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Muziekvereniging 'Concordia'
aan vooravond 125-jarig bestaan
Voorde muziekvereniging 'Concordia' wordt het jaar 1994 een historisch
jaar. Vordense oudste culturele vereniging bestaat dan 125 jaar. Een mijlpaal die de vereniging uiteraard niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan.
Een voorproefje daarop vindt reeds zondag 9 januari aanstaande plaats.
Die dag wordt er in het Dorpscentrum het traditionele Nieuwjaarsconcert
gegeven. Het is tevens het startsein voor het jubileumjaar. Dan zal ook de
eerste aanzet worden gegeven voor de grote lotenverkoop die een week later (15 januari 1994) met veel spektakel en muziek huis-aan-huis zullen
worden aangeboden. Korps en drumband zullen de gehele dag door het
dorp marcheren.
Voor zaterdagavond 26 maart is er een
uitje georganiseerd voor de leden en
aanhang. De receptie ter gelegenheid
van het 125-jarig bestaan vindt plaats
op zaterdag 23 april bij het Pantoffeltjc te Vorden.
Zaterdag 7 mei wordt in het Dorpscentrum een jubileumconcert annex
uitvoering gegeven.
Het hoogtepunt voor de jubileumviering is zaterdag 11 juni. 'Concordia'
heeft inmiddels van het K.N.F, toestemming gekregen om die dag in de
sporthal 't Jebbink een concertconcours te organiseren. Voor de sporthal
wordt een grote tent geplaatst waar tevens een 'natje' en een 'droogje' genuttigd kan worden. In de grote zaal
van de sporthal wordt een podium gemaakt waar de musici zullen optreden. In totaal nemen er zeven afdelingen deel. Vanaf de zgn. introduktieafdeling t/m de vaandelafdeling. De
verschillende onderdelen die beluisterd kunnen worden zijn harmonie,
fanfare en brassband.
Het 'feesten' blijft bij 'Concordia'
onverminderd doorgaan want voor
vrijdag 16 september staat er een
dansavond op het programma m.m.v.
'Hammond Four' met tussendoor optredens van de 'Bluesbrothers'.
Zaterdag 17 september is de afsluiting
van het fecstwcckcnd, welke gehouden wordt in 'De Herberg'. Die avond
is er een optreden van de Achtcrhocksc formatie 'Boh Foi Toch'.

Vriendenclub
Het organiseren van een dergelijk jubileum vraagt natuurlijk flink wat financiële offers. Voorzitter Peter
Kraayevcld daarover: 'Dat klopt. We
schatten dat we zo'n 35.000 gulden
nodig hebben om alles rond te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat ons
dat ook lukt, sterker nog, ik verwacht
zelfs een overschot op de 'begroting'
waardoor we als vereniging in staat
zijn enkele benodigde muziekinstrumenten kunnen aanschaffen', aldus
Kraayevcld.
'Concordia' is in het rijke bezit van
een 'Vriendenclub' die acht jaar geleden door Bert Brunnekreeft, Gen i t
Grootbod en Jos van Dijk in het elven
is geroepen.

Thans bestaat deze Vriendenclub uit
Jos van Dijk, Paul Bunkers en Peter
Kraayeveld die dus bij 'Concordia'
duidelijk een dubbelfunktie vervult.
Deze Vriendenclub is drie jaar geleden reeds begonnen met de financiële
voorbereidingen voor het 125-jarig
bestaan. Zo houdt deze club zich bezig met de lotenverkoop, braderie en
niet te vergeten het zeer belangrijke
onderdeel: sponsoraktiviteiten.
Kraayeveld: 'De Vriendenclub is een
zeer hardwerkende club. Zonder deze
club zijn we nergens. Tussen deze
club en het bestuur is veel en goed
overleg. Daarnaast hebben we binnen
onze vereniging ook nog een 'Aktiviteitencommissie' die ook allerlei dingen op poten zet zoals aktiviteiten
voor de jeugd, gezellige avonden
voor de gehele vereniging. Bovendien helpt de commissie met de verkoop van loten, oliebollenakties e.d.',
zo prijst Peter Kraayeveld.
'Concordia' heeft momenteel 80 leden. Het harmonie-orkest onder leiding van Hans Kraxner speelt in de
tweede afdeling van de K.N.F. De
drumband telt 13 leden en staat onder
leiding van Bert Lamers. De repetities
van zowel harmonie-orkest als drumband vinden op donderdagavond
plaats. De opkomst is goed. Het bestuur van 'Concordia' bestaat momenteel uit: Peter Kraayeveld, voorzitter; Bennie Oonk, sekretaris; Jan
Ligtenberg, penningmeester; Jan
Wansink (namens de drumband); Jos
van Dijk (namens de Vriendenclub);
Engelien Heuvelink en Bert Brunnekreeft (namens de jeugd); Marie
Lauckhart (namens de Aktiviteitencommissie) en 'allrounder' Hans Romeinders.

Historie 'Concordia'
Op een zondagmiddag, in het jaar
1869, gingen een aantal Vordense jongelui onder aanvoering van de jeugdige organist J.W. Wensink naar het
buurtdorp Hengelo omdat ze gehoord
hadden dat daar wat oude muziekinstrumenten te koop werden aangeboden. Zo gezegd zo gedaan. Voor een
'habbekrats' werden onder meer een
trombone, tuba, een piston en een grote trom gekocht. Lawaai genoeg ove-
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Port payé
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WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Vrijdag 31 december Oudjaar 19.30 uur ds. H.
Westerink.
Zondag 2 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Na afloop Nieuwjaarsbegroeting in de
Voorde.
Geref. Kerk Vorden
Oudejaarsavond 3; december 19.30 uur dhr.
W.J. Schot.
Zondag 2 januari 10.00 uur ds. K. Dijk, Velp;
19.00 uur ds. G.L. Kruizinga, Utrecht.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 1 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Vrijdag 31 december 18.30 uur Eucharistieviering, Gemengdkoor.
Zondag 2 januari ^0.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 31 december-1 januari Pastoor Loeffen, tel. 05730-51457; 2-3
januari Pastoor Grondhuis, tel. 05759-4221.

' Jubileumuitvoering Concordia
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ngens, voor Wensink en de zijnen een
reden om 'Concordia' op te richten.
Vooraanstaande inwoners uit die tijd
hielpen de kersverse vereniging, terwijl he^^tsdepartement uit Vorden
'Concorcna' een gift schonk van 50
gulden.

In 1870^1e 'Concordia' 17 leden.
De ade^pls 'Concordia' welgezind,
want toen in 1894 het zilveren jubileum werd gevierd, bestond de feestcommissie uit Baron van Hackfort,
Graaf van Limburg Stirum en Baron
A. van Haaften. Bij dat jubileum waren de kosten trouwens ook niet mis.
Zo moesten er 6 liter petroleum a 6
cent per liter voor de olielamp afgerekend worden, alsmede 20 sigaren van
2 cent per stuk en 75 gebakjes van 2,5
cent!
Een muziekkorps in die dagen was
een zeldzaamheid. Ter gelegenheid
van het zilveren jubileum van Koning
Willem III, werd er onder meer in
Zutphen op 14 mei 1874 een groot
feest gehouden. Dat zou aanvankelijk
een dag eerder gevierd worden maar
vanwege hevige regenbuien uitgesteld tot de veertiende mei. Helaas
was er toen geen muziek in Zutphen.
'Maar er is toch in Vorden een muziekkorps, dan halen we die toch op',
zo sprak Jonkheer Storm van 's-Gravezande.
Snel met een 'Jan Plezier' naar Vorden gereden, maar o wee, de Vordense
muzikanten waren in Zutphen aan het
feest vieren. Dan maar gauw bij de
musici de instrumenten opgehaald,

Smit.'
terug naar Zutphen, de politie in de
arm genomen om de Vordense muzikanten in het feestgewoel op te sporen. Dat lukte en een paar uur later
vrolijke marsmuziek in ^^>hen. Het
feest was gered en uit dankbaarheid
kreeg 'Concordia' van de Zutphense
burgerij een vaandel aangeboden. O
ja, de leden van 'Concordia' vierden
het feest op een zodanig^uitbundige
manier dat sommige, mu^^iten eerst
een paar dagen later weer in Vorden
opdoken! De archieven vermelden
niet of dat nog tot echtscheidingen
heeft geleid.
In 1913 startte 'Concordia' voor het
eerst als harmoniekorps in de 4e afdeling van de federatie op een concours
in Renkum. In 1914 werd de heer F.
Engelsma uit Zutphen benoemd tot
dirigent.

Derk Wolters
In september 1923 wist 'Concordia'
beslag te leggen op een dirigent die
het korps in de loop der jaren tot grote
successen heeft weten te leiden, nl.
Derk Wolters. Binnen vier jaar steeg
'Concordia' van de 4e afdeling naar
de eerste afdeling Harmonie.
In 1934 bereikte Concordia dankzij
eerste prijzen in Enschede en Spankeren de afdeling Uitmuntendheid. Zonder onderbreking stevende 'Concordia' naar de ere-afdeling. Dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. En
dat alles onder de bezielende leiding
van Derk Wolters. In 1950 werd een
drumband aan het korps toegevoegd.

