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Stichting Kranenburgs Carnaval:

Wij zijn er klaar voor"!!

De heren Herbert Rutgers, Willem Schmitz en Ronald Scholtz: „ Wij zijn er klaar voor."

Terwijl ze genieten van een
pijpje bier van een bekende
Achterhoekse brouwer, zeggen
dhr. Willem Schmitz ( voorzit-
ter), dhr. Herbert Rutgers ( se-
cretaris) en dhr. Ronald Scholtz
( penningmeester) van de Stich-
ting Kranenburgs Carnaval,
met het oog op de aanstaande
carnavalsdagen (23 t/m 25 fe-
bruari) eensluidend: " Wij zijn
er klaar voor"!

Voor het drietal betekent dat
tevens dat het gebruik van alcoho-
lische versnaperingen tijdens het
carnaval tot een minimum be
perkt zal blijven. Dat is voor hen
meer op de maandagavond van
toepassing. "Dan gaan we altijd
met ons allen naar "De Herberg"
om daar carnaval te vieren", zo
zegt Willem Schmrtz. Tussen twee
haakjes, op de Kranenburg "loopt"
het carnaval namelijk tot en met
de zondag.
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(nu ook op maandagmiddag open)

Het organiseren van carnavalsfees-
ten betekent met name verant-
woordelijkheid dragen. En die ver-
antwoordelijkheid ligt na de ver-
schrikkelijke ramp in Volendam
nog zwaarder op de schouders van
de organisatie dan vaak in het ver-
leden het geval was. Dat geldt voor
geheel Nederland. Neem bijvoor-
beeld de kop in de Telegraaf van
zaterdag 10 februari. Daar staat
met "knoerten" van letters te lezen
dat het met de nooduitgangen in
de horeca nog steeds rampzalig is!

De Stichting Kranenburgs Carna-
val heeft voor de zondagmiddag
een feesttent met een oppervlakte
van circa 108 m2, dhr. Schmitz: "De
gemeente Vorden heeft ons zonder
problemen de vergunning ver-
leend. De voorschriften zijn duide-
lijk, daar heb je je aan te houden.
Nooduitgangen, brandblusappara-
ten al dat soort zaken. Alles wat
maar enigszins brandbaar is zoals
bv. versieringen, komen er niet in".

Herbert Rutgers: " We laten niets
aan het toeval over. Voor de zon-
dagmiddag tijdens het kindercar-
naval, is er een speciale werkgroep
van zeven personen aanwezig om
alles goed in de gaten te houden".
Voor de festiviteiten die in de zaal
van het pannekoekenrestaurant
plaatsvinden, zijn er uiteraard ook
de nodige voorschriften.

Onze gesprekspartners hebben de
laatste jaren ook te maken met
een luxe probleem. Elk jaar is er
voor het feest op de Kranenburg
meer belangstelling. Vorig jaar
trok het carnaval zo'n duizend
bezoekers. Schmitz:" Voor mij per-
soonlijk mag dat zo blijven. Ik hou
het liever op de gemoedelijke toer
en vindt een dergelijk aantal vol-
doende. Wordt de belangstelling
nog groter, dan zullen we dat
uiteraard niet uit de weg gaan".

Ronald Scholtz merkte in dit ver-
band op dat een vaste locatie ook
een positieve rol speelt. Ook telt

mee dat de carnavalsvereniging
"De Deurdreajers" inmiddels van
het tapijt is verdwenen. Wel moge
duidelijk zijn dat de organisatie
niet zit te wachten op carnavals-
feesten zoals die in de zeventiger
jaren plaatsvonden toen er dui-
zenden bezoekers uit de gehele
regio naar de Kranenburg trokken.
Zo werd bijvoorbeeld de selectie
van F.C. Twente op de maandag-
avond ook wel eens gesignaleerd!

Carnavalsfeesten organiseren bete
kent tevens dat er geld op tafel
moet komen. Dus werd, op de
goeie afloop van de verloting het
tweede pilsje gedronken. Alle dui-
zend loten verkocht. Prima toch!
Het geld wordt gebruikt voor het
kindercarnaval op zondag 25
februari met medewerking van
het "Theater Fiets". Dit kindercar-
naval is voor de kinderen geheel
gratis.

Voorafgaand aan het kinderfeest is
er een optocht met medewerking
van "De Schaddestekkers". Overi-
gens wordt de uitslag van de verlo-
ting op vrijdagmorgen 23 februari
tijdens het bezoek van prins Jos en
adjudant Toon in de school "De
Kraanvogel" bekend gemaakt. De
Stichting heeft voor de jeugd
bovendien een kleurplaatwedstrijd
georganiseerd. De tekeningen kun-
nen voorafgaande aan de optocht
worden ingeleverd. Momenteel
zijn bij de firma Sueters nog kleur-
platen beschikbaar.

Vrijdagavond 23 februari wordt er
in het pannenkoekrestaurant een
grote playbackshow georganiseerd
die gepresenteerd wordt door
Hans Krabbenborg. Voor Sanne
Mullink ( "Shania Twain") bete
kent het dat ze de "Kasbendjen-
wisselbokaal" moet verdedigen.
Datzelfde geldt voor Tonnie
Roelvink, Jos Besselink en Bennie
Mullink die vorig jaar succesvol
waren met "Urbanus". Zij verdedi-
gen de "Kranenburg Carnaval- wis-
selbokaal".

Zaterdagavond 24 februari is er
het gecostumeerde bal waarbij
prins Jos en adjudant Toon plaats
zullen maken voor respectievelijk
een nieuw prins en een nieuwe
adjudant. Ook worden die avond
prijzen beschikbaar gesteld voor
de mooiste costuums e.d.

Wanneer de kinderen zich zon-
dagmiddag 25 februari in de feest-
tent zullen vermaken, is er in de
zaal een ouderwets carnavalsfeest
met medewerking van de band
DOGZ en Imca Marina. Ook dat
belooft een uitbundig feest te
worden.

Verhuizing Arends
stapje dichterbij
De verplaatsing van landbouw-
mechnisatiebedrijf Arends in
Wichmond naar de Lankhorster-
straat 16 is een stapje dichterbij
gekomen. Vorige week wees de
Raad van State de bezwaren van de
omwonenden van de hand die vin-
den dat de wijziging van het
bestemmingsplan van het perceel
in strijd is met het streekplan.

Volgens de Raad van State heeft
het gemeentebestuur van Vorden
bij de wijziging van het bestem-
mingsplan voldoende rekening
gehouden met het provinciaal
streekplan en komt de natuur in
dit gebied niet onder druk te
staan. Het landbouwmechnisatie
bedrijf van Arends is nu nog geves-
tigd aan de Dorpsstraat. Het is de

bedoeling dat er op dit perceel in
het centrum van Wichmond str-
aks negen woningen komen. De
provincie heeft hiervoor al contin-
genten toegezegd. De negen hui-
zen aan de Dorpsstraat maken
onderdeel uit van een gezamenlijk
plan dat de heer Arends samen
met zijn buurman Krijt enkele
jaren geleden indiende. Op het
perceel waar tot voorkort de firma
Krijt bevestigd was - Krijt heeft
zijn bedrijfsactiviteiten inmiddels
beindigd - staan nu twee woningen.

De buurtbewoners aan de Lank-
horsterstraat geven de moed nog
niet op. Binnenkort dient er een
rechtzaak ten aanzien van de
bouwvergunning die is afgegeven
aan landbouwmechanisatiebedrijf.

Chocolademelk- concert
"Sursum Corda'99

Zaterdagmiddag 17 februari ver-
zorgt de jeugd van de muziekver-
eniging "Sursum Corda" een zgn.
"Chocolademelk- concert". De titel
van dit concert heeft alles te
maken met het feit dat de jeugd in
de pauze chocolademelk krijgt
aangeboden.
Aan dit concert zal medewerking
worden verleend door het
Kabouterorkest; het Leerlingen-

orkest; de Blokfluitgroepen l en 2
alsmede de "Minirettes".

Daarnaast zijn er diverse soloop-
tredens. Zo zullen leerlingen op de
instrumenten saxofoon, clarinet,
dwarsfluit em trompet optredens
verzorgen. Ook treden zij bijvoor-
beeld op in duo's of trio's. Het
Chocoladeconcert wordt gehou-
den in het Dorpscentrum.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. H. Westerink, H. Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. A. Hagoort. dienst m.m.v. jongeren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. H. Kool-
haak, Geesteren (ruildienst)

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 februari 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 februari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 18 februari 10.00 uur Woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
18-19 februari H. Jacobs, Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
17-18 februari dhr. G.H. Sterringa. Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30 - 10.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur. U kunt dan belleji
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
17-18 februari G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 2124. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30 -12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 1930
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-1130. 15.30- 16.45 en 18.45-1930 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is. kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem. Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel 0900-8844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Wlthaar, tel. 057S442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem, Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 090O-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon 0575-551256.

Monuta uitvaartverzorging uitvaartcentrum Het Jebbink
4a. tel. 0575-552749 of 0800-0230550.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-^ woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
mfo/aanmelden via de SWOV. tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Te huur: camavalskleding
voor kids en volw. Open vanaf
12 tot 25 februari van 16.00-
19.00 uur of bel: 0573-451385

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u hel-
pen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 572127

• Jong gezin zoekt: woon-
ruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Ruurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Be-
reid tot verlenen van hand- en
spandiensten. Telefoon 0575-
552201

• Nette alleenstaande heer, 54
jaar zoekt huurwoning in
omgeving van Vorden. Br. o.
nr. V51-1 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden

• Te koop: Opel Corsa bj '87
prima auto, technisch 100%.
Vr.pr. f 1750,--Bel 554320

• Gezocht: een lieve, ervaren
oppasmoeder voor Walter van
10 maand. Centrum Vorden
Tel. 554320

• Wil degene, die ons Mou-
linex-oventje overnam, zich
melden; er zijn nog meer on-
derdelen! Nog schoenen
maat 39/40 of (bak)pannen
nodig? Belangstelling voor
ansichtkaarten? Bel 553795
b.g.g. 553440

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend of
middag per week. Tel. 441218

• Te koop: Ford Escort 1.6
rood, sportv. + div. extra's '90;
LPG +APK i.z.g.st. f 3.500,-
0575-460428

• Te huur: camavalskleding
voor groot en klein. DS Design,
Molenkolkweg 33, Steenderen,
tel. 0575-452001

• Wilt u het makkelijk hebben
met de verzorging van uw
haar? Thuiskapster Hanny
bellen. Tel. (0575) 52 67 84
of 06 - 15 10 24 03

• Valentijn-arrangement:
(h)eerlijk alternatief bij vrouwen-
pijn, overgangsklachten e.d.:
o.a. i.r.-sauna/douche, Reiki-
behandeling en zonnehemel.
Rookvrij, welkom bij Reikiist
Ineke, tel. 0575 - 46 43 83

• Nieuw Zeeland: jong gezin
zoekt gemot, hulp m/v op
melkv.bedr. 270 koeien, 1/8 -
1/12 '01. Bijvk. (ex) MAS/HAS-
er + melk erv. Verg. + Kost/inw.
Unieke werkerv. A en E Rit-
meester. PH 0064 7 886 4252
/ Fax 0064 7 886 4250

• Vrijdag 16 februari begint
beeldend kunstenaar Louise
Stegeman weer met haar lessen
Werken met Klei en Was
in Reurles Huus. Lestijden: 6
vrijdagm. van 14.00-16.00 uur.
Kosten f 105,--. Inlichtingen en
opgaven: in Reurles Huus op
donderdagavond en vrijdag-
morgen of tel.: 0573-452075

• Donderdagavond 15, 22
februari en 1 maart kan men
in Reurles Huus vanaf 20.00
uur terecht met problemen op
creatief gebied. In maart wordt
het Huus op donderdag-
middag vanaf 14.00 uur als
werkplaats geopend

• Genoeg hout aanwezig op
Paasvuur Kranenburg. Terrein
is vanaf nu afgesloten. Ieder-
een bedankt St. C.C.K.

