitie
zullen houden valt niet te zeggen.
'Als hij zegt dat we eruit moeten, zul-
len we eerst eens heel goed naar zijn
overwegingen kijken'.

Mevrouw Von Mengden vindt dat de
krakers weg moeten.'Wij hebben het
pand in gebruik. Voor opslagdoelein-
den, maar ook als slaapruimte wan-
neer groepen jongeren ons helpen met
onderhoud van onze landgoedcam-
ping'.

VVD wil Vorden betaalbaar
houden
De VVD zegt in haar verkiezingsprogramma dat de gemeente-
lijke belastingen per inwoner de komende vier jaren niet meer
mogen stijgen. Dat betekent dat de gemeentelijke uitgaven niet
meer dan 1,5 procent per jaar mogen stijgen.

Dat kan volgens de VVD bereikt wor-
den door onder meer een grotere effi-
ciency van het ambtelijk apparaat,
middels versnelde automatisering en
het afstoten van een aantal taken, zo-
'•^ He personeelslasten verminderd

viH! van

L>e sportakkomodaties dienen gepri-
vatiseerd te worden, terwijl de ver-
koop van woningwetwoningen gesti-
muleerd moet worden. Om onder-
houdsbesparing te bewerkstelligen
dient de gemeente Vorden diverse
stukjes grond te verkopen.
De VVD wil Vorden leefbaar maken
door onder meer de stimulering van
het industriële ambachtelijke en de-
tailhandels ontwikkelingen. Er moet
een betere ontsluiting van het indu-

striegebied komen. Ook wil zij ver-
snelde uitvoering van woningplannen
in Vorden, Wichmond en Kranen-
burg. Ook zal men er alles aan moeten
doen om in de toekomst de scholen in
de Kranenburg en Wichmond open te
houden.
De hondenbelasting wil de VVD af-
schaffen. Tevens wil zij zorgen voor
een goede verhouding tussen land-
bouw en natuur. De werkgelegenheid,
inklusief de bijbehordende woning-
bouw zal volgens de VVD bevorderd
moeten worden.
Het ouderenbeleid zal er op gericht
moeten zijn dat er zolang mogelijk
behoud van de eigen zelfstandigheid
moet blijven.
De VVD stelt in haar verkiezingspro-
gramma nadrukkelijk dat wanneer het
beleid in Vorden niet gewijzigd wordt
de gemeentelijke belasting in de ko-
mende vier jaren zal toenemen van
f 296,-tot f 639,-in 1997.

Allerhand
in 't Saksenland

In ons klimaat, met zijn behoorlijke temperatuurverschillen tus-
sen de verschillende jaargetijden, is het bouwen van een onderko-
men voor de mens steeds een noodzakelijke bezigheid geweest.
Van een hol, half in of onder de grond via de plaggenhut en het
losse hoes naar onze hedendaagse, van alle comfort voorziene,
huizen. Hout heeft daarbij door de eeuwen heen steeds als één der
belangrijkste grondstoffen gediend. Vooral bij de boerderijbouw
bepaalden de houten gebinten de grootte en sterkte van het huis.

Zo'n gebint, bestaande uit twee stijlen verbonden door een ge-
bintbalk die weer werd ondersteund door korbelen, werd van te
voren geheel pas gemaakt en van een, vaak Romeinse numme-
ring voorzien. Al naar grootte van een boerderij werden, na het
richte, twee, drie of vier gebinten gesteld en met elkaar verbon-
den door de gebintplaten en de steekrijen. Deze twee laatsten
moesten vaak, om de gewenste lengte te verkrijgen, worden ge-
last. Zo'n las mocht nooit op de stijl vallen maar wel dicht er-
naast.

Alle verbindingen werden gemaakt door middel van pen en gat
en wiggen, het makenv an die verbindingen vergde vooreen nor-
male boerderij al gauw zes tot acht werkdagen.

Al met al een werk waar ik mijn pet voor af neem, vooral als je
weet met welke beperkte middelen dit werk moest worden ge-
daan. Zo'n gebint is wel een foto waard, die maakte ik enkele
maanden geleden ergens onder Vorden bij de herbouw van een
schuur.

H.G. Wullink.

KB O 'Soos Kranenburg'
20 jaar oud
In de herfst 1973 komen enkele dames van de KPO (voorheen
Boerinnenbond) bijeen in de woonkamer van de fam. Schoena-
ker te Kranenburg, voor oprichting van een bejaardensoos.
Eerst is de belangstelling wat mager, maar op een bijeenkomst
in december van dat jaar, is de huiskamer bij Schoenaker al te
klein en krijgt men de beschikking over het café.

SPORT-nieuws

Begin maart '74 wordt er een bestuur
gekozen: Pater Keverkamp voorzit-
ter, mevr. Helmink-Horsting secreta-
ris, mevr. Waarle-Jansen penning-
meester en de dames Haverkamp-
Hollink en Akkerman-Hilderink be-
stuursleden.
De vereniging krijgt de naam 'Soos
Kranenburg' en men wil lx per
maand een gezellige bijeenkomst in
zaal Schoenaker, wat echter in sep-
tember '76 gewijzigd wordt in lx per
14 dagen. In '78 telt de soos 46 leden.
Bij het 10-jarig bestaan '84 wordt de
zilveren bondsspeld uitgereikt aan
mevr. Haverkamp en mevr. Waarle
door Distriktsvoorzitter dhr. J. See-
sing. De aktiviteiten worden uitge-
breid met gymnastiek MBO (meer be-
wegen voor ouderen) dat nu elke 14
dagen plaats vindt en waarvoor subsi-
die wordt toegekend. Op 15 juli '86
wordt het 12'/2-jarig bestaan op be-
scheiden wijze gevierd.