Op sterven na dood
'Op sterven na dood', dat was de kop
boven een persartikel zo rond
1968/69 toen 'Concordia' een abso'luut dieptepunt meemaakte en de vereniging bijna ter ziele was.
Het artikel in Contact raakte in Vorden een gevoelige snaar, want een
aantal personen in hart en nieren ooit
'Concordia-fan', staken de koppen bij
elkaar. Onder het motto 'Concordia
ter ziele dat nooit', werden de handen
ineen geslagen en zie 'Concordia'
kroop uit het dal omhoog!
Karel Wolters, zoon van de vermaarde Derk Wolters, werd bereid gevonden om de kar te trekken en zie in
1971 werd alsnog het jubileumconcert ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan gegeven.
In de periode 1974 tot april 1985
stond het harmoniekorps onder leiding van de heer H. Wendt uit Zutphen. Vanaf dat tijdstip tot heden is
Hans Kraxner uit Vorden de dirigent.

Huisarts 1-2januariór. 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, (zonder 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: Schoolstraat 9.

ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. enwo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VORDEN, 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-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleenspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje december mevr. Wolters, tel.
1262; januari mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 1262.
Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter,

tel. 05752-

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 huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.

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

Dierenarts zaterdag 1 januari dr. Warringa, tel.
1277; zondag 2 januari vanaf 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Tandarts 31 december en 1-2 januari FA. Kuyl,
Lochem, tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
08.00 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 08.00 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 Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA
Lochem, fax 05730-57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

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 t/m 23 december:
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 vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo GezondheidsBureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel. gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhoi
05751-1846.
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Schoolstraat 11A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach- nr.: 055-224150.

V I K R A K K K R - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 31 december 19.30 uur ds. P.J.G.
Jeroense, Gorssel.
Zondag 2 januari 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen. Nieuwjaarsbegroeting.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Vrijdag 31 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 31 december-1 januari C. Loeffen, tel. 05730-51457; 2-3 januari
W. Grondhuis, tel. 05759-4221.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur. PAAZ iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Zonder drukwerk
geen tijdschrift.
Rare wereld, zonder drukwerk

'Hel bestuur van Concordia in 1979.

De D R U K W E R K I N D U S T R I E

MEUBELEN KIJKEN IN EEN GEZELLIGE SFEER

Voor de Oudejaarsavond:
diverse SALADE, PATÉ,
GRILLWORST,T.V.

STICKS, DRUMSTICKS en
SAUCIJZENBROODJES
WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

mf

H.o.h. Gehakt
Fijne verse worst 1 küo 7,95
3 pond voor één tientje
Grove verse worst 1 kio 9,95
Rundergehakt 1 kiio12,50
Hamburgers per stuk 1,00
Magere Varkenslapjes 1 k,*, 7,95
MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Kant-en-klare
HACHEE

Het jaar 1993
willen we graag goed
voor u afsluiten.
Daarom hebben we nu tal van feestelijke aanbiedingen op de verschillende
afdelingen. Daar moet ruimte worden
gemaakt. Want nog steeds komen er
nieuwe meubelen en tapijtsoorten bij
uit de nieuwste collecties. Dus hebben
we aktuele toon/aalmodellen en
diverse prachtige soorten tapijt
met fikse kortingen!
Bent u de komende dagen vrij, kom
dan eens kijken in de sfeervolle toonzalen van Helmink Meubelen. Er zijn
weer veel interessante nieuwtjes te
bewonderen op het gebied van woonen slaapcomfort. Ook in 1994 vindt u bij
Helmink Meubelen meer dan u zoekt.

500 gram
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GEWONE Biefstuk
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ongewoon lekker!

3,95

100 gram 2,05
MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

T. V. Sticks
1 kiio 7,95
T
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Runder Priklapjes
500 gram 7,95

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

j \

r

Tot en met 31 december

meubelen

HELMINK MAAKT HET MOOIER EU U THUIS
Voi-den Zufphen.seweg 24 Tel. 05752-1514
l i t> «? •- €j t? n J. W. Hiigvrnunstniiit 3 Tel. O5454-7419O

10% korting

HENGELO

Oudejaarsdag 31 december zijn onze kantoren

Goed het jaar uit met:

DE GEHELE DAG GESLOTEN

OLIEBOLLEN
10voor ..

Uw betalingsopdrachten welke wij deze dag voor 12.00
uur ontvangen via de brievenbus, worden nog verwerkt.
THEORIE EN PRAKTIJK

Wij wensen u fijne feestdagen.

OORTGIESEN

Rabobank Vorden en Omstreken
kantoren te Vorden, Baak en Wichmond

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

bij aankoop van een 0tf-inruilwagen
Bezoek voor nog meer keus ons 0£ inruil wagenpark

VAN DER KOOI *
TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

Rabobank
GEVRAAGD:
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

HENGELO

Goed het jaar uit met:
APPELBEIGNETS
4 voor

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

3.95

U bestelt toch ook een heerlijke salade voor de
jaarwisseling hij 't Pantoffeltje.
Uit eigen keuken bereiden onze koks de volgende salades:

HUZAREN
RUSSISCH EI
ZALMSALADE

7,50 p.p.
10,00 p.p.
13,50 p.p.

Een salade van "t Pantoffeltje' is lekker makkelijk.
Voor bestellingen: tel. 05752-1770.

bode

1 $mttoffe
L

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

THEO TERWEL
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn vergadering van dinsdag 21 december 1993 de volgende
verordeningen heeft gewijzigd:
— Bouwexploitatieverordening;
- Verordening geldelijke steun huisvesting gehandicapten;
— Algemene plaatselijke verordening;
—• verordening op de heffing en invordering van
staangeld op het woonwagencentrum;
— Drank- en horecaverordening;
- Verordening speelautomaten;
— Destructieverordening voor de gemeente Vorden;
— Verordening op de Algemene begraafplaatsen;
— Verordening gemeentelijke geluidmeetdienst;
— Brandbeveiligingsverordening;
— Verordening Kinderopvang 1991;
- Verordening op de gemeentelijke identiteitskaart;
— Verordening houdende regels inzake subsidiëring
van extra-murale WBO- taken 1992;
— Verordening inzake uitvoering artt. 29 en 38 ABW;
— Verordening gemeentelijk fonds bijzondere noden;
— Verordening Gemeentelijk Contributiefonds 1990;
— Verordening tot uitvoering van de artt. 31 en 43 van
de Wet l.O.A.W. betreffende de behandeling van
aanvragen en bezwaarschriften;
— Monumentenverordening;
— Verordening kampeerplaatsen en kampeermiddelen;
— Procedureverordening bestuurscompensatie;
— Verordening op de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften gemeente Vorden;
— Algemene subsidievoorwaardenverordening.
Door toepassing van artikel 202 van de gemeentewet
treden de bovengenoemde verordeningen op 1 januari 1994 inwerking.
Vanaf heden liggen de verordeningen ter gemeentesecretarie, afdeling Bestuur (boerderij) ter inzage.
Tegen betaling van de kosten zijn de verordeningen
verkrijgbaar.
Vorden, 30 december 1993,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

HENGELO

Goed het jaar uit met:

AH RUNDVLEESSALADE
600gram .

3.19

AUTOSCHADESPECIALIST

Oproep/
weekendhulpen

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

Vanaf 18 jaar voor keuken
en bediening.

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Restaurant-Grill
DE ROTONDE
Kerkstraat 3-VORDEN
Telefoon 1519

ALS we eenmaal
beginnen, doen
we het ook GOED!
Vanaf maandag 3 januari om 13.30 uur
start de

OPRUIMING
RS. Nu kunt u nog
profiteren
in onze
VOORVERKOOP.

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

Op 27 december 1993 zijn wij
verblijd met een dochter

Sanne
Om 2.46 uur is Sanne geboren, weegt 4030 gram en is 54
cm lang.
Geert Wasseveld
Erna Wasseveld-Poorterman
Late

Vol van dankbare herinneringen aan wat zij voor
ons heeft betekend, maar toch bedroefd, geven
wij u kennis dat heden van ons is heengegaan
mijn lieve moeder, onze groot- en overgrootmoeder

P.B.H. SCHOENAKER
Zijn inzet en betrokkenheid met name in de beginjaren voor onze vereniging zullen blijven
voortleven.

MARIA HENDRIKA
BOGCHELMAN

De Eendracht 25
7251 GA Vorden

18 december 1993 is voor

Paulien

Correspondentie-adres:
J. Schagen, Erasmusstraat 95, 7316 HN Apeldoorn

Hennie en Jaap Holtslag

Gerard en
Dirry van Til-Beumer

De begrafenis heeft dinsdag 28 december
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

t

Fam. Weekhout

In de Kerstnacht is overleden op 89-jarige leeftijd onze dierbare en zorgzame vader en lieve
opa

Kostedeweg 6, Vorden
Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven, ons betoond na het
overlijden van mijn man, onze
vader en opa

ALBERT BOSMAN
Uit aller naam:
D. Bosman-Eimers
Vorden, december 1993

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjrs
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• Kringloopbedrijf de Cirkel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.
• TE KOOP: carbid. W. Besseling, Koekoekstraat 1, Vierakker. Tel. 05750-21628.

Biljartvereniging KOT
organiseert op
oudejaarsdag a.s.

PETRUS BERNARDUS
HENDRIKUS SCHOENAKER
HIJ WAS GETROUWD MET GEERTRUIDA JOHANNA MARIA SMIT.