• Op vrijdag blijkt ineens: mijn
Mereltje is toch geen kereltje!
Opeens heb ik twee lieve
meiden, en houd zielsveel van
beiden (papa) Heimer

• Wegens bijscholing me-
dewerkers vrijdag 16 februari
gesloten. Wereldwinkel Vorden

• Weer volop nieuwe artikelen!
Voor de origineelste cadeaus
in iedere prijsklasse moet u bij
Wereldwinkel Vorden zijn

• Deze maand geen Haagse
bakkies. Residentie koffie in febr.
in de reclame! (ook cafeïnevrij)
Wereldwinkel Vorden

BOEREN WEKEN

Nieuw Nieuw Nieuw
Biologische tuinderij The Green Garden
neemt vanaf vrijdag 16 februari a.s. de plaats
over van de "Vijfsprong".

Ter kennismaking de volgende aanbiedingen
Eister
van f 5,00 kg nu voor f 4,00 kg
Witlof
nu geen f 8,50 kg maar voor I 7,00 Kg
Tot vrijdag

Meindert Kooistra
uw natuurlijke groenteman

Kogelharde Spruiten AQ
500 gram WO

Grote Jonagold
r/2 kilo 398
Wilde Spinazie
500 gram 279

Boerbart- Clazien-
of Boerensalade
200 gram

Boeren Piepers
500 gram 398
Panklare Groene j QQ
kOOl 500 gram l WO

Boeren Zuiveltoetje
per bakje 249

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

groot klein
50
m

Advocaatvlaai

klein

Donderdag • Vrijdag - Zaterdag

Roombotercake 6.

Maisbrood

sr± 800 gr. nu

Diverse vlaaien
vraag er naar in de winkel

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

In verband met vakantie is
De Vordense Tuin

volgende week 19 t/m 26 februari

gesloten
Dinsdag 27 februari is de winkel weer geopend.

Monique Groot Roessink

fs ^ i Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • Tel. 0575-555222

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedif

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039



Wat ooievaar?
Niks ooievaar!
Gewoon, je weet wel. . . En toen was ik er.

Hij is geboren op 6 februari 2001 om 02.50 uur,
weegt 3295 gram en is 48 cm lang.

Bert en Angela
Niels, Michelle en Jelle Lichtenberg

De Bongerd 26
7251 CD Vorden

Bezoek vinden we fijn, maar mag het in de kraam-
tijd zijn?

; i•. . . — ............... . ... .. — ; — .. . — ..... — . ,»•
----------------------------------- --------------

Verrast, verbaasd én vol ongeloof dat een mensje
{ zo teer en klein, zo oogverblindend mooi kan zijn. '

Merel Nadine

Merel is geboren op 9 februari 2001.

De trotse ouders zijn:
Heimer Kappert en Diana Bannink

Willem Alexanderlaan 21
7261 WR Ruurlo
Tel. 0573 - 454746
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Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk be-
danken voor alle felicitaties, bloemen en cadeaus
die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijksfeest.

Chris en Rina Klein Obbink

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed,
als je iemand die je liefhebt, verliezen moet.

Wij willen graag iedereen bedanken, die op welke
wijze dan ook, hetzij met een brief, kaart, bloemen
of een handdruk, hun medeleven heeft betoond tij-
dens de ziekte en na het overlijden van mijn zorg-
zame vrouw, onze lieve moeder en oma

Egberdina Elkink-Zieverink
Dina

Het heeft ons geweldig veel steun gegeven.

Henk Elkink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 2001

Wijs Sierbestraling en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte
bestratingen, herstraten van bv
terras, inrit, enz.

Tevens verhuur van
kraan/shovel machinist
en grondwerker.

Tevens mobiele kraanmachinist gevraagd

BJ Wijs
Het Hoge 8, 7251 XW Vorden
tel: 06-29171076 en fax: 0575-553512
Email: bjwijs@cs.com

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

50 jaar?
Huur een opblaasbare

Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,-

per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m

f 50,- per dag.

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

Het allerliefste?

4 Duitse biefstukken 1100
€492

hacheevlees/runder-
poillet, met gratis
kruiden en uien, WO gr.

ontbijtspek
WO gr.

chorizo
WO gr.

11
filet américain

59 met pesto
700 gr.

39 krabsalade
WO gr.
prei-oester

1 98 (varkensoester, prei,
l katenspek), per stuk € 125

VlogmanKeurslager
Zutphensewcg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis eto.

BOVAfi

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Samen sterk!
Help Jantje Beton projecten te realiseren die kinderen
de kans geven zich op evenwichtige en speelse wijze te

onze site www.jeugdfonds.nl.

Beton

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en
aanbod!

Word donateur: giro 1247

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Da ff en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

TIJDELIJKE
SUPER AANBIEDING!

DIGITALE «*
SCHAKELKLOK

8 programma's
dag- en weekprogramma
16 Ampère/3 .600 Watt
kinderbeveiliging
2 jaar garantie

AKJ1EPKU519295
€9.05

HARMSI N
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220



GEMEENTE B ULLETIN voRDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ANLEG SPEELPLEK IN WIJK HETJOOSTINK

Burgemeester en wethouders willen op het gazon voor Biesterveld 38 tot
en met 78 enkele speel toestellen plaatsen. De opzet van deze speelplek is
kleinschalig, voor de jeugd van 2 tot 6 jaar. Er komt een torentje met
glijbaan, een draaitoestel en een schommel.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het plan voor de aanleg
van deze speelplek. Van 14 februari 2001 tot en met 28 februari 2001 ligt
het ontwerp-plan tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter
inzage bij de afdeling gemeentewerken (boerderij). Binnen deze termijn
kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunt u richten
aan burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
Vorden. U kunt uw mening ook mondeling kenbaar maken aan de
medewerkers van de afdeling gemeentewerken.

/MAATREGELEN VOORRANG FIETSER VAN RECHTS

Door een vergissing is vorige week in het bericht over het invoeren van
de maatregel "voorrang fietser van rechts" niet in deze rubriek vermeld
dat ook op het kruispunt Beatrixlaan-Van Vollenhovenlaan een
punaise komt.

ANDATENLIJST 2O01 EN ANDERE OVERGEDRAGEN
BEVOEGDHEDEN

Op 6 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders de "mandatenlijst
2001 en andere overgedragen bevoegdheden" vastgesteld. In deze lijst
staat wat ambtenaren zelf mogen afdoen. Iedereen kan de lijst vanaf nu
inzien in de Units, sector Samenleving. Tegen betaling van de kosten
kunt u een exemplaar van de lijst krijgen.

PREEKUUR WETHOUDER DJ. MULDERJJE-MEULENBROEK

Op donderdag 15 februari 2001 is wethouder Mulderije niet in de gele
genheid spreekuur te houden.

ELEFOONCEL IN KRANENBURG VERDWIJNT

KPN haalt over enkele maanden de telefooncel in Kranenburg weg.
Deze telefooncel wordt zeer weinig gebruikt (gemiddeld 3 keer op een dag).
Dit gebeurt niet alleen in Vorden, in heel Nederland haalt KPN de
onrendabele cellen weg. KPN moet er teveel geld bijleggen om deze cel in
stand te houden. De enige mogelijkheid om de cel te behouden is om de
gemeente het tekort te laten betalen. Per jaar kost dit ƒ 4.500—, oplopend
naar ongeveer ƒ 6000,—. Burgemeester en wethouders vinden dit niet
aanvaardbaar. Door de snelle groei van de mobiele telefonie is het
gebruik van telefooncellen sterk gedaald. Omdat de kern Vorden meer
dan 5000 inwoners heeft moet KPN de cel bij het marktplein laten staan.

ERGADERING RAAD VAN DE REGIO STEDENDRIEHOEK

De regioraad vergadert op woensdag 21 februari 2001 om 20.00 uur in
Apeldoorn, Wilmersdorf 9.

Op de agenda staat:
- jaarrekening 1999
- jaarverslag brandweer 1999
- jaarverslag GGD 1999
- jaarverslag Bureau Beleidszaken 2000
- activiteitenplan bureau beleidszaken 2001
- afwikkeling privatisering Ambulancehulpverlening
- bekrachtigen bezwaarschrift College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen.

U kunt de voorstellen inzien bij Bureau Beleidszaken, Wilmersdorf 9 te
Apeldoorn.

EMEENTEGIDS 20O1

In het voorjaar komt de nieuwe gemeentegids uit. Drukkerij Weevers
verzorgt het drukken van de gids en het actualiseren van het adressen-
bestand van verenigingen en instellingen.

Heeft u adreswijzigingen door te geven of wilt u nieuwe verenigingen
laten vermelden in de gemeentegids, neemt u dan contact op met
Drukkerij Weevers, tel. 551010.

AXATIES ONROERENDE ZAKEN NAGENOEG AFGEROND

Bijna alle onroerende zaken in de gemeente Vorden zijn weer getaxeerd
voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De waarden zijn
bepaald naar waardepeildatum l januari 1999. Deze waarden zullen
worden gebruikt voor de heffing van belastingen gedurende 4 jaar in de
periode l januari 2001 t/m 31 december 2004.