Dhrn. Bleumink en Lebbink worden
benoemd tot bestuursleden van het
Cosbo en Pater Moes als vertegen-
woordiger van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. Het 100ste lid,
mevr. Wiggers-Roelvink wordt
16-1-'89 ingeschreven. Met ingang
van 2 april '92 wordt zaal Schoenaker
verbouwd tot Steakhouse. Vanaf die
datum is men verhuisd naar Café-
Rest. Fam. Eijkelkamp op 't Medler.

Onlangs mocht men het 150ste lid in-
schrijven en telt de vereniging 155 le-
den. Om de 14 dagen houdt men
'Soos-middag', voorafgegaan door
gymnastiek, men kaart en speelt bin-
go, rummikub etc.

Het huidige bestuur bestaat uit: mevr.
Zents-Willemsen voorzitter, J. Over-
beek secretaris, J. Bleumink penning-
meester en de bestuursleden, mevr.
Bekker-Kummeling en B. Lebbink.

Partij v.d. Arbeid zou
leefbaar heidspremie willen
instellen
Als het aan de Partij van de Arbeid ligt dan zou de gemeente een
leefbaarheidspremie in het vooruitzicht moeten stellen aan be-
wonersinitiatieven die leiden tot verbetering van straat of
buurt. Dit staat in het verkiezingsprogramma van de partij
voor de komende jaren.

De uitbreiding van het industrieter-
rein in aansluiting op het bestaande
industrieterrein in oostelijke richting
geniet de voorkeur van de P.v.d. A.
Verder vindt zij dat de leefbaarheid
van een buurde verantwoordelijk-
heid is van <^Bbetrokkenen.
M.b.t. de verkeersveiligheid dient er
een plan worden opgesteld alsmede
een fietspadenplan.
Ook vindt d^^.v.d.A. dat als gevolg
van een no^B verwachten toename
van het aantaTautoritten er een studie
moet komen naar een mogelijke noor-
delijke omleiding.
Verder is de partij voorstander van het
principe 'de vervuiler betaalt'. De ge-
meentelijke heffingen dienen kosten-
dekkend te zijn. Het gemeentelijk be-
leid ten aanzien van de minima dient
voortgezet te worden en waar moge-
lijk verder te worden verruimd.

Voorts wil de P.v.d.A. extra aandacht
en geld voor o.m. interne milieuver-
zorging; groenbeheer op ecologische
basis; Minima lisatie gebruik chemi-
sche bestrijdingsmiddelen in open-
baar groen; rioolbeheer. ^^
Het platteland dient volf^p de
P.v.d.A. de moeite waard te blijven.
De karakteristieke eigenschappen van
'De Graafschap' dienen behouden en
beschermd te worden.
Een bedrijfseconomische
hygienische verantwoorde lambouw
dient bij te dragen aan verbetering van
natuur en milieu. Voor het op peil
houden van het voorzieningsnivèau
en het realiseren van. noodzakelijk en
gewenst nieuw beleid, dient volgens
de P.v.d.A. de ontroerende zaakbela-
sting gelijke tred te houden met aan-
passingen in de sfeer van de uitgaven
van gezinsconsumptie.

V O

FC Gelre 2 - Ratti l

Afgelopen zondag speelden de dames
uit tegen FC Gclrc 2. Door blessures
en zieken hadden we die dag een sc-
lektie van 16 mensen voor twee elf tal-
len. Door verschuiving en een goede
samenwerking tussen beide teams
kon dames l toch nog met 13 dames
vertrekken. Ratti opende sterk met
zeer goede combinaties waar enkele
kansen uit voort kwamen. Even daar-
na kreeg Gelrc één kans die wel werd
benut. Ratti bleef aanvallend voetbal-
len, maar helaas zonder resultaat.
Via een penalty kwam Gclre op een
2-0 voorsprong. De wedstrijd leek ge-
speeld. De schade bleef gelukkig be-
perkt. Ondanks de nederlaag was de
trainer niet ontevreden. De dames
hadden zich optimaal ingezet. Zo
blijkt weer voetbal is een teamsport in
en buiten het veld. Zaterdag a.s. spe-
len de dames voor de beker.

Ratti gelijk tegen koploper

Ratti heeft de goede lijn wederom
door weten te zetten door koploper
SVDW thuis in Doetinchem een punt
af te snoepen. De Doetinchemmers
hebben nu 4 verliespunten, waarvan 3
tegen Ratti. Ook zijn de Kranenbur-
gers nu 5 wedstrijden ongeslagen.
De wedstrijd begon fel van beide kan-
ten. Na een goede kans van SVDW
een overwicht op te bouwen, dat na 20
minuten een treffer opleverde voor
SVDW. Ratti's antwoord was dat er
meer evenwicht in de wedstrijd kwam
met kansen voor Mark Sueters en Ge-
rard Waarle na aarzelend ingrijpen
van de Doetinchemse doelman. Vlak
voor rust van Stefan Fleming werd
boven de keeper uit door Gerard
Waarle ingekopt.