Ruurlo : Theo Schoenaker
Goor: Mimi en Frans de Wit
Ruth - Jan
Bram en Koen
Christie
Mechtilden Glenn
Oirsbeek : Annie en Jan Waltmans
Margaret
Petra
Mieke
Zevenaar: Ria en Jos Engels
Mark
Ruud
Ruurlo : Jan en Marijke Schoenaker
Mascha
Christiaan
Loenen : Stefanie en Jan Eymans
Barbara
Renate

Voor vader zal worden gebeden tijdens de
avondwake op woensdagavond 29 december
om 19.30 uur in de kerk van de H. Johannes de
Doper te Keijenborg.
Op donderdag 30 december zal om 10.30 uur
de uitvaartdienst zijn in de H. Willibrorduskerk te
Vierakker.
Zij, die hem de laatste eer willen bewijzen, worden hierbij uitgenodigd. Daarna begeleiden wij
vader naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof
aldaar.
Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren
na de avondwake.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Op 25 december 1993 is overleden ons kleine
ventje

Geboren op 25 augustus 1993.
Jan Masselink
Saskia Buist
Leonie
Insulindelaan 13
7251 EJ Vorden

QUIDO
U wilt toch het beste
voor
Uw voeten?
Wij bezoeken u maandag
t/m vrijdag aan huis
Op afspraak.

Kernhemmer Roomkaas
inngrnm

2. 3 V

Gegrillde Achterham

reflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage -ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling

een prettige Jaarwisseling, een
voorspoedig en gezond 1994 toe.

3.49

VFPSGFRAKKFN

1T89

E

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

in het Verenigingslokaal,
Uilenesterstraat 2 te Keijenborg van
10.00-17.00 uur.

Winternotenmix 200 gram
Frans Stokbrood

Wij wensen U een voorspoedig
en gezond 1994.

Hou uw body fit met
THERMOFIT

CLUBTENTOONSTELLING

electrawerkzaamheden

fons Jansen
installatiebedrijf

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

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

Voor al uw

Alles onder één dak bij

a/d Zutphenseweg in Vorden

Tevens bonnenverkoop van zeer goede liefhebbers:
aanvang 15.00 u u r.

2.29

Wij hebben de originele Vegter's
Nieuwjaarsrolletjes.

Sauna

Op 9 januari houdt de
Postduivenvereniging 'Steeds Sneller'
te Hengelo zijn jaarlijkse

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Hef Oudejaar uit en
het nieuwe jaar in
met heerlijke Oliebollen
Appelbeignets
Appelflappen
Ananasbeignets

en een grote sortering
hartig gevulde broodjes!
BESTEL S.V.P. BIJTIJDS!

DRUKKERIJ

WEEVERS

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

OPPERS
KEUR
SLAGER

DE

GELDIG
donderdag 30 - vrijdag 31 december

ECHTE
DE ECHTE GROENTEMAN BAKKER

MAGERE
RUNDERLAPPEN

HUZARENSALADE
500GRAM

3.95

500 gram

250gram

VERS GESNEDEN

SOEPGROENTE

EN VOOR OUDEJAARSAVOND
NATUURLIJK VOLOP:

PATÉ'S, SALADES,
GRILLWORST,
LEVERWORST e.d.
SPECIAL:

KEURSLAGER
MEDAILLON
100gram

De buren.

GOUDREINETTEN
2 KILO

Goeof het jaar uit met:

fles .

9.95

1,70

l .

VLEESWAREN
SPECIAL:

ZWEEDSE
KRUIDEN
ROLLADE
l .%7O

KEURSLAGER

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

11 voor

2.95

ANANASBEIGNETS
MAANDAG
3 JAN.:

PANKLARE
Witte Kool

DINSDAG
4 JAN.:

PANKLARE

groente

WOENSDAG

5 JAN.:

GESCHRAPTE

Worteltjes

500 gram l fcO 500 gram ^OU 500 gram 1 fcO

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

HENGELO

R De Bry Champagne

APPELBEIGNETS

250 GR AM 1.95

was overleden.
ie
Jan en Saskia, als buren willen wij met
meeleven in dit grote verdriet.
Wij hopen, dat het jullie kan troosten dat wij op
deze manier om jullie heen gaan staan.

Voor de laatste avond van het jaar
hebben wij voor u:

l -v/O

100gram

Ingrid Bongers

2.49

inngrnm

KOOKWORST

Wij waren geschokt toen wij hoorden dat jullie
kindje

(gediplomeerd)

inngrnm

Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo
Tel. 05735-2761

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN
B.V.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

-J3 voetverzorging

Petnella verse roomkaas metbieslook

QUIDO

Plaats:

Café Uenk,
Nieuwstad 13, Vorden.

7.25

^ Wij wensen U een gezond 1994

KURKBIUARTEN
Aanvang: 11.00 uur.
Prijsuitreiking:
ca. 18.00 uur.

HalVGtter 20+ blonk of komijn
.Snngrnm

BORGONJEN

Keijenborg, 'St. Maria Postel'
Correspondentie-adres:
Garvelinkkampweg 7, 7261 CG Ruurlo

O
Oft
T.TO

l kilo

LAS- en
CONSTRUCTIEWERK

Wij wensen U mede namens
direktie en medewerkers van

Zijn hart en geest gericht
op dat wat werkelijk waarde had.

^

Jonge Delicateurkaas

Hartelijk bedankt.

DANKBETUIGING
Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties,
bloemen, kaarten en andere
attenties, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijksfeest.

STALREPARATIES

een onvergetelijke dag geworden,
mede dankzij de vele attenties en
persoonlijke felicitaties.

Ai

c/?

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

VOOR AL UW

Vorden, 25 december 1993

22 december 1993
7255 XZ Hengelo (Gld.) , . .
Bleekstraat 5

nfikaaÉ

Elly Teeuwen

Bestuur, leden en donateurs
s.v. Ratti

. J. Schagen
Klein- en achterkleinkinderen

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1994.

25 december 1993
Koekoekstraat 15
7233 PB Vierakker
Tel. 05750-21936

a^

Niet kniezen,
op 2 maart mag u weer
kiezen.
D'66, Uselweg 3, 7233 SJ
Vierakker, tel. 05750-26991

v

WEDUWE VAN GARRIT WESSELINK

op de leeftijd van 96 jaar.

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter

8% meer
onroerendgoedbelasting

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het
overlijden van ons erelid

1,75
APPELBOLLEN

2,10
Echte Bakker
VAN ASSELT

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

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Bij Edah vindt u alles behalve hoge prijzen
UIT ONS DIEPVRIESASSORTIMENT:

HEBRO BITTERBALLEN

~ QQ

zak a 50 stuks van 3,99 voor £ • \7 v/

HEBRO KIP- of VARKENSSATÉ
140 gram van 1,99 voor

1 4Q

l j ~ \/

STEGEMAN DROGE WORST
DIVERSE SOORTEN

250 gram van 4,89 voor HT j £5/

WORSTE- of
SAUCIJZEBROODJES

^ AQ

a 10 stuks van 3,79 voor W j ^ w

BAVARIA BIER

^ Qc-

12 flesjes a 30 cl van 6,65 voor Ojv/Ü

OPENINGSTIJDEN

MAGERE HAMBURGERS

PAIN MINUTE STOKBROOD

6 stuks nu

•

vrij. 31-12-1993

MA. + Dl. + WO.:
8.30-18.00 UUR
DO.: 8.30-21.00 UUR
VRIJ.: 8.30-16.00 UUR

GESLOTEN.

200 gram van 1 59 voor

EDAH ZOUTE PINDA'S

KALKOENROLLADE
ca. 800 gram per stuk nu

MON CHOU-KAAS

9,98
3,29

ZKTTJ/

INSTALLATIEBEDRIJF

1/11 van 3,49 voor

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

•UDEJAARSAVOND

ELEKTRA
VERWARMING

DAKBEDEKKING

& DUO BEN DONKELAAR
ZONDAG 2 JANUARI

KAAS- en HAMSOESJES
gevuld ROGGEBROOD
SAUCIJSJES enz.
OLIEBOLLEN
BEIGNETS
SNEEUWBALLEN

TILT

OPRUIMING
Damesboots v.a. 79.00
Kinderschoenen v.a. 49.00
Verhulst Damesschoenen v.a. 139.00,
Waldlaufer Damesschoenen v.a. 139.00
Rieker Dames en Heren v.a. 99.00
Damespumps v.a. 49.00
Pantoffels Heren, Dames, Kinder v.a. 15.00
Mephisto's v.a. 225.00
Herenschoenen v.a. 79.00
Sportsokken 3 paar voor 7.50
...en vele andere aanbiedingen.

KERRYBROODJES
APPELFLAPPEN
gevulde
ZWANEHALZEN

JEROEN VAN INKEL

Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 1750

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.

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

Wij wénsen; U één héél voorspoedig ;

mullcr-uofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

OPRUIMING

GEPANEERDESCHNITZELS

PAKJES

100 gram .

JAPONNEN

..

1.29

Tonny Juruërts

PULLOVERS

modecentrum

PANTALONS

ruurlo
RUURLO

05735-1161

GROOT VUURWERK
& DANSEN

VA

KEN IE DIE ZAAL

GOUD VAN OUD
GAME & HAVEN DUO
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-I232

BUS 5
21.20
21.30
21.40
21.50

149,"

VA

LA-VITA

79,VA

49,VA

98,-

u.
u.
u.
u.

WARNSVELD - winkelcentrum
VORDEN - N.H.-kerk
RUURLO - kerkplein
VELDHOEK - Wentink

BUS 2
21.20 u. HENGELO - sporthal/Vezo
21.35 u. VELSWIJK - postkantoor

BUS 4

AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

****

IZAT; 8 JAN U ARI

Toegang onder voorbehoud

Goed het jaar uit met:

Tel. 05752-3228

ZAT; i JANUARI

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

BUSINFO TEL: O544O-64145

HENGELO

Vorden

v.a. 00.30 uur

Banketbakkerij J. WIEKART

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

ZATERDAG 15 JANUARI

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -

[lp D EJ A ARS N AC H Tl

De opruiming begint op woensdag 29 december 1993.