WAARDEBESCHIKKING
Eind februari 2001 ontvangen eigenaren en gebruikers van onroerende
zaken van de gemeente een waardebeschikking. Hierop staat de waarde
vermeld van de betreffende onroerende zaak. Deze waarde gebruikt de
gemeente voor het vaststellen van de hoogte van de aanslagen onroerende
zaakbelastingen, de Belastingdienst voor het eigen-woningforfait (was
huurwaardeforfait) voor de eigenaren van woningen en het waterschap
voor hun belastingen.

INKOMSTENBELASTING 2000
De nieuwe waarde die in uw waardebeschikking staat vermeldt moet u
niet te hanteren voor de aangifte inkomstenbelasting 2000. Voor 2000
geldt nog de oude waarde.

TAXATIEVERSLAG
Na ontvangst van uw waardebeschikking kunt u een taxatieverslag
opvragen bij de gemeente. Dit verslag is gebonden aan wettelijke voor-
schriften. Het is geen uitgebreid taxatierapport, zoals bijvoorbeeld een
makelaar/taxateur opmaakt bij de verkoop van een onroerende zaak.
Het opvragen van nadere informatie kan op de volgende manieren:
* telefonisch: (0575) 55 74 27
* schriftelijk: Gemeente Vorden, afdeling financiën, Postbus 9001, 7250 HA

Vorden
* email: belastingenvorden@vorden.nl

De komende weken krijgt u meer informatie over de Wet WOZ,

OUWAANVRAGEN

Plaats
Rondweg 6

aanvrager
Gemeente Vorden

Ruurloseweg 96-98 J.W. Jurrius

inhoud
verplaatsen
opslagruimte voor
oefenmateriaal

bouwen agrarisch
bedrijfsgebouw

datum on tv.
02-02-2001

08-02-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

OUWVERGUNNINGEN

Plaats aanvrager
Burgemeester Visser Mode
Galleestraat 9

het Wiemelink 7 GJ. Pelgrum

Kamphuizerweg 9 F.M. van Zeldert

inhoud
veranderen
winkelgebouw

vrijstelling

veranderen en afstand tot
vergroten woning zijdelingse

perceelgrens

bouwen recreatie
woning met
bergruimte

- oppervlak
- goothoogte
-hoogte

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

OORRANG VOOR BESTUURDERS VAN RECHTS

Nieuwe verkeersmaatregel gaat in per l mei 2001
Per l mei 2001 komt er een nieuwe verkeersregel. Bestuurders van rechts
krijgen dan voorrang op de zogeheten 'gelijkwaardige kruisingen'.
Gelijkwaardige kruisingen zijn kruisingen waar de voorrang niet
geregeld is met bijvoorbeeld een bord en/of haaientanden.
Overal in Europa, behalve in Nederland, geldt deze regel al.
Nu denkt u misschien dat is toch zeker niets nieuws? Bestuurders van
rechts hadden toch altijd al voorrang? Dat is echter maar gedeeltelijk
waar. Fietsers en bromfietsers zijn namelijk ook bestuurders. En zij
hebben op dit moment, op gelijkwaardige kruisingen, geen voorrang op
motorvoertuigen. Ook niet als ze van rechts komen.
Dat gaat per l mei a.s. veranderen. Alle bestuurders die van rechts
komen, dus ook fietsers en bromfietsers, hebben straks voorrang op
gelijkwaardige kruisingen. Blijft u echter altijd alert. Voorrang hebben
wil niet altijd zeggen dat u het ook automatisch krijgt.

De regel bij uitritten verandert natuurlijk niet. Bestuurders vanuit .een
uitrit de weg oprijden of van een weg een inrit oprijden, moeten het
overige verkeer (ook voetgangers!) voor laten gaan.



organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
15 februari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Cognac
Dupont VS

3 l f 99

FNV
BELASTINGSERVICE

op 5 en 13 maart
zijn er weer onze

belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. 0575-556775

DRIE STERREN
> O <

JONGEJENEVER ^̂ §̂̂  ^j^ mm. _^ PU5C||KIN

Jonge**"* Pollen Teacher's Di Saronno Puschkin
jenever Kersenbrandewijn whisky Amaretto Black Sun

0,7 Itr. - 36£5 0,7 rtr. - W^

24,95 23,95

Cognac
Dupont VSOP

4*4* 42,49
Ou font VSOf Dupont VS

***

21,49
34,49

19,95
1 Itr. -

14,99
Super Slijterij

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Aanbiedingen geldig tot en met 24 februari

Uw specialist in Bierpakketjes

VLAAI VAN DE WEEK:

Rijstevlaai f 10,-

Nieuw!!!: Pompoenbrood
Chocnut cake

melkchocolade met
hazelnoot f 5,50

VRUDAG EN ZATERDAG:
zoals u van ons gewend bent

Weekendtaartje f 7,50
div. smaken

"Hfe.î *«*̂ 5l \S* £" êi£
-IBIIlfr "**M& ^V ftwtfP IW"' ^«W»

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van maandag 19 februari 2001 voor
iedereen ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage
ligt het onherroepelijk geworden bestemmingsplan
"Vorden West en Zuid, herziening het Jebbink 15".

Het plan maakt de vestiging van bedrijven in de lichtste
milieucategorie mogelijk op het perceel het Jebbink 15,
door naast de reeds aanwezige woonbestemming een
medebestemming "werken" op te nemen.

Vorden, 14 februari 2001.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT EK NIET OMHEEN

Verkrijgbaar bij uw contactlensspecialist:

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

150 jaar Beter Koken
Dit vieren we met 5 schitterende

BK Feestvoordeelsets!

BK Karaat satn

BK Gastronome
Setsamenstelling: Kookpan met deksel 0 16, 18 en 20 cm

en steelpan 0 16 cm. Op de bijpassende soeppan, hapjespan
of koekenpan liefst f25,- feestvoordeel!

Verkrijgbaar bij:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

Chipknip

Deze BK actie geldt alleen in de maand februari 2001.



4OJarig dienstverband
de heer Bennie Duenk

Jubilaris B.H.G. Duenk (rechts) en directeur LG. Weevers
bij de uitbreiding van de kantoren van de hoofdvestiging

Dit unieke jubileum werd afgelopen vrijdag gevierd met een receptie
die hem aangeboden werd door Drukkerij Weevers. De heer Bennie
Duenk trad veertig jaar geleden in dienst bij Drukkerij Elna, op voor-
spraak van de heer Weevers sr., die daar leermeester van hem is
geweest tot hij vertrok naar Vorden om daar zelf een bedrijf te begin-
nen. Dit bedrijf heeft in 1999 Drukkerij Elna overgenomen.

Op 2 mei 1960 trad de heer
Bennie Duenk in dienst bij
Drukkerij Elna als leerling hand-
zetter. In die tijd werd de Elna met
de hand, dus letter voor letter,
gezet in lood. Hij ging al snel een
vierjarige grafische opleiding vol-

gen in Zutphen en hier behaalde
hij zijn diploma handzetter. Het
bleef niet hierbij, want Bennie
Duenk was zeer leergierig en
mede door zijn technisch gevoel
op machinegebied klom hij al snel
op tot machinezetter en zelfs het

drukken was hem niet vreemd.
"De krant moet af' is een veelge-
hoorde zin van hem en daarom
vond hij het nooit erg om over te
werken. Ziek worden was er voor
hem ook niet bij. Ook in de week-
einden werd er vaak een beroep
op hem gedaan vanwege het druk-
ken van rouwbrieven e.d. Hij zette
dan de tekst en drukte de kaarten.
De stap naar offset was een grote
verandering, maar mede door zijn
grote inzet, beheerste hij ook dit
snel. In 1999 kwam er een grote
verandering bij de Elna en het
bedrijf werd overgenomen door
Drukkerij Weevers uit Vorden. Dit
betekende voor Bennie dat hij
naar de hoofdvestiging in Vorden
werd overgeplaatst en ook hier
kan hij zich prima handhaven,
mede door zijn technische knob-
bel.
Hij is hier mede verantwoordelijk
voor de afwerking van de produc-
ten. Tijdens de receptie die hem
aangeboden werd door het bedrijf
werd hij door de heer LG. Weevers
sr. (zijn vroegere leermeester bij
de Elna) toegesproken.
De directeur, de heer LG. Weevers
jr., feliciteerde de jubilaris met dit
toch wel unieke jubileum en over-
handigde hem een enveloppe met
inhoud en zijn vrouw een mooie
bos bloemen.

Dat de heer Bennie Duenk geen
onbekende is in Lichtenvoorde
bleek wel uit het grote aantal
belangstellenden die hem tijdens
de receptie kwamen feliciteren.
Behalve familie, buren, collega's,
vrienden waren er nog vele ande-
ren en allen werden bedankt voor
hun komst door de jubilaris.

Koffieconcert Hollands
Landschap Henk Hilferink

De werkgroep Roemenië orga-
niseert op 18 februari een kof-
fieconcert met medewerking
van Henk Hilferink in het pro-
gramma Hollands Landschap.
'De zee klotst voort in eindeloze

deining', zo klinkt de eerste strofe
van een gedicht van Willem Kloos.
Dit gedicht inspireerde Henk Hil-
ferink tot het schrijven van het
lied 'Hollands Landschap'. De
trein rijdt voort door het land-

schap van het leven; een schijn-
baar eindeloze tocht waaraan
geen ontkomen mogelijk lijkt. Het
lied 'Hollands Landschap' geeft
het oer-Hollandse beide-benen-op-
de-grondgevoel weer van de tekst-
schrijver/zanger, maar daar door-
heen wordt de roep om bevrijding
steeds sterker en het verlangen
naar de droom steeds groter. Het is
de innerlijke strijd in de mens tus-
sen gevoel en verstand, droom en
werkelijkheid, vrijheid en gebon-
denheid die de drijfveer vormt van
de liedjes van Henk Hilferink. In
het programma 'Hollands Land-
schap' wordt een beeld geschetst
van een zoekende mens die laat
zien dat hij aan de ene kant vol re-
lativerende humor en zelfspot zit,
maar zich aan de andere kant kan
overgeven aan onbegrensde ro-
mantiek en melancholie.