Na rust probeerde SVDW snel een
voorsprong te forceren, maar de Ratti
verdediging kwam niet echt in moei-
lijkheden. Na een kwartier nam Ratti
het initiatief over en wist een veldo-
verwicht op te bouwen maar tot echte
kansen leidde dit niet. Tijdens dit of-
fensief leidde een spaarzame tegen-
aanval tot 2-1 voor SVDW na een
schitterend afstandschot in de krui-
sing. Maar net als tegen Avanti had
Ratti meteen het antwoord klaar. Uit
een vloeiende aanval scoorde Mark
Sueters, op aangeven van Gerard
Waarle. Het leek op een gelijkspel af
te gaan, maar een overtreding binnen
de beruchte lijnen was de oorzaak van
een strafschop tegen Ratti. Herbert
Rutgers was echter in goede doen en
wist deze te stoppen.
Toch was het 5 minuten voor tijd wel
raak na een goed uitgevoerde aanval.
Het leek gebeurt, en zelfs keeper Her-

Veilig Verkeer
Nederland
overhandigt
boekjes 'Verkeer en
vervoer'
De heer A.J.H. Spies, secretaris van
Veilig Verkeer Nederland afdeling
Vorden zal aan de bibliothecarisesse
mevr. Geluk van bibliotheek Vorden
een serie boekjes over verkeer en ver-
voer overhandigen.
Scholieren benaderen dagelijks het
Centraal Bureau van VVN om infor-
matie voor spreekbeurten en werk-
stukken. Door het beschikbaar stellen
van deze boekjes hoopt VVN de
jeugd op de goede weg te helpen.
De jeugd moet in hun plaatselijke bi-
bliotheek gemakkelijk aan informatie
over verkeer en vervoer kunnen ko-
men. Tevens moet deze informatie
aansluiten op hun onderwijsniveau.
Er zijn dan ook twee sets ontwikkeld:
drie boekjes voor de bovenbouw van
het basisonderwijs (groep 3 tot en met
8) en drie boekjes voor de onderbouw
van het voortgezet onderwijs (12 tot
16-jarigen). Een subsidie van het Re-
gionaal Orgaan voor de Verkeersvei-
ligheid heeft de aanschaf van deze bi-
bliotheekboekjes mogelijk gemaakt.
De boekjes gaan onder meer over de
ontwikkeling van het verkeer, onge-
lukken in het verkeer en milieu en
verkeer. Daarnaast wordt uitgelegd
hoe je een spreekbeurt kunt voorbe-
reiden of een werkstuk kunt maken.
De illustraties in de boekjes kunnen
worden gekopieerd. VVN is een vere-
niging waarvan de leden één geza-
menlijk doel voor ogen hebben: vei-
ligheid voor alle weggebruikers.
Voor informatie kan men bellen met
VVN-afdeling Vorden, tel. 05752-
3597.

Stille staon
A 'j un begraffenisstoet zee t gaon,
zie'j gin mense meer stille staon.
Dat was vrogger algemeen,
de olderen heb dat vake ezeen.

Too zag i'j 'tokan de boerenwagen,
daorndöst acht buren um te dragen.
Allemaole in 't zwart ekleed,
met hogen hoed op zo'j wel weet.

Daor achter dan un hele riege,
mannen loopn vier an viere.
In de kleedwagens de vrouwluu,

okin 't zwart,
dan hei'jdehele riege ehad

Daornao kwam de liekkoetse in zwang,
maor dat duur n neet zo lang.
De liekauto kwam in de plaats,
lopen ging neet meer, helaas.

Zodoende kö'j haos gin stoet zien gaon.
Vanzelf kó" j dan neet meer stille staon,
Toch denke ik vake hoo ' t vrogger ging,
alles op de weg heel effen stil.

De lieden bunt veranderd, dat is gewis,
toch vuul i'j 't soms as un gemis.
Zee leaft volle meer langs mekare heer,
dat zie'j toch alle dage weer.

Al kö'j neet langs de weg gaon staon,
lao'w in gedachten met eur gaon.
Die'j wegbrengt, kind of man of vrouw,
altied is t'r diepe rouw.

Laotditons 'san 't denke n zettn,
' t kump ok veur ons,

al wi'j 't neet wetten.

't Is vrog of laat, meschien heel gauw,
oaver ons bunt ze dan ok in de rouw.

D. Lindeman

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Forumavond
gemeentepolitiek
De Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) organiseert dinsdag
15 februari in hotel Bakker een forum- en discussieavond, waarvoor
alle zittende en verkiesbare gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd.
Dit naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Het thema voor deze avond luidt „Kennen wij als ondernemers onze
gemeenteraadsleden en hun partijprogramma's en weten wij ge-
noeg over de gemeentepolitiek?"
Tijdens deze forumavond zullen ondermeer de fraktievoorzitters
van de plaatselijke politieke partijen een inleiding verzorgen.

bcrt Rutgers ging mee in de aanval bij
een aantal hoekschoppen, om de ge-
lijkmaker te forceren.
Twee minuten voor tijd gebeurde dan
toch wat nfcmand meer verwacht had.
Harm Welleweerd kopte een hoek-
schop van Stefan Fleming binnen en
Ratti kon een verdiend punt mee naar
Kranenburg mee.
Komend weekend is Ratt i vrij en
daarna kan Ratti met een hopelijk
complete selcktic het volgende duel
spelen.

Ratti

Uitslagen: Ratti B l - Almen B l: 3-2.

Sociï

Uitslagen: zaterdag 5 februari: Sociï
C - Klein Dochteren C: 2-2. Zondag 6
februari: Turkse Kracht - Sociï 0-0;
Pax 6 - Sociï 3 12-3; Sociï 4 - Warns-
veldsc Boys 4 1 - 1 ; Oeken 3 - Sociï 5
3-2; Sociï 6-.AZC 7 3-4.
Programma: zondag 13 februari: De
Hoven - Sociï; Sociï 5 - SHE 6; Sociï
6-Zutphen6.