IE5EH

ALLES VOOR U W AUTO

MET:

GROENLO
KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

TRIPTpTRIP

2,99

Namens de fam. Botterman sr. enjr. en het gehele Edah-team een fijne
jaarwisseling en een gezond 1994.

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

NIEUWJAARSDAG

0,99

REDDY ZONNEBLOEMOLIE

^ SANITAIR

WILINtf

ZATERDAG 1 JANUARI

n

400 gram van 1,49 voor

BOTTERMAN a.V.
n

j £ */

KOOPMANS OLIEBOLLENMIX

pakje 100 gram van 4,39 voor
NU 2E PAK HALVE PRIJS

C

l

400 gram van 2,69 voor £••

500 gram van 11,45 voor

In verband met de
jaarbalans zijn wij
ma. 03-01-1994
de gehele dag
~>

WIT OF BRUIN

FONDUE- of
GOURMETSCHOTEL

van ma. 27-12 t/m

Dorpsstraat 22 726lAXRuurlo
Telefoon : 05735 - 1438

21.15
21.20
21.25
21.30
21.35

u. TOLDIJK - De Bremer
u. STEENDEREN - postkantoor
u. BAAK - bushalte
u. WICHMOND - café Krijt
u. KEYENBORG - R.K.-kerk

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 30 december 1993
55e jaargang no. 40

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

AflEMEENTE f*
JAlV-f

ULLETIN\fORDEN

. -*-*

WfiW
rtnrtnftnrtnrtnAnnr
• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
M 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.

pGlASINZAMELING
DOOR DE JEUGD VAN
DE VOETBALVERENIGING VORDEN
Op zaterdag 8 januari 1994 tussen
8.30 en 15.00 uur haalt de jeugd van
de voetbalvereniging Vorden lege
flessen op in de kom van Vorden, Kranenburg en Wichmond.
Doordat de voetbalvereniging gebruik maakt van een geluidswagen
weet u precies wanneer ze bij u in de
buurt zijn.
U kunt het glas ook zelf naar de gemeentewerf aan de Enkweg brengen,
waar het door de leden van de voetbalvereniging in ontvangst wordt genomen.

kerstbomen langs de weg liggen, zodat kinderen met plezier kunnen inzamelen. Het is aan te bevelen dat de
kinderen door volwassenen geassisteerd worden (vervoer!!), omdat de
loopafstanden vrij groot kunnen zijn.

DORPSSTRAATEN
ZUTPHENSEWEG
De verkeerslichten bij de 'Herberg'
en 'Kluvers' zijn nu enige tijd in werking. Daarom even een korte uitleg
over deze installaties.
De betekenis van de lichten voor het
verkeer op de rijbaan spreekt voor
zich:
— groen licht: doorgaan;
— geel licht: stop; voor bestuurders
die het teken zo dicht genaderd
zijn dat stoppen redelijkerwijs niet
meer mogelijk is: doorgaan;
— rood licht: stop.
De voetgangerslichten hebben de volgende officiële betekenis:
— groen licht: voetgangers mogen
oversteken;
— groen knipperend licht: voetgangers mogen oversteken; het gele
knipperlicht verschijnt spoedig;
— geel knipperend licht: gevaarlijk
punt; voorzichtigheid geboden.
Als voetganger mag u dus oversteken
bij geel knipperend licht, maar u moet
er rekening mee houden dat het verkeer op de rijbaan doorgaat. U moet
voorrang verlenen aan bestuurders op
de rijbaan.
Door op de knop te drukken kunt u het
verkeer op de rijbaan even 'stilzetten'. Enige tijd nadat u (kort) de knop
heeft ingedrukt, zal het verkeerslicht
op de hoofdrijbaan op geel en vervolgens op rood springen. Daarna springt
het voetgangerslicht op groen waardoor u veiliger kunt oversteken.
Uiteraard moet u goed blijven opletten omdat er soms wel eens iemand
door het rode licht rijdt.
•

^PARKEER GEEN
AUTO' S OP HET
TROTTOIR
Regelmatig constateert de politie dat
er auto's op trottoirs worden geparkeerd. Dit betekent dat voetgangers
geen vrije doorgang hebben, rolstoelen en kinderwagens over de weg
moeten omdat de doorgang op het
trottoir is geblokkeerd en dat de trottoirs worden stukgereden door de
auto's. Dit veroorzaakt aanzienlijke
schade.
Parkeer uw auto daarom niet op het
trottoir.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN
In de week van 20 tot en met 24 december 1993 zijn de volgende bouwaanvragen ingekomen:
— de heer A. Brummelman, voor het
wijzigen van een woning op het
perceel Hamminkweg 6 te Vorden;
— het bestuur van de zwem- en badinrichting 'In de Dennen' voor het
verbouwen van een zwembad op
het perceel Oude Zutphenseweg 7
te Vorden.

INZAMELING VAN
KERSTBOMEN IN DE
KOM VAN VORDEN
DOOR DE VORDEN SE
JEUGD
De Vordense jeugd gaat op woensdag
5 januari 1994 kerstbomen inzamelen. Per ingeleverde boom krijgen zij
f 0,50. Alle bomen die in de kom van
Vorden langs de weg staan zullen
worden opgehaald. De kinderen brengen de bomen naar de gemeentewerf
aan Het Hoge 65 te Vorden (de voormalige rioolzuivering).
De bomen worden op de gemeentewerf versnipperd. Het materiaal wordt
daarna hergebruikt.
Burgemeester en wethouders rekenen
erop dat er woensdag 5 januari veel

Zo is er een ruime wachtkamer, een
mooie spreekkamer, een kamer voor
de voorbereiding voor operaties en
het maken van röntgenfoto's en een
operatiekamer. Het uitslapen kunnen
de honden in een goed verwarmde recovery. Tevens beschikt men nu over
een prachtige apotheek en een ruim
magazijn waarin men o.a. de speciale
dieetvoeders kan opslaan. Vóór het
gebouw én achter het gebouw is volop
parkeerruimte.

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 1 4 januari 1994 betaalt.
Betaalt u na l 5 j a n u a r i (ook girobctalcrs) dan brengen wij u l' 5. ailminislratickostcn in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 14 januari betaalt!

.^NIEUWJAARSRECEPTIE
Op vrijdag 7 januari 1994 vanaf 20.00
uur houdt het gemeentebestuur in de
raadzaal van het gemeentehuis de
Nieuwjaarsreceptie.

In de week van 20 tot en met 24 december 1993 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
— de maatschap Regelink-Velthuis,
voor het uitbreiden van een schuur
op het perceel Warkenseweg 2 te
Vorden;
— de heer G.J. Dekkers, voor het
bouwen van een serre op het perceel de Eendracht 29 te Vorden;
— de heer M.J. Overbeek, voor het
vellen van 3 acacia's op het perceel Hackforterweg 38 te Wichmond;
— de woningbouwvereniging Thuis
Bctfg»or het vellen van l berk op
het^P-ceel Dr. W.C.H. Staringstraat 6 te Vorden.
Op grond van de Wet Arob kunt u binnen dertig dagen na verlening van de
vergu^fcg bij burgemeester en wethoudenjpen bezwaarschrift indienen.

Dierenartsenpraktijk
Warringa ook naar nieuwe
praktijk
Per l januari a.s. gaat dierenartsenpraktijk Warringa met de beide
dierenartsen Breukink en Noordkamp één praktijk vormen: 'De
Dierenartsen praktijk Vorden'. Samen betrekken zij een nieuw pand
aan Het Hoge 9, dat geheel voldoet
aan de eisen die aan een dierenkliniek worden gesteld.

Het abonnementsgeld voor 1994 voor Contact cd. Vorilcn bedraaj',1

HAAL OP 5JANUARI
KERSTBOMEN OP EN
VERDIEN F 0,50 PER BOOM!!!

j« VERGUNNINGEN
j'-VrERKEERSLICHTEN

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 16 december 1993
tot 14 januari 1994

Als men wil kan men in de toekomst
naar de eigen vertrouwde dierenarts
blijven gaan die op vaste uren spreekuur gaat houden.
Men wil erop attenderen dat men behalve op de spreekuren zoveel mogelijk patiënten wil behandelen op afspraak. Aan het komen op afspraak
zijn géén extra kosten verbonden.
Hiervoor kan men altijd bellen naar
tel. 05752-1277. Dat is trouwens het
nummer dat men altijd kan draaien,
dus ook in de weekeinddienst én in de
avond- of nachtdienst.
Afhalen van artikelen voor gezelschapsdieren
(vlooienmiddelen,
dieetvoeders) kan 's morgens. Voor
medicijnen en recepten moet men
eerst even bellen.
Per l januari gaat men het gebouw betrekken, en kan men dus niet meer terecht op de Horsterkamp 3.

Ongekend grote opkomst
tijdens kinder kerstfeest
Wel 300 kinderen bezochten op de
avond van Eerste Kerstdag het gezamenlijk kerstfeest van de Gereformeerde Kindernevendienst, de
Hervormde Zondagsscholen van
Vorden en het Medler, het Hervormd Gereformeerde clubwerk en
dejeugdkerk.

gel maar ook met andere instrumentjes, er was een muzikaal intermezzo,
een kerstevangelie dat bestond uit een
verhaal afgewisseld door gezongen
tekst op de wijs van bekende kinderliedjes, een vrij verhaal aan de hand
van dia's en in de pauze tussendoor
voor iedereen een lekker koekje.