Het is een zoektocht naar vrijheid,
ondanks de dreiging van het onbe
kende, schept ruimte om te ade-
men en geeft hoop en moed om
vol vertrouwen aan een nieuw
avontuur te beginnen. Henk Hilfe-
rink was jarenlang de leadzanger
van Spöl. Naast een dialectreper-
toire heeft hij nu ook Nederlands-
talige nummers waarvan het lied
'Geluksvogel' uitgebracht op sing-
le CD. Samen met Peter Smeitink
die toetsen en accordeon bespeelt
en Frank van Velthoven, contra-
bassist en saxofonist treedt hij op
in een inspirerend programma.

Zondagmorgen 18 februari staat
partyrestaurant De Smid te Keijen-
borg garant voor een sprankelende
en levendig programma. Kaarten
zijn in voorverkoop verkrijgbaar
bij VW Hengelo (Gld.) en partyres-
taurant De Smid, tel. 057S461293.

Ludieke actie groot succes

Valentijnsgroet met
Morgana kussensloop
Morgana Slaapkamers van Lub-
bers uit Hengelo Gld/Doetin-
chem, de specialist op het ge-
bied van slaapkamers, laat Va-
le ut ij nsdag dit jaar niet onge-
merkt voorbij gaan. Er is een lu-
dieke actie op touw gezet waar-
bij iedereen in de gelegenheid
wordt gesteld zijn of haar ge-
liefde op een hele verrassende
wijze de liefde te betuigen. Het
enige dat men hoefde te doen,
is een bezoekje aan de winkel te
brengen.

Binnenkort is het weer Valentijns-
dag. De dag bij uitstek om ver-
wend te worden of zelf iemand te
verwennen. Speciaal voor deze lief-
devolle dag heeft Morgana Slaap-
kamers een originele actie be-
dacht, waarbij je je geliefde een Va-
lentijnsgroet kunt sturen. Deze
groet wordt niet op een ansicht-
kaart overgebracht, maar op een
heus kussensloop. Onder het mot-
to: "ik zou je wel eens willen kus-
sen' geeft Morgana Slaapkamers
het startschot voor een romanti-
sche Valentij nsdag.

ANONIEM
De actie is heel eenvoudig opgezet.
Het enige dat men hoefde te doen,
is de onlangs door Morgana Slaap-
kamers huis-aan-huis verspreide
speciale Valentijnskaart in te vul-
len en bij de Morgana-winkel in te
leveren. Voor een bedrag van

slechts fl. 9,95 kan men een ro-
mantisch kussensloop met de
mooie woorden: "ik zou je wel
eens willen kussen" kopen. Dit
kussensloop wordt in een bijzon-
dere Valentij nsverpakking bij de
opgegeven geliefde bezorgd. Liever
anoniem je liefde kenbaar maken,
is ook geen probleem. De witte
doosjes met kussensloop kunnen
anoniem worden verzonden.

SUCCESVOL
Het is duidelijk dat Morgana
Slaapkamers Valentij nsdag niet
zomaar aan zich voorbij laat gaan.
Dit geldt ook voor geliefden die el-
kaar op deze dag willen verrassen.
De actie is nu al zo succesvol dat
alle kussenslopen zijn uitverkocht.
Ook in de winkel zelf staat Valen-
tij nsdag centraal: op speciaal ont-
worpen posters in opvallende
kleuren wordt deze originele actie
gecommuniceerd.

Morgana Slaapkamers is een keten
van slaapkamer-speciaalzaken ge
richt op het midden tot hoge seg-
ment. De winkels bieden een uit-
gebreide collectie slaapcomfort en
slaapkamerinrichting onder zo-
wel eigen merk als bekende mer-
ken. In combinatie met deskun-
digheid en klantvriendelijkheid
profileert Morgana Slaapkamers
zich onderscheidend in de markt.
Kortom, bij Morgana Slaapkamers
is het genieten met je ogen dicht.

Meeloopdagen op het
Baudartius College
Naar welke school ga ik na de
zomervakantie? Met die vraag
worstelen honderden leerlin-
gen van groep 8 op de basis-
scholen in de regio Zutphen.

Om leerlingen daarbij een handje
te helpen, organiseert het Baudar-
tius College 'meeloopmiddagen'.
Op woensdagmiddag 14 februari
kunnen de scholieren proeflessen
bijwonen om een indruk te krij-

gen van het schoolleven op het
Baudartius. Zo ervaren ze hoe het
is om van lokaal te wisselen en tel-
kens een nieuwe leraar te ontmoe-
ten. De brugklassers in spe volgen
korte lessen informatiekunde, te
kenen en aardrijkskunde.
Leerlingen die een middagje mee
willen lopen, kunnen zich opge
ven door even te bellen met Ed-
ward Harmsen, brugklascoördina-
tor. Tel: 0575-511616.

Het is weer actietijd bij
De Echte Groenteman
Zoals u weet is er niets beter dan
een gezonde dosis aardappelen,
groenten en fruit. Deze dosis haalt
men natuurlijk het beste bij de
groentespeciaalzaak. Kennis, kwa-
liteit en vakmanschap staan
immers voorop. De Echte Groente-
man doet altijd iets extra's om de
producten ook zo leuk mogelijk te
verkopen.
Deze keer is gekozen voor de BOE-
RENWEKEN (12-24 februari). Niet
alleen de winkel is in sfeer
gebracht, ook het assortiment is
aangepast. Zo vindt men in het
saladeassortiment o.a. de boeren-
salade (lekker fris), Clazien's rauw-
kost, boerenpiepers, boerenme-
nu's en toetjes. Alles, zoals men
gewend is uit eigen keuken.

Tijdens de boeren weken kan men
door middel van de kassabon mee
dingen naar een leuke zinken
emmer, barstens vol met het lek-
kerste fruit.
Men deponeert de kassabon, voor-
zien van naam en telefoonnum-
mer, in de daarvoor bestemde
actiebus, welke men kan vin den
in de winkel.
Na afloop van de actie worden 10
prijswinnaars getrokken, die allen
zoals al eerder vermeld, een zin-
ken emmer vol fruit mee naar
huis krijgen.
Wij vinden het leuk u tijdens de
actieweken in de winkel te begroe-
ten en het 'boerenteam' staat
klaar met de lekkerste producten.
(zie ook advertentie)

ANBO-spelmiddag
Vrijdagmiddag 16 februari organi-
seert de ANBO, de bond voor
vijftig-plussers, een bijzondere
spelmiddag voor leden en overige
belangstellenden in de Deldenzaal
van het Dorpscentrum. Er is een
ruim assortiment spelsoorten
voorhanden zoals Oudhollandse
spelen, sjoelen, kegelen, rummikub,
kaarten etc. Vrijwilligers drager er
zorg voor

dat de organisatie in goede banen
wordt geleid. De Deldenzaal is
gesitueerd op de tweede verdieping
en voor wie slecht ter been is,
bereikbaar met een lift.
Wie de 16de februari kampt met
vervoersproblemen en om die
reden graag gehaald en gebracht
wil worden, die neemt tijdig
contact op met het secretariaat
(tel. 55 20 03).



Vrijwillige peuterspeelzaal

de speeldoos
te Ruurlo (Veldhoek)

vraagt met spoed

Peuterleidster (m/v)
die tegen vergoeding

op de maandag- en de
vrijdagochtend onze

groep peuters wil
begeleiden.

Liefst in bezit van EHBO
diploma.

Voor inlichtingen:
(0573) 46 12 23 of

(0573) 46 15 74.

Tevens zijn wij dringend
op zoek naar invallers of

vrijwilligers.

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18, Vorden

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven.
Door geavanceer-
de apparatuur en
gekwalificeerde

vakmensen wordt
niets meer aan het
toeval overgelaten.
Oogstrelend druk-
werk is daarvan

het resultaat in het
besef dat wii
voorop willen

blijven lopen voor
de kwaliteit van
uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Ons werkgebied strekt zich uit

van Zutphen tot en met Arnhem,

Apeldoorn en Deventer en tot

ver in de Achterhoek.

Wanneer u in deze regio een

woning wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs of bel.

We zijn ervoor!

Óók bij uw hypotheek wijst
de Bos Makelaardij og
u prima de weg!
De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële
situatie!

Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

makelaardij o g

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuls te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 4601 17
Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

Internet: www.debos.nl

De andere makelaar voor uw regio!

Hypotheek
" adviseur

M
NVM

ER IS AL EEN ALMERAIINO 1.8 VANAF F 42.995.- INCL

BTW EN BPM, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN

VERWIJDERINGSBIJDRAGE. 3 JAAR OF 100.000 KM

ALGEMENE GARANTIE. AFGEBEELDE UCHTMETALEN

VELGEN OPTIE. WIJZIGINGEN VOOR BEHOUFJEN. KIJK

VERDER OP WWW.NISSAN.NL

•AMBIANCE EN LUXURY UITVOERINGEN

l WO BASISMODEL

BRANDSTOFVERBRUIK (GECOMBINEERD) VARIËREND

VAN 6.4 LITER/100 KM (OF 15,6 KM/LITER) TOT 9,3 -

UTER/100 KM (OF 10,8 KM/UTER) EN C02 UITSTOOT

VARIËREND VAN 168 GR/KM TOT 223 GR/KM, OVER

EENKOMSTIG RICHTLIJN 80/1268/EEG.

De nieuwe Almera Tino. De eerste ruimte-auto die persoonlijke wensen vervult. Voor de kinderen zijn er uitklaptafeltjes*. een uitneembaar

opbergmandje en een 12 volt aansluiting om computerspelletjes te kunnen spelen. Moeder kan haar hooggehakte schoenen in een lade onder

de voorstoelen' kwijt . En achter het stuur waant vader zich in een regelrechte sportwagen. Alle uitvoeringen standaard met

airconditioning**, 4 airbags, ABS en actieve hoofdsteunen vóór. waardoor bij een aanrijding van achteren het risico van een

whiplash vermindert.

N I S S A N . DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.

Autobedrijf Jos Herwers
De Stoven 25, 7206 AZ Zutphen, Tel: 0575 - 522522

Hummeloseweg 10, 7255 AH Hengelo (G.), Tel. (0575) 46 22 44

Kom nu naar Herwers, uw team van Autospecialisten!

Kwaliteitsstomerij GOOCI ClGctll Lochem

zoekt per direct (of op korte termijn)
Enthousiaste A/ledewerkster
parttime of fulltime of
Allround Perser/Allround Vakman

Wij vragen:
Goede contactuele eigenschappen, goede re-
kenvaardigheid, flexibele instelling, zelfstandig
en accuraat kunnende werken.