Feijenoord oefent in Vorden

De voetbalvereniging Vorden bestaat
dit jaar 65 jaar. Ter gelegenheid hier-
van heeft de voetbalvereniging Vor-
den het plan opgevat, om voor deze
speciale gelegenheid het Rotterdamse
Feijenoord uit te nodigen om in- en te-
gen Vorden een oefenwedstrijd te ko-
men spelen.
De voetbalvereniging Vorden, die
mede door de organisatie van haar na-
tionale- en internationale jeugdtoer-
nooien al de nodige goede contacten
met de jeugdafdelingen van de lande-
lijke topclubs onderhoudt, reageerde
dan ook zeer verheugd toen eind vorig
jaar het bericht van Feijenoord binnen
kwam, dat de uitnodiging door de
Rotterdammers werd aanvaard.
De wedstrijd Vorden - Feijenoord
staat gepland voor woensdag 27 juli
a.s.

W a t e r p o l o
De dames van Vorden hebben afgelo-
pen weekend in de thuiswedstrijd te-
gen Triton 2 niet veel geluk gehad.
Het werd een 3-3 gelijkspel in een
wedstrijd waarbij paal en lat Triton
nog al eens te hulp schoot. Karin Rou-
wenhorst zette Vorden in de eerste pe-
riode op een 1-0 voorsprong. Triton
vocht terug en nam een 1-2 voor-
sprong waarna Grietje Welleweerd
2-2 liet aantekenen. In de tweede en
derde periode werd niet gescoord. In
de laatste periode maakte Debbie
Kraayeveld een 2-3 achterstand onge-
daan, waardoor de eindstand 3-3 werd
bereikt.

V o l l e y b a l

Dash-Sorbo volleybal dames l

Na de nederlaag tegen S VS afgelopen
week hebben de dames van Dash-Sor-
bo zich goed hersteld. In Zevenaar
werd de streekderby tegen Labyellov
met 3-1 gewonnen. Dash-Sorbo
kwam voortvarend uit de startblokken
en won de eerste twee sets met duide-
lijke overmacht (15-5 en 15-5). De
derde set werd, mede door enkele wij-
zigingen in de team samenstelling en
de goede vechtlust van Labyellov,
verloren met 7-15. De dames van
Dash-Sorbo lieten in de vierde set
zien over meer kwaliteiten te beschik-
ken.
Aanstaande zaterdag wordt er in ver-
band met Carnaval niet gespeeld. Za-
terdag 19 februari speelt Dash-Sorbo
thuis tegen Tornado.

Paardesport

L.R. en P.C. De Graafschap

Bij de op zaterdag 5 februari gehou-
den indoor-dressuurwedstrijden voor
paarden in Laren behaalde Lilian
Cuppers met Horinoco Flow een 2e
plaats met 127 punten en een 4e plaats
met 122 punten in de L2-dressuur. Zij
zal namens de kring Bcrkelstreek
worden afgevaardigd naar de Gelder-
se Kampioenschappen.
Bij de op zondag gehouden indoor
springwcdstrijden voor ponies in Bar-
chem behaalde Anja Stokkink met'
Silvia een 2e prijs bij het B-springen.
Ilse Winkel heeft zich bij de selectie-
wedstrijden voor de Gelderse kam-
pioenschappen gekwalificeerd bij het
L-springcn, categorie D.



Politieke thema-avond:
Wie de jeugd heef t j
heeft de toekomst

Op maandagavond 28 februari vindt in café „de Gildebroe-
ders", Wilhelminastraat 3 te Velp een unieke discussiebijeen-
komst plaats.

Twee dagen voor de gemeenteraads-
verkiezingen hebben de jongeren het
laatste woord! Zij staan centraal in de
discussie over de vraag wat het pro-
bleem is in de relatie politiek en jon-
geren. Zelden worden politieke bij-
eenkomsten bezocht door jongeren.
Het aantal jonge politici is op de vin-
gers van een hand te tellen. Hoe komt
dat? laten de ouderen de jongeren niet
de kans om in de politiek een woordje
mee te spreken of hebben de jongeren
niets te vertellen?
De jeugd mag nu stemmen, mat zich
nu laten horen: zullen zij het in de toe-
komst beter doen? Welke visie heb-
ben zij daarop?
Daarover gaat de discussie die zal
worden gevoerd met vertegenwoor-
digers van de vier grootste jonge-
renpartijen en een Tweede Kamer-
lid.

De deelnemers aan deze thema-
avond:
Gespreksleider: Klaas Jan Hindriks,
journialist. Voormalig diplomatiek re-
dakteur van de NOS-tclcvisic. Nu
hoofdredakteur van een internatio-
nale televisieorganisatie, gespeciali-
seerd in politieke analyse en presenta-
tie in binnen- en buitenland.
Namens 't Christen Democratisch Jon-
geren Appèl: Jan-Kees de Jager,

sinds 1992 in het DB in de functie van
penningmeester, 24 jaar.
Namens de Jonge Democraten: Hen-
riëtte de Vos, sinds april 1993 voorzit-
ter van de Jonge Democraten, 24 jaar.
Namens de Jonge Socialisten in de
Partij van de Arbeid: Tjeerd van Dek-
ken, sinds twee jaar lid van het DB in
de functie van penningmeester en
campagnecoördinator, 26 jaar.
Namens de Jongeren Organisatie
Vrijheid en Democtratie: Koen Peter-
sen, sinds 1992 voorzitter van de
JOVD,25jaar.
Tweede Kamerlid Henk van Hoof, 46
jr. Sinds twee jaar lid van de Tweede
Kamer voor de VVD.

Het woord is niet alleen aan de vijf
gastsprekers. Er zal voldoende gele-
genheid zijn voorde aanwezigen in de
zaal om vragen te stellen en te reage-
ren.
De gesprekken worden afgewisseld
door diverse pauzes waarin zal optre-
den de muziekband CRASH uit Nij-
megen e.o. De avond is bedoeld voor
jongeren, maar ouderen zijn zeker
ook van harte welkom.