Met opa's, oma', ooms, tantes, ouders
en andere bekenden was de Dorpskerk dan ook stampvol. 'Lichtjes in
het duister' was het thema.
Er werden stukjes opgevoerd, er werd
veel gezongen met begeleiding op or-

Aan het eind van het feest kregen niet
alleen de 180 kinderen van bovengenoemde groepen van het jeugdwerk
een bij hun leeftijd passende verrassing mee; ook de andere kinderen
werden niet vergeten.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02374: ABN-Amro nr. 48.63. 1 9.2-1 f»;
Bondsspaarbank nr. <.)i>. 31.24. 004; Postbank n r. 1.20. 58. (i?
l.n.v. Drukkerij Wervers BV, Vorden

DRUKKERIJ

Onze litinltH» in en zijn: van tHdfhitlfig l/ 111 vrijil
Ü.ÜO- 12.30 nnr en 13.00- 17.00 uiii' zalrnla^

Nlf UWSTAO 30 POSTHUS 72 725O AA VORDEN
1 1 1 1 IOON OÜ752 1010
TELEFAX OS 752 lOHfi

Vrouwenclub
Medler
Maandag 20 december was de kerstviering van de dames. De voorzitster
heette iedereen welkom en las de goede boodschap volgens Lucas, vers 28
tot 36 voor. Onder muzikale begeleiding van Herbert Hulstijn werden
kerstliederen gezongen. Ook was er
chocolademelk met een kerstkrans.
Janna Brummelman en Betsie Weenk
lazen gedichten voor en las Dineke
Hendriksen een kerstverhaal voor.
Aan het eind was er koffie met een
snee krentenbrood.

RTV
Het was voor vele RTV-ers een druk
kerstweekend. 2e Kerstdag de jaarlijkse toertocht met ondanks het
slechte weer zo'n dikke 150 man aan
de start. De deelnemer^fcmen uit het
hele land onder hen meeren uit Steenwijk en Hilversum. Iedereen was het
er over eens dat het door de vele regen
loodzwaar was geworden. Toch kan
men weer terugzien op een geslaagd
evenement. Ook was er 2e Kerstdag
een cross in Lobith. Hier waren alweer RTV-ers actief die eerst 's morgens de toertocht hadden helpen uitzetten. Hier reed Peter Makkink naar
een 8ste plaats en werd Andre Bargeman 12e, Martin Weijers 13e en HarrieEggink 14e.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen Van
woensdag 22 december
Groep A: l. hr. v.d. Veen/hr. v. Uffelen
62.5%; 2. mv. v. Burk/mv. Hendriks
55.3%; 3. mv. v.d. Berg/mv. Kamp
54.8%.
Groep B: 1. hr. den Elzen/hr. Hissink
65.3%; 2. mv. v. Gastel/hr. v. Gastel
60.4%; 3. mv. v.d. Schaaf/mv. Vruggink 59.4%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel.
2830.

Warnsvelder
Martin van Rossum
recycled kaarsen
Vele jaren houdt hij zich bezig met het
recyclen van kaarsenresten. In Warnsveld leveren vele dorpsbewoners hun
restanten in. Doordat dit zo'n 300 kilo
in een jaar opbracht is hij met het demonstreren hiervan en het verhaal
over de hobby naar de braderie in
Warnsveld gegaan. Hier komen natuurlijk ook mensen van buiten het
dorp, die enthousiast raken omtrent
het recyclen van kaarsenresten. Maar
waar vindt je nu een verzamelpunt
binnen het dorp Vorden? Bij bloembinderij Kettelerij mag hij na de kerst
ccn kist plaatsen en bij het Dorpscentrum staat momenteel een doos. Hier
kan men de kaarsenresten kwijt. Verdere inlichtingen: mevr. Van Rossum,
Vordensebinnenweg 50, Warnsveld.
Tel. 05750-22875.

WEEVERS

Bi'j ons in d'n Achterhook
Zie zo, den was klein menneken. Toon gooien 'n lesten achterpoot van 't
knien in 'n emmer. Daor hadd'n ze eerste kasdag wel genog an. Tjonge,
wat zat t'r un bult vleis an, hee had um dan ok wel goed emest. 't Was al
neet zo'n kleinen ewes, 'n mooien lotharinger, goed ebouwd maor de stippen zatt'n vekeerd, wat wit was mos zwat wean en umgekeerd. Vandaor
dat e um maor vet emest hadde veur de kasdage. Daor. kon Ans met eur
man en kinder bes van met-etten.
Riek was 't wel toevetrouwd um dat knien te braon, die maak'n d'r altied
iets besunders van. Dat had ze van huus uut metekregen. Daor wodd'n
vrogger nogal 's un knien of haze estreupt en eur moeder had eur goed
eleerd hoe of i'j zoiets klaor mossen maak'n. 't Was wel un heel wark
maor Riek von 't volle gezellugger umme in huus te etten dan nao een of
andere geleagenheid te gaon waor i'j dan man an man argens in wodd'n
epropt en dan veur volle geld wat veur-ezet kregen wat nog ens neet altied
eaven goed smaak'n. Dan maor liever iets meer drukte in huus.
Ans en eur anhang wazzen d'r al op tied, eerste kasdag. De beide kleinkinder konn'n gelukkug nao buuten hen spöl'n, zo redeluk was 't weer nog
wel. Dat gaf roste in huus en zo konn'n zee op eur gemak koffie drinken.
Tot kleine Rieksken binnen kwam en an opa vroog waor dat mooie zwatwitte knien was ebleven, 't zat neet meer in 't hok. Toon wis neet zo gauw
watte zeggen mos maor Riek hielp um. 'Oh, den was te groot ewodd'n,
den hef opa vekoch'. Daor ging 'n kleinen weer met nao buuten.
'n Storm later, zee woll'n net an taofel gaon, kwam Rieksken weer binnen:
't Knien hank in de schure, hoe kan dat now?'.
Toon had 't knienevel in de schuure te dreugen ehangen, dat wol e meschien nog un keer looien. Van armoed mos e now en kleine Rieksken wel
uutleggen hoe of 't in mekare zat en dat zee 't knien zo op eur bord kregen.
'Maor dat mag toch neet, dat is dierenbeulen', en wat dat kleine wich al
neet meer nao veurn brach. Dinge die ze met un half oor al 's op de tillevisie had eheurd en ezeen.
't Ende van 't liedjen was dat zee 't knien toch wel op heb ekregen, maor
dat e toch neet zo smaak'n as andere jaorn wel 's. En 't was natuurluk
besunder jammer veur Riek die d'r zovölle wark an edaon had. Maor zo
zal 't t'r wel 's meer gaon, bi'j ons in d'n Achterhook.
H.Leestman.
En nog volle heil en zegen veur J 994!

Geldautomaat van de
SNSbank
Vanaf 5 januari 1994 kan men terecht bij de nieuwste geldautomaat
van de SNS bank aan de Zutphenseweg 3f (naast Dijkerman bloemen).
Zowel klanten als niet-klanten kunnen daaruit met een bankpas in combinatie met een PIN-code 24 uur per
dag contant geld halen. Het gemak
daarvan zal duidelijk zijn voor iedereen die wel eens op een ongelukkig

moment tot de ontdekking kwam dat
er niet genoeg geld in huis was. De
heer A.J.W. Rekers, kantoordirecteur
van de SNS bank, verwacht dat er ook
tijdens de kantooruren veel gebruik
van de geldautomaat gemaakt zal
worden. De hierdoor vrijkomende tijd
aan de balie kan worden gebruikt voor
adviseringen, begeleiding van klanten bij hypotheken, spaardiensten en
verzekeringen (zie ook de advertentie).

6e Ruilbeurs
Brouwerij artikelen
Op 9 januari 1994 zal de 6e Ruilbeurs Brouwerijartikelen gehouden worden in zaal De Luifel te
Ruurlo. Het betreft hier weer de
ruilbeurs waar allerlei brouwerijartikelen, zoals flesjes, etiketten,
viltjes, glazen en alles wat maar met
bier te maken heeft geruild kunnen
worden. Let wel, het is geen commerciële verkoopbeurs!
Het verzamelen van brouwerijartikeIcn is een hobby waar velen zich mee

bezig houden. In Nederland is er een
vereniging met dit doel, namelijk de
BAV, ofwel de 'Brouwerij Artikelen
Verzamelaars', met een ledental van
ongeveer 2500.
Dat de beurs in Ruurlo steeds bekender wordt blijkt wel uit het feit dat er
de laatste jaren zelfs verzamelaars uit
Duitsland en België naar Ruurlo kwamen. Voor verdere inlichtingen kan
men zich wenden tot H.J. Jimmink uit
Vorden, tel. 05752-2452.

KEURSLAGER
DICKenHETTY

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

DE RABOBANK
wenst U een
succesvol en gelukkig

wenst u

CORNER

1994.

VLOGMAN

KEURSIAGER

Zutphenseweg 14 - Vorden

ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN
MARKT 21ZELHEM

Rabobank

BARENDSEN

Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

BARENDSEN

Fa. F.J. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209 - Fax 3709
VERHUUR VAN VERLICHTING,
TENTEN, TENTAANKLEDING EN
GELUIDSINSTALLATIES, TEVENS
ORGANISATIE

voorspoedig nieuwjaar.