Wij bieden:
een eventuele vaste dienstbetrekking, goede
salariëring, een prettige en gezellige werksfeer
in een klein team.

Voor nadere informatie:
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
tel. (0573) 25 26 10,
na 18.00 uur en b.g.g. 25 35 73,
vragen naar dhr. Jonkhout.

"Zonder u halen
wij geen cent op"

Ook in 2001 wordt geld ingezameld voor de strijd tegen

hersenziekten en psychische ziekten. Helpt u ook? U

wordt gesteund door deze ervaren collecte-promotoren

van de Hersenstichting Nederland en het Nationaal

Fonds Geestelijke Volksgezondheid. Elke cent telt.

Steun de Nationale Hersenweek 2001
Meid u aan als vrijwilliger/collectant:

(030)2971197

Wil jij in een kleinschalig project werken,
kan jij goed met ouderen omgaan?

Résidence "De Pillinck"
Kleinschalige Woon Zorg Centrum te Lochem
(10 bewoners)

zoekt op korte termijn een gemotiveerde

medewerkster
huishoudelijke dienst
voor 3 ochtenden in de week.

Profiel: In staat zijn zelfstandig te werken, plm 25 jaar.

Salaris: volgens CAO verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voor inlichtingen bel Mw. Benjamins: 06 - 54 35 25 28



Schrijfactie Amnesty International Natuurwandeling
Deze week ontvangen de thuis-
schrijvers van Amnesty Inter-
national de voorbeeldbrieven
in de brievenbus. Een van de
brieven is gericht aan de minis-
ter van gezondheidszorg van
China.
De minister wordt gevraagd
aandacht te schenken aan
Wang Wanxing.

Mensenrechtenactivist en gewe
tensgevangene Wang Wanxing is
op 23 november 1999 onder
dwang teruggebracht naar psy-
chiatrisch ziekenhuis Ankang in
Beijing. Sindsdien is niets meer
van hem vernomen. Wang
Wanxing werd in juni 1992 voor
het eerst in dit psychiatrisch zie-

kenhuis vastgezet nadat hij op het
Tiananmen Plein een banier ont-
vouwde ter herdenking aan de
protesten van juni 1989. Bij die
gelegenheid werd zijn vrouw mee
gedeeld dat hij zou lijden aan
'politieke monomanie', wat geen
internationaal erkende medische
term is.

In augustus 1999 kwam hij vrij
voor een proefperiode van drie
maanden waarin hij geen contact
mocht hebben met de media of
pro-democratische activisten. Aan
het eind van deze periode, op 18
november 1999, vroeg Wang
Wanxing de autoriteiten of hij een
persconferentie mocht houden
om over zijn detentie te spreken.

Vijf dagen later werd hij onder
dwang weer naar Ankang
gebracht, dat onder leiding staat
van het Nationale Veiligheids
Bureau van Beijing.

Er is geen bewijs dat Wang
Wanxing aan enige vorm van gees-
telijke ziekte lijdt, en Amnesty
meent dan ook dat hij vastzit om
zijn vrijheid van meningsuiting en
overtuiging te onderdrukken.
In de brief wordt gevraagd om de
onmiddellijke en onvoorwaardelij-
ke vrijlating van Wang Wanxing.
Tevens wordt er bezorgdheid geuit
over het feit dat hij vastzit voor het
vreedzaam uiten van zijn overtui-
gingen en niet op medische gron-
den.

Over wijn en meer...
Huiswijnen
Wat zijn huiswijnen
Huiswijnen kent men uit de eigen
kelder, bij de wijnhandelaar, in de
supermarkt en in restaurants. In
z'n algemeenheid worden hiermee
wijnen aangeduid die bedoeld zijn
voor dagelijks gebruik. In Neder-
land mogen we ons gelukkig prij-
zen met de goede kwaliteit van de
huiswijnen in tegenstelling met
veel andere, vooral wijndrinkende
landen. Daar is de huiswijn vaak
niet meer dan een gemiddeld
wijntje, vooral bedoeld als dage
lijkse drinkwijn bij de maaltijden.
Veelal worden deze wijnen ge
kocht in grote flessen van 5 liter
en meer. Er zijn allerlei typen huis-
wijn. De meest bekende zijn de
droge witte huiswijn, de halfzoete
(of halfdroge) witte huiswijn, de
rode huiswijn en de rosé huiswijn.

Huiswijn bij u thuis
Het begint in de lage landen steeds
meer gebruik te worden: een wijn-
tje bij de (doordeweekse) maaltijd
of een glaasje wijn tussendoor.
Hiervoor trekt u natuurlijk niet
uw duurste flessen open. Het is
ook niet de bedoeling om bij deze
gelegenheden uitgebreid aan de
wijn te snuffelen of te proeven.
Maar dat betekent nog niet dat uw
huiswijn van slechte of mindere
kwaliteit mag zijn. U wilt immers
wel een wijn drinken die u lekker
vindt. Daarom is het zinvol om
voordat u de kelder vol legt met
uw huiswijn de wijn eerst te proe
ven. Dan weet u zeker of u de wijn
lekker vindt, of deze aan het doel
beantwoordt en of u waar voor uw
geld krijgt (prijs-kwaliteit verhou-
ding). Eerst maar eens een flesje
gekocht en geprobeerd en dan te

rug om wat meer voorraad te ha-
len. Het heeft geen zin om meer in
huis te halen dan u voor maxi-
maal eenjaar denkt te drinken. De
huiswijnen worden niet gemaakt
om lang op te leggen. Ten eerste
zullen ze in kwaliteit niet of nau-
welijks toenemen en ten tweede is
de kwaliteit van de kurk meestal
zodanig gekozen door de wijnma-
ker dat er risico's zijn aan het te
lang (meer dan een jaar) bewaren
van de huiswijn.

Huiswijn van uw wijnkoper
Veel wijnkopers zien hun huiswij-
nen als het visitekaartje. Zij beste
den extra veel aandacht aan de in-
koop van hun huiswijnen. In de
eerste plaats moeten de huiswij-
nen lekker zijn en prima smaken
als aperitief, als tussendoortje, bij
de maaltijd, de barbecue en ook 's-
avonds, puur , bij een hapje of een
stukje kaas. Deze wijnen zijn dus
altijd een compromis tussen speci-
fiek karakter en veel gebruiksmo-
gelijkheden. Mocht u echter bij
een speciaal gebruiksdoel, zoals
bepaalde gerechten of aparte hap-
jes een geschikte wijn willen, dan
is het altijd zinvol om voor een
goed advies naar uw wijnhande
laar te gaan. U zult dan zeker niet
teleurgesteld worden in de combi-
natie van de wijn met het ge
bruiksdoel. De kwaliteit van de
huiswijn is bij uw wijnhandelaar
onberispelijk van kwaliteit. Of de
wijn bij u past is een kwestie van
smaak. Als de smaak van uw wijn-
handelaar bij die van u aansluit
dan zit u pas goed. Daarom ook
hier: eerst proeven en dan pas ko-
pen. De meeste wijnhandelaren
houden proeverijen, waar u kunt
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kennismaken met hun wijnen.
(Ruim) onder de 15 gulden bieden
de meeste hun huiswijnen aan.

Huiswijn in de supermarkt
De huiswijnen in de supermarkt
worden vaak in literflessen aange
boden, vaak in eenvoudige flessen
met op het etiket het woord huis-
wijn. Eenvoudig te herkennen
voor de consument. De kwaliteit
van huiswijnen in de supermarkt
is de laatste jaren iets aan het toe
nemen omdat de consument kriti-
scher wordt. De prijs ligt lager dan
bij de wijnhandelaar, maar vooral
hier geldt: eerst proeven.

Huiswijn in restaurants
Twijfelt u ook wel eens als u gaat
eten in een restaurant: zullen we
maar een biertje of een glaasje fris
bij het eten nemen of toch een
flesje huiswijn? Laat ik allereerst
zeggen dat de meeste restaurants
vandaag de dag bereid zijn voor
hun huiswijn niet alleen op de in-
koopprijs te letten . Met andere
woorden: er zijn steeds meer res-
taurants die ronduit goede en lek-
kere huiswijnen hebben. Deze
wijn is vaak per glas verkrijgbaar
voor een alleszins aanvaardbare
prijs. De wijn staat meestal maar
kort open door de omzetsnelheid.
Mocht de wijn niet lekker ruiken
of u niet bevallen dan is de volgen-
de opmerking voor de ober een
prima seintje: "Wilt u de wijn mis-
schien met mij meeproeven?" Hij
zal dan een nieuwe fles opentrek-
ken of een voorstel voor een ande
re wijn doen.

Willum van Loon
Wijnkopers Janssen van Loon

E-mail: wjvloon@wijnkopers.nl

Wendy Zieverink in
Sound Mix T.V. Show
Onder het motto "de aanhou-
der wint" heeft Wendy Ziever-
ink uit Vorden zich ook dit jaar
weer ingeschreven voor deelna-
me aan de Sound Mix Show van
Henny Huisman. Vorig jaar
overleefde Wendy, met haar ver-
tolking van Aiiouk, de voorron-
des niet.

Dit keer heeft zij opnieuw meege
daan. Haar keus viel op Julie
Andrews met een lied uit de musi-
cal "Sound of Music". Het promo-
bandje dat is opgestuurd is
gemaakt door haar vriend Johnny.
De opname vond plaats in de stu-
dio waar de band "Onkruud" uit
Warnsveld altijd repeteert.
De eerste selectieronde vond eind
vorig jaar plaats. Wendy kwam er

door en werd vervolgens met nog
249 andere kandidaten op 22 janu-
ari jongstleden uitgenodigd in het
Jacobi- theater in Utrecht. Het
optreden van Wendy werd
beloond met een uitnodiging voor
een vervolgronde op dinsdag 30
januari, eveneens in Utrecht.

Vervolgens bleven er 54 kandida-
ten over, waarvan er uiteindelijk
25 werden uitgenodigd voor een
T.V. optreden.In totaal zijn er 5 uit-
zendingen. In elke uitzending,
waarvan de opnamen binnenkort
zullen plaatsvinden, treden tel-
kens vijf kandidaten op. Op dit
moment is nog niet bekend op
welke datum Wendy Zieverink te
zien zal zijn.