De organisatie is in handen van VVD-
Ondercentrale Zutphen; nadere infor-
matie bij Dorien Mulderije (telefoon-
nummer 05752-3254).

In commissie Middelen!Gemeentewerken

9 Woongenot in plan Zuid is
uiterlijk achteruit gegaan'
In de commissievergadering Middelen/Gemeentewerken
kwam dinsdagavond een brief ter sprake die de heer J. Groen
uit de Willem Alexanderlaan 7 naar de raad van Vorden heeft
gestuurd, waarin hij wijst op de ontoelaatbare verkeerssituatie
in zowel de Alexanderlaan als de Beatrixlaan in plan Zuid.

Toen de verkeersplannen in Vorden
gepresenteerd werden o.m. (omlei-
ding vrachtverkeer red.) was aanvan-
kelijk volgens de heer Groen, die deze
avond als inspreker uit zijn brief ci-
teerde, opgenomen dat de T-kruisin-
gen van wijk Zuid (Horsterkamp) af-
gesloten zouden worden.
'In een later stadium is dat voorstel
verdwenen. Dit heeft tot gevolg ge-
had dat het zware tot zeer zware
vrachtverkeer van de bedrijven Sor-
bo, Jac Hermans de sluiproutes door
wijk Zuid ontdekt heeft. In feite is
door het verwijderen van het zware
verkeer uit de Dorpsstraat, het pro-
bleem verplaatst naar wijk Zuid. De
Willem Alexanderlaan is de kortste
verbinding van genoemde bedrijven
naar Ruurlo en Hengelo. De funde-
ring van deze straten is daar geheel
niet op berekend hetgeen bleek uit de
noodzakelijke afsluiting van de Wil-
lem Alexanderlaan 'wegens opdooi'
gedurende de vorstperiode in novem-
ber.
In verband met deze dooi werd de
Willem Alexanderlaan door de ge-
meente afgesloten. Dat hielp echter
niets, want de vrachtwagenschauf-

feurs zetten de afzetting gewoon opzij
en vernielden de straat rustig verder',
aldus de heer Groen. 'Herhaalde da-
gelijkse klachten1 bij de politie en de
gemeente Vorden hielpen nauwelijks,
door onvermogen van beide instanties
toezicht uit te oefenen. Het meidbu-
reau Apeldoorn van de politie ver-
wees naar Vorden, dat echter de helft
van de tijd niet bezet is. Het kwam in
die periode zelfs herhaaldelijk voor
dat zelfs de G.V.M, bussen de afzet-
ting negeerden', aldus de heer Groen
die vond dat het woongenot in plan
Zuid duidelijk is achteruitgegaan.
Mede op aandrang van commissielid
J.W. Regelink (CDA) zegde wethou-
der W.M. Voortman (P.v.d.A.) toe dat
het college zo spoedig mogelijk kón-
takt zal opnamen met de bedrijven
Sorbo en Hermans en dat momenteel
een evaluatie van de verkeersknel-
punten in Vorden in 'de maak' is. Een
andere klacht van de heer Groen dat
de trottoirs aan de Horsterkamp door
de 'overhangende' bomen versperd
worden, waardoor voor het 'voetpad'
weinig ruimte overblijft zal met de
bewoners aan deze weg worden opge-
nomen.

Zonder drukwerk
geen route kaarten.

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

J.M. Pelgrum in commissie:

'Laat de ambtenaren maar
ander werk zoeken'
'Een manier van doen die niet te pas komt en die ik niet langer
pik,' zo sprak een woedende J.M. Pelgrum (VVD) diensdag in
de commissie Middelen/Gemeentewerken.

Tijdens de behandeling van wat wijzi-
gingen in de begroting was het Pel-
grum opgevallen dat de gemeente ma-
chinerieën had aangekocht, terwijl de
raad nog om een krediet moet worden
gevraagd.' Dit is toch de grootste
flauwekul. Het college moet de amb-
tenaren maar eens duidelijk maken
hoe de besluitvorming in elkaar
steekt. En als de ambtenaren toch me-
nen op deze manier te handelen laten

ze dan maar ander werk zoeken,' al-
dus de verbolgen liberaal. Wethouder
W.M. Voortman (P.v.d.A.) meende
dat juist in de geest van de raad is ge-
handeld. 'Dit om te voorkomen dat
dingen worden uitgesteld of dat we
b.v. kortingen mis dreigen te lopen.
Blijkbaar ziet U dat duidelijk anders,'
aldus Voortman. Pelgrum bleef bij
zijn mening en wenste aan zijn uit-
spraken niets meer toe te voegen.

Kom eens kijken
voor het te laat is
Deze kreet is van toepassing voor
sportieve mensen die zich hebben
voorgenomen iets in clubverband te
ondernemen. Badminton Club Veld-
hoek stelt U in de gelegenheid om ge-
heel vrijblijvend meerdere avonden
lessen/trainingen te volgen en op een
sportieve manier kennis te maken met
deze recreatieve sport voor jong en
oud. Als U daarna besluit om lid te
worden en met veel enthousiasme de
lessen blijft volgen kunt U wellicht na
de zomerstop al deelnemen aan de re-
creantencompetitie in de beginner-
sklasse. Voor geoefende spelers (met
name dames) bestaat de mogelijkheid
om in de klasse voor gevorderde of
sterke spelers uit te komen. Dus da-
mes en heren aarzel niet en kom op de
woensdagavond in Sportcomplex de
Veldhoek of vraag informatie aan bij
Diny Hebbink, tel. 05753-7216. Men
zal er geen spijt van krijgen.