1994

G E S C H E N K E N

A.G. Schurink

Kerkstraat 1 -\forden-Telefoon 05752 -1742

en medewerkers

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS
BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv

wenst al haar relaties een

wenst allen een
voorspoedig 1994

wenst
iedereen
een voorspoedig

EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

wenst een ieder een
gezond en voorspoedig
1994.
't winkeltje in vers brood en banket

GELUKKIG NIEUWJAAR

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar
Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

Wij wensen U
een
voorspoedig 1994.

'Wij xuensen u een prettige joarunssedng en
staan in 1994 weer geheel voor u (^aar
om u van dienst te zijn.

AUTOBEDRIJF

LOONBEDRIJF

POLMAN

KLEIN BRINKE v h Iragter en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

H.J. Groot Enzerink

VORDENSEWEG 21/23 - WARNSVELD - TEL. 05752-3568

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

Wij wensen U een voorspoedig
en gezond 1 994.

LOGA

en medewerkers
Deldenseweg 13-7251 PN Vorden
Tel. 05752-1571

AIMBO
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

BOUWBEDRIJF
RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

EHBO

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1994

afd. Vorden

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

WENSl^DEREEN

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1994

i THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST i
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Info: Tel. 200||

EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

Wij weiden allen
ren
Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur van sportvereniging

„RATTI"
wenst leden, donateurs, begunstigers
en sponsors

ORANJEVERENIGING
VORDEN

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

WENST IEDEREEN

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 26 - Tel. 6631

Sigarenmagazijn
BRAAM

wenst allen
een gezond en
voorspoedig 1994

EEN GEZOND EN GEZELLIG

Burg. Galleestraat 10A
7251 EB Vorden
Tel. 05752-3260

1994.

TLcfite ÏÏaf&er Van Rssdt en

VOORAL OP 30 APRIL

medewerkers wenst V.

Karnavalsvereniging

een prettige j aarurisseCing en
een voorspoedig

1994

„De Deurdraejers

«i

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK

wenst u allen

Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573
wenst vrienden, bekenden en kliëntele

Echte Bakker

wooNüEaiBaa»
®

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Raadhuisstraat 22
VORDEN-Tel. 31 OO

Wij wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar
G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.

een voorspoedig nieuwjaar

WENST U
PRETTIGE
FEESTDAGEN

wenst u een
geslaagd Nieuwjaar

en een voorspoedig 1994

OOK IN 1994 TOT UW DIENST

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN

LAMMERS

EN MEDEWERKERS

een voorspoedig

1994
Een
gelukkig en sportief
nieuwjaar

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

WOONi

6

Burg. Galleestraat 26

VORDEN

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE
Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

Voetbalvereniging
"VORDEN"

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

Alles onder één dak bij

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden

installatiebedrijf

Tel. 05752-1421

Telefoon
05752-2637

wensen iedereen
een voorspoedig 1994

H J. GROOT ROESSINK
Vaalverinkdijk 1 - Hengelo Gld.

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

EN MEDEWERKERS
bedankt alle cliënten
voor het genoten vertrouwen
in het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1994 toe.

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
en Kluvers Sport Totaal

W/j wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar
Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst iedereen

wenst allen
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 11

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

interieuradviseur

wenst u allen

Vorden
Aktiviteiten Stichting

een voorspoedig
nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27
Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Veilig Verkeer Nederland

, UNUfj?

afdeling Vorden

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Dorpsstraat 9, Vorden.
telefoon 05752-1567.

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst.

Kaptein's oliehandel b.v.
Nijverheidsweg 2, Vorden
wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

SANITAIR

Batsdijk6 B

7261 SP RUURLO

Tel.:05735-2560

Fax 05735-1184

WILINK

Vordense Lokale Omroep wenst U
een gezond en luisterrijk 1994.

ELEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

wenst iedereen een Voorspoedig 1994.

en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

EHBO
af d. BaakVierakker
wenst alle leden en
donateurs een goed
en voorspoedig
1994.
CULTUREEL
COLLECTIEF
KRANENBURG

wenst iedereen
een creatief
1994.

VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

WIJ WENSEN U EEN GEZOND EN
KLEURRIJK 1994.
schildersbedrijf- glas in lood atelier

HENGELO

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-2039 b.g.g.
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

ffl
ONTIJZERING ONTHARDERS POMPEN EN BRONNEN
PLAATSEN VAN O.A. WATERTECHNISCHE INSTALLATIES
VOOR ZOWEL BEDRIJVEN ALS PARTICULIEREN

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

U allen

D'66

een voorspoedig
en sportief 1994

wenst u een
sprankelend
verkiezingsjaar.
D'66, Uselweg 3,7233 SJ
Vierakker, tel. 05750-26991

toegewen^
iW

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden - Telefoon 05752-2812

De Fam. Heyink en
Medewerkers van de
Spannevogel danken U voor
het genoten vertrouwen in
1993 en wensen U

VELOCITAS

Alfred en Ria Zweers
en Medewerkers.

VANAF NU:
Café
't Lindese Proathoes

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

wenst alle vrienden, bekenden en
clientèle
een voorspoedig en
gezond 1994.

VOLOP
VUURWERK!!
Tevens wensen wij U een 'knallend' en
gezond 1994.
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

BOAGOQJEfl

afd. Vorden

MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Concordia

Voor ons dienstenpakket is een vaste prijsafspraak
mogelijk. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

PANNEVOGEL
*icv&te9$t2

- Boekhouding d.m.v. computerverwerking
- Tussentijdse rapportage en verslaglegging van uw
financiële cijfers
-Jaarrekening
- Loonadministratie
- Belastingaangifte
- Belasting en bedrijfsadviezen
- Ondersteuning bij automatisering van uw bedrijf

VAN ZEEBURG

een voorspoedig
en
gezond 1994
toe.

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1484

Door verdere automatisering van ons bedrijf zijn wij in
staat voor u te verzorgen:

Tevens wensen wij onze relaties een voorspoedig 1994.

ZAALVOETBALVERENIGING

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

9.99

Hummeloseweg 5
7255 AE Hengelo gld.
Tel.nr. 05753-1039

Lindeseweg 19 - Tel. 05752-6480/6730

wensen iedereen
een positiefen flitsend1994.

(vanaf 29/12)
1.7 kilo .

Administratiekantoor
De Wending

INSTALLATIETECHNIEK

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Goecf het jaar uit met:
KIPKLUIFJES

een Voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

J

wenst iedereen een
voorspoedig en oktief

1994

Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13 - Vorden - B- 3700
Nieuwstad 31 - Lochem
Voor naaimachines en kleinvak
* Bernina
* Husqvarna

* Bernette
* Anker

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats.

SUETERS
SPECIAAL

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN
TEL. 05752-3566

NIEUW!AARSMENU.

MELOEN MET RAUWE HAM

SCHNITZEL

Voor informatie: 05730-52748.

MET CH AMPIGNON-ROOMSAUS

Tevens wensen wij allen een gelukkig Nieuwjaar.

EN

AMANDELBAVAROISE

Banketbakkerij
J. WIEKART
en medewerkers

HENGELO

wenst
atte goeds
voor 1994.

35,-

P.P.

Restaurant-Grill
DE ROTONDE
Kerkstraat 3-VORDEN
Telefoon 1519

MAANDAG 4 JANUARI

Bel ons voor

GESLOTEN

Wij wensen u een
gezond en veilig rij-jaar.

KlfTMAH
AUT08AHDM
Slotsteeg 18, Hengelo (G.), tel. 05753-2779

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

wenst een ieder een
voorspoedig 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

^-—__i^'

Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 1750

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof:

Telefoon 05752-1208

r
mode voor
het héle gezin
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM-TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

NIEUWJAARSBAL

Wij knallen het
jaar uit met een
grandioos

in 't Pantoffeltje

Op ZONDAG 2 JANUARI organiseren wij een
Nieuwjaarsbal met muzikale omlijsting van de

HAMMOND FOUR
Wij verwachten U vanaf 16.00 uur.
I 7,50 (incl. koffie met oliebollen en bittergarnituur)

U komt toch ook het nieuwe jaar inluiden
bij

bodega

1 Hatttoffdtje

WIJ STARTEN OP 29 DECEMBER

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

Wij wensen
u allen eejLvoorspoedig
1994
„
w

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende briefkaarten

gel

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

organiseert:

"Koffie Squash"
Squash en koffie zoveel U wiltll
Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Drukkerij
WEEVERS

Loop
even binnen want
het loont nu zeker de moeite!
m
m
\

KOFFIE
SQUASH KAART:
f 50,- (voor l O keer)

Postbus 22 7250AA Voidt
.,01)05752 1010

/

Squash Cenjrüm
vv'o R D - È ' N

Rackets te koop/huur in het centrum.

DEREGT.BLOEMENDAAL&WIEGERINCK accountants en belastingadviseurs

COMPLETE FINANCIËLE &
FISCAAL/JURIDISCHE ADVISERING

Sportschoenen met witte zolen s.v.p.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

5 Squashbanen, gehele dag
instructeurs aanwezig.

Wij wensen u een In olie opzichten gezond 1994.
Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energiebron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorziening in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige'subsidie regelingen.

31 December is ons kantoor vanaf 12.00 uur GESLOTEN.

Ruurloseweg 21

7251 LA VORDEN

Tel. 05752-1485

Telefax 05752-1689

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

'ONZE VAKANTIEGIDS IS UIT!'

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 - 18383
• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 76026

NATIONAAL REUMAFONDS 070-3503231
Op 27 december starten wij
met de voorverkoop.
Wij geven u hierbij de mogelijkheid om
tegen een gereduceerde prijs kleding te
bemachtigen
uit onze
najaarscollectie!