Zondag 25 februari
Zangdienst in
NH kerk te
Wichmond
HOREN - BIDDEN - DOEN
Dit is het thema van de zangdienst
die op zondag 25 februari gehou-
den zal worden. Het is ook het
thema van de Wereldgebedsdag die
ieder jaar op de eerste vrijdag in
maart wordt gehouden.
Dit is in Wichmond al enkele jaren
niet meer het geval.
De Wereldgebedsdag heeft elk jaar
een ander thema. Dit jaar dus:
Horen - Bidden - Doen.
Een vrije vertaling is: we moeten
eerst op de hoogte zijn; Horen van
de dingen waarvoor wij Bidden en
we moeten praktisch zijn na het
gebed. De zangdienscommissie
vond dit een mooi thema en heeft
deze liturgie verder uitgewerkt met
liederen die men graag wil zingen.
Mogen wij u allen weer begroeten
op deze eerste zangdienst in het
jaar 2001? DOEN...

De maandelijkse natuurwande-
ling van het Wereld Natuur
Fonds (WNF) zal voor de maand
februari plaatsvinden over het
landgoed het Enzerinck, ten
noorden van Vorden en wel op
zondagmiddag 18 februari a.s.

WAAROM DIT KLEINE
LANDGOED?
Het Enzerinck vormt in de Achter-
hoek het beste voorbeeld van een
eenheid van een Engels land-
schapspark met het daarbij beho-
rende landhuis. Bovendien vormt
het een fraai voorbeeld van de in-
passing van een beek in een park.
De beek -in dit geval de Veldwijker
Laak- diende de vijverpartijen van

water te voorzien, maar zorgde er
tevens voor dat veel planten en die
ren er zich thuis voelden. Deze
combinatie heeft ertoe geleid dat
zich hier een rijk natuurleven
heeft kunnen ontwikkelen. Zo
komt o.a. de zeldzame bespaarde
staart op het Enzerinck voor. De er-
varen natuurgids zal er veel over
vertellen. Vertrek van de wande
ling 's middags bij de poort naar
het landgoed aan de Almenseweg
in Vorden, t/o Den Bramel.

Aan de deelnemers wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd.
Voor eventuele nadere inlichtingen:
Job Teeuwen, Velhorst l, Lochem,
0575 - 43 11 98 ('s avonds).

Lezing over Gestalt therapie
Op zaterdagmiddag 17 februari
is er weer een lezing bij de
Vriendenkring Klein Axen.
Plaats van handeling Nieuw-
stad 10. Het is gelukt om op-
nieuw een boeiend onderwerp
onder de aandacht te krijgen.

Er zijn vaak talloze momenten
waarop we boos zijn , verdriet heb-
ben, pijn voelen of ontevreden
zijn. We willen die gevoelens best
uiten maar durfen vaak niet.

Waarom eigenlijk niet? Wat
maakt dat we ons inhouden en er

niet toe komen het beste uit ons-
zelf te halen?'Gestalt kan ons hier-
bij helpen. Gestalttherapie gaat uit
van de kwaliteiten van en in men-
sen, uitgangspunt is niet dat we
als mens moeten veranderen maar
veeleer ontdekken wie we al zijn.

Nico Vogel heeft een praktijk in
Zutphen waar hij onder andere
een praktijk als Gestalttherapeut
heeft.

Opgeven voor deze lezing is ge
wenst, dit kan bij het secretariaat
op het telefoonnr. 552044.

o l i t i o varia
4 februari:
Vond er een aanrijding plaats op
de Ruurloseweg te Vorden. Een in-
woner uit Winterwijk reed met
zijn personenauto over de Ruurlo-
seweg in de richting van Vorden.
Op een gegeven moment kreeg hij
in de gaten dat het glad was, waar-
na hij gelijktijdig begon te glijden.
De auto kwam vervolgens tegen
een boom tot stilstand. De be-
stuurder raakte licht gewond.

5 februari:
Werd er aangifte gedaan van ver-
nieling. In de nacht van zaterdag
op zondag werden twee ruitjes ver-
nield van het Dorpscentrum aan
de Raadhuisstraat. Vermoedelijk
zijn ze met een ijsbal ingegooid.

8 februari:
Werd er een radarcontrole gehou-
den op de Zutphenseweg buiten
de bebouwde kom van Vorden.
Aantal overtredingen 25 stuks.
Aantal passanten 1050. Hoogst ge
meten snelheid 113 km/uur.

Gevonden voorwerpen:
Sleutels, twee stuks waarvan een
vrij lang en een biljet van 25 gul-
den.

Verloren:
Twee sleutels waarvan een huis-
sleutel en een autosleutel merk
Saab.

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Zo Dieneken, iej zatn al te wachten?
"Now nee, dat neet bepaold maor 'k bunne al wel klaor umme met te
gaon. Iej bunt ok wel precies op tied, tien uur ha'w jao afesprokn".
Dieneken van de Zilverberg wodn opehaald deur eur breur. Een
vriendinne van eur had vandage eur trouwdag. Daor was ze elk jaor
nog hen ewes en wol dus now ok neet oaverslaon. Maor 't autoriejen
ging eur neet zo bes meer af. Ze had nogal las met eur linkerarm,
daor had ze gin krach genog meer in.

Gelukkig had eur breur anebaon umme met te gaon. Hee kennen de
luu jao ok wel, hee kwam daor neet as 'n vremden oaver de vloer, 't
Was maor effen riejen en zo stonnen ze al umme goed kwat oaver tiene
biej Gart-Jan en Hendrieke op de stoepe. Anbelln deijen ze wel maor
dat hoeven eigenlijk neet want de veurdeure was van 't slot. Ze stapn
dan ok metene nao binnen. Hendrieke kwam, op 't geluud van de belle,
eur in de gang al integen. Met de krulspelden nog volop in, dat wel.

Hendrieke schrok zichtbaor van dit, veur 'n zaoterdagmaarn, zo vrogge
bezuuk. Maor Dieneke natuurlijk ok. Schienbaor hadn ze eur nog
neet vewacht. "Ha'w ok eers op motn belln?. Wiej komp daor maor zo
anzetn". "Oh nee, komp t'r maor in". Gart-Jan kwam ondertussen ok
uut 'n hof loopn waor e met zien friese stabyhond wat an 't excer-
seern was ewes.

Koffie was t'r al gauw met ok nog wat lekkers t'r biej. Slagroomgebak
was t'r nog wel neet, dat mos Gart-Jan eers nog haaln. En dat was met
'n drank net zo. Al had Dieneke wel 'n indruk dat ze wat te vrog
waarn ekommen. "Jao, eerlijk ezeg ha'w d'r op erekkend da'j venao-
vend waarn ekommen". Maor wieters was de gezelligheid d'r neet
minder umme. En zo heurt 't ok te gaon biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING
TUINHOUT

BLOKHUTTEN enz.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhput
tuinhuisjes -

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

Wij zoeken een
MEDEWERKER

voor ons
akkerbouwbedrijf,
liefst met kennis

van aardappelteelt
en in bezit van
spuitlicentie.

Voor inl.:
G.W. Schuerink,
Koningsweg 4,

7255 KR Hengelo (G)
tel. 0575 - 463447

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
* Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253101 - Fax 0573-253109 - M*** 0650281046

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
di. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raaJsweg 23* Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen* Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO 9OOtbekIeding

0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel 0654220156

Wie gaat er
mee
naar de

Huishoudbeurs
op 2, 3, 4, 5, 6
of 7 april a.s.*

Vorden om 8,15 uur;
Zutphen om 8.30 uur;

Brummen om 8.40 uur;
Eerbeek om 8.50 uur;
Loenen om 8.55 uur.

Naarde
N eg e n m a a rid en-

beurs van

f :*Bfj voldoende deelname. T

Bus en entree -i 50,-
Voor Inlichtingen en/of opgave

bel naar:

HAVI Reizen J.L. HtHTBII
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel.(0575)501334

3Oö

ÖO7

Boxer

Expert

officieel
Peugeot
dealer

OCCASIONS
I063D
106 3D
106 3D
106 3 D
205 3 D
205 3D
206 3D

306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 4D
306 3D
306 5D
405 4D
405 4D
405 4D
405 5D

.0 Accent

. l Accent

. l Accent, airco.elr.cpv.trekh.

.5 D Accent, elr.cpv.stb.trekh..

.9GTITurbo

.7XRD,verl.lm.vlg.
2.0 GTI, airco. 16 "lm.vlg,sprtuitl.

.4 Plus

.4 Plus, radio.sch.dak

.4 XN Belfort, startbl.

.4 XR Belfort, mistl.

.4 XR Plus

.6 XR afn.tr.haak
2.0 16V GTI cpv.el.r.mlv.stb.verl

.4SL

.4 XR Belfort, trh.cpv.mlv.stb.

.9 XRD cpv.erv.reg.s.mlv

.6GL

.6 GR Réference

.6 Gl Selection cpv.radio.cass.

.9 D Break

44.000 km
120.000 km
35.000 km
77.000 km
90.000 km

198.000 km
16.000 km

80.000 km
72.000 km
65.000 km
71.000 km
52.000 km
87.000 km
88.000 km

109.000 km
71.000 km
72.000 km

180.000 km
135.000 km
135.000 km
260.000 km

1995
1995
1998
1998
1987
1992
2000

1994
1994
1996
1996
1994
1994
1997
1995
1996
1998
1993
1992
1992
1989

406 2D 2.0 Coupé.AC.2ab.
406 2D 3.0 V6 Coupé PacMull opt.
Expert I.9TD Comfort

Overig merk:
Nissan 100 1.6 Im.vlg.

23.000 km 1998
40.000 km 1999

203.000 km 1996

126.000 km 1992

Deze moet u beslist gezien hebben!

Renault Megane Coupé 1.6 E

Deze Renault is d.blauw metallic en heeft een sportieve
en zuinige l .6 Itr. motor die voorzien is van een LPG
G3 installatie. Standaard is deze comfortabele coupé
voorzien van electr. ramen voor, centrale portiervergr.
en airco. Deze Renault van 1998 bieden wij aan voor
een interessante prijs !

Openingstijden:
Maandag-woensdag:
Donderdag-vrijdag:
Zaterdag:

8.00- 18.00 u.
8.00 - 20.00 u.
9.00- 16.00 u.

Meer informatie over gebruikte occasions: www.aanbod-online.nl/ridderhof

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo GId,-Tel. (0575) 46 19 47

JE VOELT JE L E K K E R D E R IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT

prolink.nl

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
éénmalig f 1. 95,- plui fI. 30,- p«r Jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice
- Computerverkoop en PC-privéprojecten

Bel voor informatie !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

* «A'S»

Prolink punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Administratiekantoor DE WEN DING VOF
Hummetoseweg 5, 7255 AE Hengelo GId.
Telefoon (0575) 46 10 39

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze
dienstverlening behoort het verzorgen van de financiële
administratie, fiscale aangiften en de jaarrekening, alsmede
advisering op allerlei gebied.