KRATO volop in de
weer
Na het buitentoneel van 12 en 20 juni
1993 is toneelvereniging KRATO
weer druk aan het oefenen voor een
volgend toneelstuk. Dit jaar zal dat
weer een binnenstuk worden. De re-
gisseur en souffleusse hebben er mo-
menteel hun handen nog aan vol,
maar daar komt verandering in. Het
toneelstuk 'Gouden Dagen' is een
vrolijk blijspel in 3 bedrijven en ge-
schreven door Froukje Annema.
Het gaat over de komische verwikke-
lingen in een gespannen huwelijkssi-
tuatie, wat gepaard gaat met veel hila-
riteit. Kortom, lachen geblazen. De
opvoering is op zaterdag 19 maart in
het Dorpscentrum in Vorden en zal
beginnen 's middags met een opvoe-
ring speciaal voor alle ouderen in
Kranenburg, Vorden en omgeving, 's
Avonds zal er gespeeld worden voor
alle andere belangstellenden.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 26 oktober
1993 de 'Raamregeling van inspraak in de gemeente
Vorden en de 'regeling ambtelijke bijstand' heeft vast-
gesteld.

Deze regelingen liggen vanaf heden ter inzage. Tegen
betaling van de kosten zijn de regelingen verkrijgbaar.

Acht dagen na deze bekendmaking treedt de regelin-
gen in werking.

Vorden, 10 februari 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

I^M^iM

R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

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

x^ X

Commercieel talent ?
Heeft u enkele uren per dog/week over en u wilt wat
bijverdienen?
Wij zijn op zoek naar een aantal

Telefonische verkoopsters
voor abonnementen werving op week - maandbladen -
partwork's e.d. in de regio Achterhoek.

Uw reaktie uitsluitend schriftelijk naar:
Media Expresse t.a.v. Gertie Kremer, Postbus 49,
7260 AA Ruurlo

Poiitilevaria
Op dinsdag l februari vond er een
aanrijding plaats tussen een personen-
auto en ee^cebok. De bestuurster
van de pers^Piauto reed over de Zel-
ledijk toen voor haar van rechts plot-
seling een reebok de weg overstak. Ze
kon een aanrijding niet meer voorko-
men. Gevolg: reebok gedood en scha-
de aan de auto.
Op dinsdag vond er ook een aanrij-
ding plaats op de Almenseweg. De
bestuurder van een personenauto wil-
de op de Almenseweg links af het
Lekkerbekje in rijden. Hij sloeg ver-
volgens links af. Op dat moment zat
een andere bestuurder van een perso-
nenauto al links naast hem. Deze was
bezig hem in te halen. Gevolg was dat
de auto van de man welke het Lekker-
bekje in wilde rijden met de linker-
voorzijde in botsing kwam met de
rechtervoorzijde van de auto van de
man die aan het inhalen was. Deze
sloeg daardoor op en reed op twee
wielen verder. Hierna stuiterde de
auto weer terug en kon bijtijds door
hard remmen een klap tegen een
boom voorkomen.
Op dinsdag kwam een man aan het
politiebureau. Hij had een dode steen-
marter gevonden op de Riethuisweg.
Hij wilde de huid van het dier laten

looien. Voor de man werden de beno-
digde formulieren opgemaakt

:rcm\Op woensdag 2 februari weroTn er op
diverse lokaties in de gemeente Vor-
den snelheidskontroles gehouden: op
de Zutphenseweg werden 398 voer-
tuigen gecontroleerd, waarvan er 20
te hard reden; op de I ïorsterkamp 163
waarvan 53 te hard en op de Ruurlose-
weg te Kranenburg 216 waarvan 9 te
hard. Tegen de te-hard-rijders zal pro-
ces-verbaal worden opgemaakt.

Op zaterdag 5 februari vond er een
aanrijding plaats op de Dorpsstraat.
Ter hoogte van de Herberg wilde een
bestuurder van eenpersonenauto
linksaf slaan. Hierbij keek hij niet
achterom en gaf ook geen richting
aan. Op dat moment botste hij tegen
een andere auto aan die hem op dat
moment passeerde.

Ook werd die dag door jongens een
olievat aangetroffen in de Veengoot.
Het vat werd door de jongens aan de
kant getrokken. Bleek een gedumpt
olievat te zijn welke nog halfvol was.
Het wat is vervolgens door de politie
gedeponeerd bij de gemeentewerken
van Vorden.

Rijtest 50+

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer

openbare kennisgeving terinzagelegging beschik-
king (art. 13.22, lid 2).

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu, koetshuis) ligt vanaf 11
februari 1994 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:

1. de heer H.J. Pardijs, Mosselseweg 4, 7251 KT Vor-
den. Adres inrichting: Mosselseweg 4 te Vorden;

2. de heer G.J. Beek, Het Hoge 61, 7251 XV Vorden.
Adres inrichting: Het Hoge 61 te Vorden;

3. de heer B. Voskamp, Schuttestraat 10, 7251 MX
Vorden. Adres inrichting: Schuttestraat 10 te Vor-
den;

4. de heer E.J. Eggink, Lieferinkweg 4, 7251 NV Vor-
den. Adres inrichting: Lieferinkweg 4 te Vorden;

5. Nedac-Alveru BV, Nieuwstad 28a, 7251 AH Vor-
den. Adres inrichting: Enkweg 17 te Vorden;

6. Bestuur zwem- en recreatiebad 'In de Dennen',
Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden. Adres in-
richting: Oude Zutphenseweg 7 te Vorden;

7. Voetbalvereniging Vorden, p/a het Stroo 13, 7251
VA Vorden. Adres inrichting: Oude Zutphenseweg
11 te Vorden;

8. de heer H. te Velthuis, Ambachtsweg 14, 7251 KW
Vorden. Adres inrichting: Ambachtsweg 14 te Vor-
den;

9. Fa. G. Weulen Kranenbarg en Zn BV, Ruurloseweg
47, 7251 LA Vorden. Adres inrichting: Ruurlose-
weg 47 te Vorden.

De nrs. 1 t/m 6 betreffen aanvragen om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor:
— nrs. 1 t/m 4: een agrarisch bedrijf;
— nr. 5: een inrichting voor de opslag en distributie

van overwegend huishoudprodukten;
— nr. 6: een zwembad (buitenbad).