WOENSDAG 22 T/M VRIJDAG 31 DEC.

VOORVERKOOP
ndae 27 Dec,

De Stoven 25 Inc l—lot"! A/OKC HummeloseweglO
ZUTPHEN JU5 MCI WCI 3 HENGELO GLD.

D A M E S M O D E

....Dus volop genieten met warme, modieuze en
' comfortabele kleding.
Kom snel langs en profiteer van dit aanbod.

• Vorden Zutphenseweg 29. Tel. 05752-1971

• Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980

• Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416
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Jan Klein Brinke (44) stopt
ïia kwart eeuw aktieve motorsport
'Mocht ik de komende jaren de Staatsloterij winnen, dan bedenk ik mij
misschien nog wel. Maar zonder gekheid ik merk dat ik de jongeren niet
meer kan bijbenen. Ik ben 25 jaar in het bezit van een startbewijs van de
KNMV. Een mooie gelegenheid om er definitief een punt achter te zetten.'
Dit zegt de 44-jarige Vordenaar Jan Klein Brinke, die een kwart eeuw lang
zijn grote passie, de motorsport, heeft beoefend. Een lange carrière met
veel ereplaatsen in de cross, maar bovenal bij de Enduro, waar Jan Klein
Brinke toch wel speciaal zijn hart aan heeft verpand.

misschien wel degene ben, die het
minst is uitgevallen', zo zegt Jan
Klein Brinke.
Hij aarzelt daarbij niet om in een
adem zijn maatjes Jan Slagman en
Gerrit van Veldhuizen te noemen.
'Jan Slagman is mijn vaste begeleider. In al die 25 jaren was hij op
slechts twee wedstrijden na, altijd paraat. Ook heb ik veel aan Gerrit van
Veldhuizen te danken. Gerrit was tien
jaar mijn vaste monteur. Hij kwam
heel vaak twee keer in de week naar
mij toe. En dat betekende de gehele
avond sleutelen, bijstellen, sleutelen,
bijstellen etc. Zonder hem had ik zeer
zeker vaker tot de uitvallers behoord',
zo blikt Jan Klein Brinke terug.
Jan, lid van de VAMC 'De Graafschaprijders', begon in 1968 met het
rijden van een paar betrouwbaarheidsritten. In 1969 kreeg hij het startbewijs om te gaan crossen. Hij deed
dat in de juniorklasse, waarna hij in
1972 naar de senioren 250 cc promoveerde. Dit uitstapje duurde drie jaar.
Toen ging hij weer terug naar de junioren. Jan: 'Doordat ik een schouderblessure had opgelopen miste ik
een aantal wedstrijden, waardoor ik te
weinig punten had om mij in de seniorenklasse te handhaven.'

Enduro
In 1977 begon Jan Klein Brinke met
het rijden van Enduro-wedstrijden.
En met succes. Eerst in de juniorklasse, daarna bij de senioren. In totaal
reed hij 9 jaar bij de verschillende
kampioenschappen mee in het clubteam van 'De Graafschaprijders'. Samen meM|n Oosterink en Jan Broekhof wel^pe Vordense club éénmaal
tweede bij het Nederlands kampioenschap.
In 1978^-d Jan Klein Brinke individucel tl^Fde achter de toenmalige
kampioen van Nederland Ime Trompetter uit Beetsterzwaag. 'Trompetter

werd op het nippertje kampioen, ik
herinner het mij nog als de dag van
gisteren', aldus Jan. De nationale titel
heeft hij nooit kunnen behalen. Toch
kwam hij in de klasse 250 cc senioren
gedurende een tiental jaren tot indrukwekkende prestaties. Dat begon in
1980 7e tijdens de Nederlandse kampioenschappen; 1981 6e; 1982 5e;
1983 4c; 1984en 1985 3e plaats; 1986
7e; 1987 4e en 1988 6e. In 1990 wist
Jan Klein Brinke tijdens een internationale wedstrijd in Kaltenkirchen als
eerste te finishen.
Verder heeft Jan in zijn carrière twee
keer meegedaan aan een internationale motorzesdaagse en startte hij bovendien drie keer (Odenheim, Biclcfeld en Ingelheim) tijdens een wedstrijd om het Europees kampioenschap.
Terugkijkend op 25 jaar aktieve motorsport konstateert Jan: 'Ik ben niet
ontevreden, toch had er volgens mij
meer ingezeten, maar dat is praten
achteraf.'
Zijn trouwste supporter is zijn echtgenote Betty, die hem vrijwel bij al zijn
wedstrijden heeft vergezeld. Behalve
op het sportieve vlak heeft het besluit
•van Jan Klein Brinke om te stoppen
toch ook met het financiële aspekt te
maken. Het beoefenen van de motorsport is nu eenmaal geen goedkope
aangelegenheid.
Jan Klein Brinke: 'Het is natuurlijk
een hobby, wel een dure. Ik denk dat
ik toch gauw op jaarbasis gemiddeld
zo'n 5000 a 6000 gulden kosten heb.
En dan reken ik daar de uren dat ik aan
het sleutelen ben gemakshalve maar
niet mee. Toch heb ik er nooit spijt
van gehad. Integendeel zelfs.
Nu de kinderen groter worden speelt
geld echt wel een rol. Mijn zoon Ferdy (12 jaar) is een enthousiast bromfietscoureur; zijn tweelin^is Marjon
(12) heeft als hobby de kB»ard, terwijl onze 14-jarige dochtcH-Jandy aan
paardrijden doet. En dan wordt het
tijd dat pa een stapje terugdoet', zo
zegt Jan lachend, waarna hij tot slot
van ons gesprek opmerl^fcjat hij nu
geen tijd meer heeft, wUr hij moet
naar de schuur om te gaan sleutelen
aan de brommer van zijn zoon!

Jan in aktie tijdens de Oost-Gelderlandrit in 1979.
In oktober jl. bracht hij de internationale Motorzesdaagse in Assen nog tot
een goed eind. In de klasse 500 cc
tweetakt behoorde hij tot de 57 courcurs die de eindstreep haalden. Een
loodzware Zesdaagse, waarbij Jan
Klein Brinke heel veel heeft moeten
afzien. Het 'getrek' en 'geploeter' om
de motor keer op keer uit de modder te
zeulen vergde zijn tol. Met nog drie
dagen te gaan, kreeg Jan last van een
zeer pijnlijke spier in zijn bovenbeen.
Jan verrekte van de pijn. Opgeven?
Dat nooit! Op die bewuste woensdagavond toog Jan vanuit Assen naar de
sportarts van de voetbalclub FC Groningen om zich te laten behandelen.
De andere dag drie rollen tape om het
bovenbeen, gauw wat pijnstillers geslikt en zie Jan stapte weer op de motor. 'Verbeet' zich drie dagen en was
de koning te rijk toen hij 's zaterdags
de finish passeerde.

'/ Spieker, na de restauratie.
Wie wel eens van Wichmond via Vierakker naar Zutphcn gaat zal
ongetwijfeld de aparte bouwstijl van het even buiten de bossen
van het Suderas gelegen 'Hoge Huis' hebben opgemerkt. Deze
bouwstijl verraadt al de bijzondere functie die dit huis, bewoond
door de fam. Borgman, vroeger heeft gehad. In de tijd dat dit huis
gebouwd werd, zo omstreeks 1500, werden pachten vaak in natura betaald, zoals granen, vee e.d. Voor deze granen moest de verpachter dus opslagruimte hebben en daarvoor werden speciale
huizen gebouwd waarvan het beneden-gedeelte als woning
dienst deed en daarboven de zolders als opslagruimte. De gebruikelijke naam voor dit type huizen is 'spieker', afgeleid van het
latijnse spica is korenaar.
Het spieker in Vierakker is in 1960 geheel gerestaureerd en geschikt gemaakt voor bewoning door twee gezinnen. Opvallend
zijn verder nog de duivengaten in de topgevels aan weerszijden
van het zadeldak. Vermoedelijk heeft een vroegere eigenaar het
recht van 'duivenslag' gehad.
Al heeft het Hoge Huis zijn functie als spieker verloren en behoort het nu tot een goed agrarisch bedrijf, het doet toch deugd
dat het zijn oorspronkelijke vorm behouden heeft en weer in zo'n
goede staat verkeerd dat het nog weer vele tientallen jaren meekan.
H.G. Wullink.

einde van de middag) staan alle deelnemende teams aan het toernooi gereed voor de officiële presentatie aan
het publiek. De openingstoespraak
wordt verzorgd door de jcugdvoorzitter van de V.V. Ruurlo. Aansluitend
marcheren de deelnemende ploegen
een voor een het hoofdveld op en worden door de ceremoniemeester aan
het publiek voorgesteld. De officiële
opening wordt verricht door wethouder A. U. Abbas.

Ballonnen wedstrijd/
demonstratie
sportverenigingen

'Harde'jongen
'Ik ben inderdaad wat je noemt een
'harde' jongen. Ik geef niet gauw op.
Ik durf best te stellen dat ik in al die
jaren dat ik de motorsport beoefen
Jan Klein Brinke knielend (uiterst rechts) als teamlid van de VAMC bij de 68e ISDE te Assen.