Wij zijn op zoek naar een

ASSISTENT ACCOUNTANT
M/V (20 uur)

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Verwerken administratie d.m.v. AccountView
• Samenstellen jaarrekeningen
• Verzorgen loonadministraties
• Verzorgen fiscale aangiften
• Onderhouden contacten met cliënten

Wij vragen iemand die minimaal MBA niveau heeft en
praktijkervaring heeft opgedaan bij een administratie- of
accountantskantoor. Ervaring met salarisadministraties is
gewenst.

Uw handgeschreven sollicitaties voorzien van C.V. kunt u
richten aan bovenstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers.

ROLLUIKEN
Koude isolerend —

Warmte isolerend

Geluids isolerend

Verduisterend

Inbraakvertragend

HOLTSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j fs c h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden.
Telefoon (0575) 552928

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Maandag 19, dinsdag 20
en woensdag 21 februari

GESLOTEN
Deze dagen zijn we druk bezig om onze
nieuwe winkel optimaal voor te bereiden

op het nieuwe seizoen.

Donderdag 22 februari om 9.30 uur
staan we voor u klaar om alle nieuwe

voorjaarscollecties en onze vernieuwde
winkel te laten zien.

ilVisser
M O D E

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden

0575-551381



Voetbal

WVORDEN
Uitslagen 10-11 februari:
Vorden Bl-Steenderen BI 1-4, Vor-
den Cl-Diepenveen C2 2-3, DWS
D2-Vorden Dl 1-6. Vorden 1-Ruurlo
l en Vorden 3-Ruurlo 2 werden af-
gelast.

Programma 17-18 februari:
Vorden Al-Davo Al, Vorden Bl-
Gorssel BI. Vorden Cl-Terwolde
Cl, Vorden Dl-Colmschate Dl, Vor-
den 1-SDOUC l, Vorden 2-Doetin-
chem 3, Voden 3-Markelo 3.

Programme: 17 februari DW B5-
Ratti B2, Ratti Cl-Steenderen C2.
18 februari Ratti 3-Meddo l
(dames), 25 februari De Hoven 5-
Ratti 3.

SV SOCIÏ
Programma 17 februari: WSVA2-
Sociï Al, SCS Cl-Sociï Cl. 18 febru-
ari Sociï 1-WHZC 1.

Bridge

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 5 februari:
Groep A:
1) echtp. Wientjens 59,4%. 2)
dames v. Burk/Gerichausen 58,9%.
3) dhr. Bergman/mv. Walter Kilian
58,3%.
Groep B:
1) dhr. Post/Mv. Steenbeek 63,2%.
2) heren Polstra/Den Elzen 59,7%.
3) heren Gille/Gr. Bramel 52,8%.
Groep C:
1) echtp. Koekkoek 70,1%. 2) echtp.
Speulman 65,3%. 3) dhr. Feij/
mv. v.d. Ven 56,9%.

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 7 februari:
Groep A:
1) Klaasen/Mouwen en v. Burk/
Costermans 61,8%. 2) mv/hr Führi
Snethlage 53,5%. 3) mv/hr den
Ambtman 50,0%.
Groep B:
1) Duinkerken/den Elzen 67,2%. 2)
mv/hr Schol ten 59,9%. 3) den El-
zen/Gerichhausen en mv/hr Sterte
feld 56,3%.
Groep C:
1) Beltman/de Leeuw 60,4%. 2) de
Bie/Harmsen 59,0%. 3) Hooyveld/
Visser en mv/hr Speulman 50,0%.

Hengelsport

"DE SNOEKBAARS"
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft de einduitslag
bekend gemaakt van de verschil-
lende viswedstrijden zoals die het
afgelopen seizoen werden gehou-
den.In totaal waren er voor de
deelnemers 900 punten te verdie
nen. Bij de senioren werd J. Groot
Jebbink kampioen. Hij behaalde
894 punten; 2 R. Golstein 886; 3 A.
Golstein 864; 4 H. Golstein 862; 5
D. Heutink 862 punten.
Kampioen bij de jeugd werd
Robert Norde ;2 Rob Ilbrink; 3 Stef
Gotink. Opvallend aspect bij de
jeugdwedstrijden was dat er met
name in de leeftijdscategorie 10
t/m 15 jaar veel deelnemers waren.
In de leeftijdscategorie 16 t/m 18
jaar werd vrijwel niet aan de
onderlinge wedstrijden deelgeno-
men. A. Vruggink en W. Althusius
blijven deel uit maken van het
bestuur.
"De Snoekbaars" heeft besloten
om gehoor te geven aan het ver-
zoek van de werkgroep "Zwerfvuil
Vorden" om voortaan bij de jaar-
lijkse verzameldag van zwerfvuil 6
personen beschikbaar te stellen.
Het eerstvolgende evenement van
"De Snoekbaars" is zaterdag 7 april.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Heren zwaarbevochten winst
De heren van Dash gingen met de

zelfde opstelling van start waar ze
de vorige wedstrijd mee waren
geëindigd. Robert Ellenkamp als
spelverdeler, Sander Spaarwater
en Herman Ellenkamp op de mid-
denpositie, Daan Vrieler en Hans
Leunk op buiten en Herman
Vlogman op de diagonaal.
Maar dat iedere wedstrijd er een
op zich is was al snel duidelijk.
Mede door wat trainingsachter-
stand van de laatste weken ging
het niet zoals het zou moeten.
De scherpte was er niet in de eer-
ste twee sets, en coach Bert Vrieler
had er zijn handen vol aan om het
team op de juiste positie te zetten.
De blokkering stond te veel naar
buiten, waardoor Vios-Beltrum
met een sterke aanval veel op de
diagonaal konden scoren.Vanaf de
eerste set werd er ook gebruik
gemaakt van libero Mark Drop-
pers, die er voor zorgde dat er
meer rust in de pass kwam. Tevens
kwam Arjan Bikkel weer in het
team die met zijn sterke verdedi-
gende actie het team op dezelfde
hoogte kon brengen. Maar Vios
had in deze set de langste adem en
wisten de set te winnen 21-25.
De tweede set ging gelijk op tot 8-8
maar het liep stroef bij de heren
van Pelgrum/Dash, te veel ballen
kwamen te ver van het net. Voor
de spelverdeler die er op zijn beurt
alle moeite mee had de aanvallers
op de juiste positie te bedienen.
Maar zoals we in de vorige wed-
strijd hadden laten zien de diesel
moest nog op gang komen. 14-25
voor Vios.
In de derde set werd er wat gescho-
ven in de opstelling waardoor Vios
minder grip kon krijgen op het
spel van Dash die al snel op 4 a 5
punten uit konden lopen en de set
met 25-18.
In de vierde set was het continu
stuivertje wisselen dan weer Dash
en dan weer Vios die voor stonden
in deze set hadden de coaches alle
timeouts nodig. Maar Pelgrum
Makelaars/Dash werkten er hard
voor want dat waren ze aan hun
stand verplicht want de nummer
twee van de eerste klasse moest
toch kunnen winnen van de num-
mer 9. Er werd in de vierde set rui-
mer gespeeld waardoor de Vios
mannen de blokkering niet slui-
tend konden krijgen, deze zwaar
bevochten set ging met 25-22 naar
Dash maar nipt.
De vijfde set moest de beslissing
brengen. Vios had toch een menta-
le tik gekregen, nadat ze de eerste
twee set wonnen. En dachten de
winst al op zak te hebben. Door
een sterke serve liep Dash snel uit
in deze set 6-1 voorsprong en als je
de siteout dan maar telkens weer
pakt kun je haast niet meer verlie
zen 15-9 voor Dash. Jammer van de
twee verlies punten maar toch blij
met de winst 3-2 .
Aanstaande zaterdag 17 februari
vertrekken wij naar BVC in
Barchem, de nummer 4 van de
ranglijst, het belooft een spannen-
de wedstrijd te worden; dus: kom
kijken.

Dynamo - Pelgrum Makelaars
Dash l
Afgelopen donderdag speelde
Dash haar derde bekerwedstrijd in
Neede tegen Dynamo. Aangezien
Dash de zaterdag ervoor verloren
had van dezelfde ploeg met 3-1
werden er niet al te veel illusies
gemaakt over het winnen van de
wedstrijd.
De eerste set begon Dash heel goed
en Dynamo speelde matig. Vooral
serverend en aanvallend was Dash
veel sterker. Dynamo dacht wel-
licht iets te makkelijk over deze
wedstrijd en verloor daarom de
eerste set met 17-25. Het publiek
had dit niet verwacht en begon
vanaf de tweede set hun ploeg aan
te moedigen, maar dit ging soms
zo ver dat de dames uit Vorden
soms ook uitgejoelt werden wan-
neer zij een fout hadden gemaakt.
In de tweede set pakte Dynamo de
wedstrijd op en speelde zoals die
zaterdag ervoor. Dash was een
beetje overdonderd door het
publiek en de vrij gemakkelijke

overwinning in de eerste set.
Daarom kon Dynamo de tweede
en derde set winnen met 25-16 en
25-14.

In de vierde set was het er op of
eronder voor Dash en naarmate de
set vorderde kwamen de speelsters
weer steeds meer in de wedstrijd
en ging de strijd gelijk op tot 20-20.
Daarna maakte Dynamo een paar
domme fouten waar Dash van pro-
fiteerde door de set naar zich toe
te trekken met 22-25. De vjfde set
moest de beslissing brengen. Dash
speelde bijna net zo fris als in de
eerste set en scoorde punt na
punt, terwijl Dynamo een behoor-
lijke tik had opgelopen in de vier-
de set. Dash wist deze set te win-
nen met 11-15 en zo het onsportie
ve publiek de mond te snoeren. In
de volgende ronde speelt Dash
tegen Longa dat op dit moment
bovenaan staat in de competitie.

Longa - Pelgrum Makelaars/Dash
Afgelopen zaterdag moest dames
l weer spelen voor de competitie
en wel tegen Longa, dat op dit
moment lijstaanvoerder is. Ook nu
had Dash geen illusies om de wed-
strijd te winnen, maar er werd
geprobeerd om zoveel punten per
set te scoren en dan misschien pro-
beren met één (of meer) puntje(s)
naar huis te gaan.

Longa was echter niet van plan om
Dash ook maar een klein kansje te
geven op een setwinst.