De nrs. 7 t/m 9 betreffen aanvragen om vergunning tot
het oprichten en in werking hebben van:
— nr. 7: een sportterrein en kantine;
— nr. 8: een metaalconstructiebedrijf;
— nr. 9: een inrichting voqr opslag en verwerking van

diverse goederen.

De strekking van deze beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe
omgeving is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu. •

De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van
de ontwerp- beschikkingen.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 11 maart 1994. Zij die beroep instellen kunnen
overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad
van State een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de periode van een maand worden gericht aan de
voorzitter van genoemde afdeling.

Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 1 februari 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Viering 20-jarig bestaan van
'Soos Kranenburg'
Op 25 jan. jl. werd na de jaarvergadering het 20-jarig bestaan
gevierd. Bij aanwezigheid van 40 leden opende de voorzitter
mevr. Zents deze feestelijke bijeenkomst. Ze heette allen wel-
kom, in het bijzonder dhr. Bos, distriktsvoorzitter en oud-voor-
zitter dhr. J. Seesing. Een woord van welkom ook aan onze
buurt-KBO'ers, de besturen van afd. Hengelo en Vierakker-
IJssel-senioren.

Na de koffie met gebak sprak dhr. Bos
de leden van de soos toe en dankte het
bestuur voor de uitnodiging, deze ge-
zellige middag mee te vieren. Vervol-
gens mocht dhr. Bos met een toepas-
selijk woord de dames mevr. Gal-
Lichtenberg, mevr. Helmink-Nijen-
huis, mevr. Waarle-Jansen, mevr. Ha-
verkamp-Hollink en mevr. Akker-
man-Hilderink, voor de vele ver-
diensten het bondsspeldje uit te rei-
ken.
De voorzitter deelde mede, dat mevr.
Gal-Lichtenberg binnen enkele maan-
den 31 nieuwe leden heeft vcrwor-

worven. Namens de soos bood Pas-
toor v. Zeelst, met een toepasselijk
woord en luid applaus van de aanwe-
zigen, mevr. Gal-Lichtenberg en de
andere 4 dames van het eerste uur een
leuke attentie aan. Ook het 150ste lid,
mevr. Mombarg-Dijkstra, mocht een
cadeau in ontvangst nemen.
Hierna werd de middag met kaarten,
rummikub etc. en onder het genot van
een glaasje en de vrolijke noot van
mevr. Van Zandvoort, gezellig voort-
gezet.
Om ca. 5 uur sloot de voorzitter deze
prettige en feestelijke bijeenkomst.

Automobilisten van 50 jaar en ouder
hebben ook dit jaar weerde mogelijk-
heid om hun rij-ervaring te laten tes-
ten. U bent 50 of ouder. Dat betekent
in de meeste gevallen dat u al tiental-
len jaren uw rijbewijs hebt. En als al-
les heeft meegezeten, hebt u hopelijk
alleen wat krasjes op de lak en een en-
kele parkeerbon opgelopen.
Maar die lange ervaring is tegelijker-
tijd uw vriend en uw vijand. Immers,
heel onopgemerkt sluiper er routines
in uw rijstijl en met die routines de no-
dige fouten. Tel daar nog eens bij op
dat de wegen en de kruispunten zo-
veel ingewikkelder zijn geworden,
dat er heel wat nieuwe verkeersregels
zijn bijgekomen en dat het verkeer in
het algemeen veel agressiever is ge-
worden dan vroeger.
In de gemeentes Gorssel, Hengelo,
Lochem, Vorden, Warnsveld en Zel-
hem hebben de 'Stichtingen Welzijn
Ouderen' (SWO) i.s.m. de plaatselij-
ke afdeling van VVN en de ouderen-
bonden voorbereidingen getroffen
voor rijvaardigheidsritten voor oude-
re automobilisten op 30 maart a.s. De
rijvaardigheidsrit wordt van harte on-
dersteund door VVN, de ANWB, en
de BOVAG.
Door mee te doen krijgt u de moge-
lijkheid uw rijgedrag en uw verkeers-
kennis te testen. Dat gebeurt in een
ontspannen sfeer. Ervaren instruc-
teurs gaan na een kennismakingsge-
sprek een halfuurt je met u de weg op.
U rijdt in uw eigen auto. Na de rit kunt
u in een gesprek met de rijinstructeur
de rit nog eens doornemen.
Hij kan u wellicht een aantal handige
tips geven! Bij de rijvaardigheidsrit
behoort een theorieavond. Deze

avond heeft op dezelfde dag plaats als
de ritten, nl. woensdag 30 maart. Hebt
u interesse in een rijvaardigheidsrit,
dan kunt u plaatselijk contact opne-
men met: SWO Vorden, tel.
05752-3405. Er kan slechts een be-
perkt aantal mensen deelnemen. Vol
is vol!