Longa begon de wedstrijd erg
goed; hoge servicedruk en een
goede snelle aanval waar Dashh
de hele wedstrijd moeite mee
bleef houden. Dash probeerde net
als donderdag zich in de wedstrijd
te knokken, maar Longa maakte
dit onmogelijk door in hetzelfde
tempo te blijven spelen en de ser-
vicedruk hoog te houden. De set-
standen liegen er dan ook niet
om; 25-15, 25-14, 25-8, 25-18. Het
was een zwakke wedstrijd van
Dash waar Longa goed gebruik
van maakte en hierdoor verloor
Dash de wedstrijd met 4-0.
Aankomende zaterdag speelt
Dames l weer in Vorden. De
tegenstander is dan Havoc uit
Haaksbergen en Dash heeft nog
het een en ander recht te zetten
tegen deze ploeg. Uw support
komt zeer goed van pas, dus hope
lijk tot zaterdag!
Uitslagen
HEREN; Dash 1-Vios Beltrum l 3-
2, Dash 2-Vios Beltrum 2 3-1, Dash
3-Vios Eefde 2 04, Dash 4-Vios
Eefde 3 3-1.
DAMES: Beker: Dynamo Neede
Dash 2-3 (Dash door naar halve
finale!). Competitie: Longa '59 2-
Dash l 4-0, Longa '59 3-Dash 2 2-3,
Overa 1-Dash 3 1-3, Revoc 1-Dash 4
3-1, Dash 5-Vios Beltrum 5 4-0.
JEUGD: Beker: Dash (meisjes B)-
Vios Eefde 3-0 (Dash door naar
halve finale!). Competitie: Longa
'59 meisjes Bl-Dash BI 4-0, Dash
meisjes Cl-Des C2 0-4, Mevo Mix
XCl-Dash XC1 3-1.

Nieuwe voorzitter
Kranenburgs
Belang
De algemene ledenvergadering
werd gehouden op 7 februari j.1. in
Pannenkoekrestaurant Kranen-
burg. Voorzitter Jan Lucassen kon
een flink aantal leden welkom
heten.
Terugkijken over het afgelopen
jaar even de belangrijkste punten.
Daarna vooruitkijken wat we alle
maal nog graag willen en kunnen
op de Kranenburg, om er goed,
prettig en veilig te wonen en leven.
De verslagen werden voorgelezen
en goedgekeurd.

BESTUURSVERKIEZINGEN
Betty Duistermaat en Annie Rein-
tjes aftredend en herkiesbaar. Jan
Lucassen aftredend en niet her-
kiesbaar. Hij kreeg een cadeaubon
en een leuke attentie aangeboden,
werd bedankt voor negen jaar
voorzitter en zijn grote inzet voor
de leefbaarheid van de Kranen-
burg. Ook zijn vrouw werd be
dankt en kreeg bloemen.

Als nieuwe voorzitter werd be
noemd dhr. Frits Heidema.

Na de pauze werden de aanwezi-
gen kostelijk vermaakt met een op-
treden van Hans Krabbenborg,
zanger van "Kas Bendjen".

Solo-expositie Jenna Tas
"Wo sind die Tranen von Gestern
Abend, wo ist der Schnee vom
Vergangenem Jahr"? Met deze
tekst verwoordt kunstenares
Jenna Tas de rode draad in haar
solo-expositie die van 11 februari
t/m 18 maart 2001 te zien zal zijn
in Galerie Agnes Raben. Het verle-
den levend houden; het vasthou-
den van voorbije tijden zijn the
ma's die in het werk van deze
Rotterdamse kunstenares veelvul-
dig voorkomen.

Jenna Tas die in 1933 te Amsterdam
werd geboren in een halfjoods
gezin noemt zichzelf een laatbloei-
er en autodidact. Zij volgde in
Rotterdam de leraar opleiding beel-

dende vakken- textiel. Als docente
werkte zij 12 jaar aan de lerarenop-
leiding in Amsterdam en 12 jaar
aan de Koninklijke Academie
Beeldende Kunsten in Den Haag. Zij
exposeerde regelmatig en haar
werk is in het bezit van Rijk, Musea,
artotheken en particulieren.

De expositie in Galerie Agnes
Raben omvat een groot aantal wer-
ken zowel tweeals driedimensio-
naal, soms licht- en speels, maar
vaak met een zware onderstroom.
Gebruikte technieken en materia-
len zijn zeer divers. Zo zijn er
onder andere een serie wasschil-
derijen, maskertjes van leisteen,
boekobjecten, textiele werken en

allerlei werken in gecombineerde
technieken. De feestelijke opening
van de expositie van Jenna Tas
vond j.l. zondagmiddag in Galerie
Agnes Raben. Tevens was er de pre
sentatie van de bundel "Tussen
hemel en aarde", waarin drie niet
eerder verschenen gedichten van
de in Rotterdam woonachtige
schrijfster Jana Beranova en een
originele prent van de eveneens in
Rotterdam wonende kunstenares
Jenna Tas.

"Tussen hemel en aarde" is het
achtste deel uit een bibliofiele
reeks genaamd "Dichter bij het
beeld". Jana Beranova droeg deze
middag voor uit eigen werk.

Koekjes bakken bij Fred Bosvelt

Kinderen bakken koekjes.

Zaterdagmiddag waren een tien-
tal kinderen te gast bij banketbak-
kerij Fred Bosvelt. Zij waren uitge
nodigd om onder meer koekjes te
bakken. De achterliggende ge
dachte hierbij is dat Bosvelt op bij-
voorbeeld de woensdag en de
zaterdagmiddag zijn bakkerij
beschikbaar wil stellen voor het
houden van kinderpartijtjes ( ver-
jaardagen e.d.) De jarige mag dan

zelf de taart bakken. De andere
gasten kunnen zich bezig houden
met het bakken van koekjes,
vruchtvlaaien etc. Deze lekkernij-
en mogen ze dan mee naar huis
nemen.

Ook krijgen ze een officieel docu-
ment met actiefoto en de handte
kening van de "leermeester". Er
zijn verschillende "pakketten"

mogelijk. Ook bestaat de mogelijk-
heid dat een en ander gecombi-
neerd wordt met een bezoek aan
"De Rotonde" waar na afloop van
het partijtje bij Bosvelt, nog wat
gegeten of gedronken kan worden.
Ook voor "ouderen" zijn er volop
mogelijkheden voor een dergelijk
"feestje". Voor nadere bijzonderhe
den kan men contact opnemen
met Fred Bosvelt telf. 551750.



PANNENKOEKENRESTAURANT KRANENBURG (v/h Schoenaker)

VRIJDAGAVOND 23 FEBRUARI

PLANKENKOORTS IN HET CAF
P L AY BACKS H OW presentatie HANS KRABBENBORG

Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1 .40 m gratis, anders ƒ 5,00

ZATERDAGAVOND 24 FEBRUARI

CEKOSTUMEERD BAL
REALTIME

Entree f 12,50 - Aanvang: 20.00 uur

14.00 uur: OP T O C. H T vanaf het Pannenkoekenrestaurant m.m.v. „DE SCHADDENSTEKKERS"

,„s,uitend KINDERTHEATER «.„,<,< doo, „TH EATER Fl ETS"

14.30 uur:

EN

OUDERWETS CARNAVALSFEEST DOCZ

IMCAMARINA
Entree: f 15,00

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

GR
IN MODE, KLEIN IN PRIJS!

De nieuwe voorjaarscollectie stroomt binnen en
daarom ALLES van de wintercollectie

2e STUK 1/2 PRIJS!!!
(oranje stickers)

Tevens: Spijkerbroeken 3 voor 1OO?(

nieuwe kleuren v.a.

Herenblousen 29,95 3

Damesconfectie

voor

v.a.
oo

Tevens zijn wij op zoek naar een lieve, goede, behulpzame,
betrouwbare collega voor de vrijdagmiddag/avond
vanaf 15.30 uur en de zaterdag 9.30-16.00 uur.

DUZO fashJOn Zutphenseweg 1 a Vorden 0575-555951

gaat verbouwen
profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedin-

j Kipfilet
• 1 kg van 18,90 voor

Mandarijnen
1,5 kg van 5,99 voor

Veldnarcissen
bos 1,95 - nu 4 bossen

Oh Tissue toiletpapier
3 halen •>- 2 betalen

9J90
2,99
5.00

8 rollen

spaarrekening
vanaf 6 februari geld sparen
bij Oh

Openingstijden:
maandag il'm donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn :•
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Op zaterdag 17 februari a.s.
in het Dorpscentrum
Aanvang 14.00 uur m.m.v.:

* De blokfluitgroep
* De leerlingminirettes
* Het leerlingenorkest
* Jeugdige solisten
* Kabouterorkest
Muziek maken bij Sursum Corda, dat wil ik ook!

«rat»*

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-1Ö.OO uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis '50o"*m«,tete,
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten



VORDENSE WEEKMARKT
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iedere vrijdag

LEVER
kilo 4,95

HAANTJES

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

Markten in: Wijhe, Schalkhaar, Lochem,
Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Hand + Pers SINAASAPPELS

Vol sap 50 stuks 9,98

« 1 HORTENSIA 9,95 « 2 bossen TULPEN 7,95

3 PRIMULA'S 4,95 « 2 bossen ANJERS 7,95
HHRHM^BMBM^^^BVlBÏBVEM^HakBMMi^M^^^HBMi^^^M^^M

^^^^^^^* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HBPBMMPi

O 2 bossen BLOEMEN 11,00

O 3 bossen NARCISSEN 4,95

Puikbeste BILDTSTAR

10 kno 3,98
Hagelwitte WITLOF

1,98KILO

Florida GRAPEFRUITS Dubbelrood

20 VOOR 9,98
Hollandse APPELS

5 KILO 2,98

Fruithandel F. Huusken en Zn

Nieuw

WUPPIES

5 voor 6,00

Hartige

BROODJES, gesorteerd APPELKEEK

10 voor l£,OU 2 voor

SOORl EN

AART BAKKER
RUNDERRIBLAPPEN

1 kg 10,00

VARKENSROLLADE
1 ka 8.95

RUNDERPOULET of
HACHEEVLEES
1 kg 10,00

LEVERWORST
in natuurdarm
per stuk O,UU

1,95
195
1.95

100 gr VARKENSROLLADE

100 gr CERVELAAT

100 gr GEBRADEN GEHAKT

Weekpakket
vleeswaren

NU VOOR

Bke week op de markt in Vorden
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