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

Jong Gelre
Warnsveld
Tijdens de ledenvergadering op 14 ja-
nuari jl. zijn er twee bestuursleden af-
getreden, nl. Agnes Wijnbergen en
Erna Lammers. Voor hen zijn in de
plaats gekomen Joke Rossel en Ursu-
la Brummelman. Op 10 februari 's
avonds wordt er geschoten in de kapel
in de Wildenborch. Gezamenlijk ver-
trek vanaf de Boggelaar. Op 18 fe-
bruari is er de mogelijkheid de kunst-
meststrooier af te laten stellen door ie-
mand van de DLV. Bij slecht weer
gaat het niet door. Er zijn kaarten te
koop voorde festiviteiten rondom het
75-jarig bestaan. Bel 05751 -2011. Op
zondag 20 februari wordt er aan lan-
glaufen gedaan. De bus is vol. Denk
aan Duits geld en je paspoort. Vertrek
vanaf de Boggelaar.



WIJ GAAN
VERHUIZEN!

Op 11 februari verlaten wij
onze woning

Onsteinseweg 8.

Ons nieuwe adres is
Beatrixlaan 8, 7251 AN

Vorden.

Het nieuwe
telefoonnummer is:

(05752)4169.

Nieuw faxnummer:
(05752) 4326.

Fam. Geerken

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

WN
DES

Leo Westerhof:
WW! 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

VERHUISD:

fam. J.H. Kuypers
van:

Dorpsstraat 16

naar:
Margrietlaan 14,

7251AV Vorden, tel. 2813

VERHUISD:

G.W. Eijerkamp en
Eijerkamp-Lok

van:
de Horsterkamp 5

naar de:
Burg. Galleestraat 39,

7251E A Vorden, tel. 1386

Zoek jij een

part-time baan
met eigentijdse indeling,

hoge verdiensten, en
goede promotiekansen

én ben je in het bezit
van een auto?

Dan is
JAFRA COSMETICS

iets voor jou!
Voor info: M. Klaassen,

tel. 05752-1097.

Wij zijn er klaar voor in een nieuwe raadsperiode uw belang te behartigen.
U bent er toch klaar vóór 2 maart CDA te stemmen. CDA
V.l.n.r.: Trudy Tolkamp, Wim Regelink, Jo Bouwmeister, Ab Boers, Ria Aartsen-den Harder
kandidaat-wethouder, Harrie Kettelerij, Arie van Voskuilen, Jan Klein Lenderink.

LAATSTE KOOPJES
DAMES BLOUSES

uni & dessin

HEREN

• ROKKEN
modisch & klassiek

• JAPONNEN

• PULLOVERS

• JACKS

• JACKS

modecentrum

Teiuussen

ZIJDE BLOUSONS

PULLOVERS

OVERHEMDEN
Ledub & Lord Hamilton

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

i U! CARNAVAL U!

Nog geen idee voor de
carnaval?
Kom gerust eens kijken.
Wij hebben o.a.:

haarspray
schminck
pruiken
kielen, petten
maskers en snorren

en nog veel meer.

Natuurlijk bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Valentijnsdag
Het gouden

bewijs dat
ik aan je

denk

een. . . juisl!
Lic n hurl van
14-karaats goud.
Héél veel- x

zeggend... UU!

08 juwelier
• • • Zutphenseweg 5

siemennk VORDEN
OO Opticien Telefoon 150S

D'Olde Smidse heeft nu nieuw in het
assortiment de overheerlijke

KARTOFFELSALADE
ZALMSALADE
PASTASALADE
REUZESPIES

ZONDAGMIDDAG 13 FEBRUARI
KINDERCARNAVAL
voor de kleine feestgangers.

en

PATAT 1.- FRIKANDEL 1- PATAT 1-

Cafetaria - Snackbar - IJssalon - Zaal

,,b' tëfoe &mötóe"
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Wij kunnen weer

OPSLAG
RUIMTE

aanbieden in ons vrieshuis. Zowel grote als
kleine cellen zijn weer beschikbaar. Tevens is er
voldoende gelegenheid voor snel invriezen van
grote of kleine partijen vlees.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418.

Natuur permanent
voor volume & gemak in verzorging

INCLUSIEF:
* voorbehandeling
* knippen
* föhnen of watergolven
* conditioner
* gel / versteviger
*lak
* garantie

jratis kuurbehandelinc

AL L-IN: dus GEEN extra kosten l

LET OP

BEST-PRICE
aktie

loopt t/m
31 maart

J I M / / H E E R S I N K
H A A R M O D

VORDEN - Zutphenseweg 21 - 05752-1215

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

6voor 10,00

Hollandse Nieuwe
per stuk 2,25 3voor6,00

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram 3,50

Fd Ml 111 eZa K 10,00 (met gratis saus naar keuze)

Gebakken Bokking
per stuk 1,25 5 voor 5,00

Verder vele soorten gebakken en verse vis met gratis kruiden.

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

TE HUUR IN VORDEN:

BEDRIJFSRUIMTE
ca. 100 m2, event. op te delen in

2 therapieruimten met wachtkamer,
helft in principe verhuurd

Inl. tel. 05752-3135

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

Stemmen bij volmacht:
Indien u zelf niet in staat bent om te gaan stemmen,
en u wilt toch op de WD stemmen, kunt u een
gezinslid of kennis machtigen om uw stem uit te
brengen. Mocht dit niet lukken, belt u dan naar:
Dorien Mulderije, tel.: 05752-3254

WAT DEZE GEMEENTE NODIG HEEFT lijst 2

Banssehool
Bouman
BASISCURSUS DANSEN.

Vanaf maandag 28 februari a.s. willen we
weer van start gaan met een basiscursus
dansen voor paren.

Deze cursus zal bestaan uit l O lessen en wordt gegeven op
maandagavond van 20.00 tot 21.15 uur in zaal 'Herfkens' te Baak.

Opgave voor deze cursus dagelijks telefonisch van 18.00 tot 19.00 uur op
tel.nr. 05755-2204.
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