Groot straatvolleybaltoernooi in centrum van Ruurlo:

Tiende editie Karel Stegeman
Toernooi groots van opzet
De voetbalvereniging Ruurlo is
druk bezig met de voorbereidingen
van de tiende editie van het Karel
Stegeman Toernooi. In verband
met de jubileumviering wil men
aan dit toernooi, dat met Pinksteren wordt gehouden, een zeer speciaal tintje geven. Het wordt een
spectaculair feest voor iedereen,
jong en oud. Diverse sportverenigingen zijn ingeschakeld om mee te
werken en ook de Ruurlose Ondernemersvereniging zal haar steentje
bijdragen. Het is een omvangrijk

Allerhand
in 't Saksenland

jubileumprogramma, waarbij het
Karel Stegeman Toernooi een 'uitje' voor het hele gezin zal betekenen. De festiviteiten die vooral
plaats zullen vinden op de openingsdag van het toernooi, zaterdag 21 mei, zullen een zo groot mogelijk deel van de Ruurlose bevolking betrekken.

Straatvolleybaltoernooi
Vooraf aan de gebeurtenissen op het

sportpark zal een straatvolleybaltoernooi voor d-pupillen worden gehouden. Dit zal plaatsvinden op de diverse parkeerplaatsen rondom de Dorpsstraat. Deze happening zal worden
ondersteund door de Ruurlose Ondernemers Vereniging, die reeds heeft
toegezegd haar volle medewerking te
zullen verlenen. In de Dorpsstraat zelf
zal een bont programma worden georganiseerd met als hoofdattraktie het
genoemde straatvolleybaltoernooi.
De etalages zullen feestelijk worden
ingericht. De prijsuitreiking zal dezelfde middag op het sportpark
plaatsvinden.

Damesvoetbalwedstrijd
De jongste tak van de voetbalvereniging komt die dag ook in aktie. Er

wordt een wedstrijd gespeeld tussen
de selektie Nederlands damcselftal
(onder 19 jaar) en Puck Deventer.
Deze wedstrijd, die in de eerste plaats
uitstekend past in het kader van de
voorbereiding van het Nederlands
team op een te spelen toernooi in
Zweden staat onder leiding van een
arbitraal trio dat gevormd wordt door
de heren Floors (Ncedc), Braamhaar
(Enter) en Terink (Brummen). Voor
deze wedstrijd is gekozen om het damcsvoetbaltcam binnen de vereniging te promoten. In de pauze zal de
muzikale omlijsting worden verzorgd
door de Koninklijke Muziekvereniging Sophia's Lust.

Openingsceremonie
Na afloop van de westrijd (tegen het

=n

Alvorens met de eerste toernooiwedstrijd wordt begonnen, zullen direkt
na de officiële opening vele ballonnen
de lucht ingaan. Via de scholen zullen
de kinderen worden opgeroepen deel
te nemen aan een ballonnenwedstrijd,
waaraan een aantal leuke prijzen is
verbonden.
Aansluitend volgt nog een demonstratie van diverse Ruurlose sportverenigingen, die hun tak van sportbeoefening aan het publiek zullen tonen. Op het sportpark zelf is een
'speeltuin' ingericht, zodat ook de
kleine kinderen aan hun trekken kunnen komen. Trekpleister zal ongetwijfeld een immens grote klauterbaan/
springkussen zijn. Langs de velden
zullen zitplaatsen worden gecreëerd,
opdat ook ouderen bij de openingsceremonie aanwezig kunnen zijn. Zij
zullen via de plaatselijke ouderenbonden worden uitgenodigd.

Deelnemers tiende
internationale Karel
Stegeman Toernooi
Uit Polen is te gast in Ruurlo KKS
Lcch Poznan. Deze club komt voor de
vijfde keer naar het toernooi. De
Graafschap uit Doetinchcm neemt
eveneens voor de vijfde keer deel. In
de afgelopen vier jaar wist dit team
één keer de finale te breiken. Uit Zweden komen de voetballers van Helsingborgs I F. Twee derde en een vierde plaats en een fair-play cup heeft
Helsingborgs IF op het conto staan. In
het verleden hebben zij al drie keer
deelgenomen. FC Victor Zaporozje
uit de Oekrainc, voor velen vorig jaar
het beste team ooit op het Karel Stegeman Toernooi aanwezig, komt ook

met Pinksteren naar Ruurlo. De
grootste verrassing in de verschillende huidige Europese toernooien is ongetwijfeld het presenteren van Casino
Salzburg uit Oostenrijk in de UEFACup. Deze club neemt deel met zijn
profteam, dat maar liefst zes internationals in haar gelederen heeft. Uit
Tsjechië komt de SK Ceske Budejovice. De Zweedse ploeg heet IF Brommapojkarna en komt uit Stockholm.
Deze ploeg lijkt een van de weinige
profclubs waar de jeugdopleiding belangrijker is dan de prestatie van het
eerste team. Deze keer zullen de Zweden zich zeker in de strijd om de
hoogste podiumplaats gaan mengen.
NEC Nijmegen doet voor de tweede
keer mee. Uit Denemarken komen
Randers Freja. Ook Engeland is van
de partij met de ploeg Millwall FC uit
London. Millwall is na een voorzichtige start in de top van de ranglijst beland. Uit Bratislava (Slowakije) komt
de SK Slovan Bratislava, een sterke
debutant. Tenslotte Ruurlo. Dat
neemt deel met het 0-21 team. Men
hoopt op een goede publieke belangstelling om de spelers in de strijd aan
te moedigen.
Te zijner tijd komen wij met meer bijzonderheden terug. Noteer de data alvast op de kalender, want u mag het
Karel Stegeman Jubileumtocrnooi
met het uitgebreide feestelijke programma niet missen!

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad
Vorden op televisie
Op 2 december jl. werden er in Hilversum TV-opnamen gemaakt van
het limerick-spcl 'Stop de strop'.
Twee Hcngcloërs, de vrienden en tevens neven, Mark Eenink en Kristian
van Petcrscn deden daar aan mee.
Aan het begin wisten ze met kwieke
slagvaardigheid de knop in te drukken. Het leek zeer goed te gaan tot...
De limerick die ging over een Kerkeraadslid uit Vorden. Wilt U Robcrt ten
Brink en de beide kandidaten zien dan
kan dat. Donderdagavond 30 december a.s. Nederland 2.

Kerstviering o.b.s. De Dorpsschool

Donderdagavond 23 december was de gemeenschapsruimte van de o.b.s.
De Dorpsschool omgebouwd tot een sfeervol restaurant, waarin alle kinderen een diner aangeboden kregen door het team en de ouderraad. Het was
de afsluiting van de kerstviering en tevens van het jaar 1993.

ren en een saxofoon. Vooral de laatste
oogstte veel succes met hun optreden.
De avond werd besloten met een samenzang van een in alle groepen aangeleerd kerstlied.

juf Cockie Letterie droeg een kerstverhaal voor en een aantal ouders traden tussen de diverse gangen met hun
muziekinstrument op. Zo was er een
organiste, een groepje met twee dwarsfluiten en een blokfluit, een duo met
de klarinet en een groep met gita-

De reacties van de kinderen maakten
duidelijk dat zij het vele werk van de
ouderraad en het team ten zeerste
waardeerden en dat De Dorpsschool
kan terugzien op een mooie en sfeervolle kerstviering.

De kinderen en de leerkrachten waren
allemaal op hun mooist gekleed en
ook de ouderraad, die de bediening
voor haar rekening nam, zag er zeer
deftig uit.
Maar uiteraard werd er niet alleen een
drie-gangen diner geserveerd. Oud-

Trektocht door
Lapland
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.
De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof3$, tel. 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr, 35)
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chf istinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466
De Doeschot
Het Strop'
HetEelmcrink
Strodijklt/mi5en2

Voornekamp
Addinkhöf
HetHeijink
Höetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerlwf94, tel. 2520
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelrewcg
Schoolstraat
GT. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortwcg
Van Heeckerenstraat
Dr.C.Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309
B.Galléestraat
Pr. Bérnhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
I nsul indelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mu!derskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphemeweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397
Het lebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

Van 16 juli tot en met 6 augustus 1994
organiseert de Volkshochschule Ahaus
een natuurexpeditie naar het Hoge
Noorden.
Te voet kan men deelnemen aan een
rugzakt^kocht door Lapland om
daar in c^^ationale natuurparken, net
boven de poolcirkel, de ongerepte natuur te verkennen. We spreken dan
van onbewoonde, ongeschonden gebieden, a^ heuvels, bergen, rivieren,
meren ^pbossen. Alle bagage gaat
mee in de rugzak, de deelnemers zorgen zelf voor de uitrusting.
Deze onderneming vergt uiteraard
wel enige voorbereiding, daarvoor is
er een uitgebreid trainingsprogramma
op touw gezet. In januari is er een diaavond over het reisdoel, in februari is
er een info-avond over de benodigde
uitrusting, gevolgd door trainingstochten door Zuid-Limburg en NoordLuxemburg in maart en mei. Zowel
Nederlandse als Duitse belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze
unieke trektocht. Hiervoor dient men
contact op te nemen met de Nederlandse reisleider Lars Elburg uit Winterswijk. Zijntelefoonnummer:0543023566.

De Bookmate
Deze boekenklem is revolutionair gebruikersvriendelijk en is een aanwinst
voor iedereen die leest; van datatypist(e) tot pocketverslind(st)er; van
professioneel tot recreatief gebruik.
Door zijn eenvoud is de Bookmate
een handig hulpmiddel met een brede
doelgroep en bovendien beter voor
mens en boek. De Bookmate bestaat
uit twee in hoogte verstelbare, veergespannen strips. Tussen deze strips
wordt de paperback, pocket of 'n stapel concepttekst vastgeklemd. Er kan
dus niets tussenuit glijden. Pagina's
kunnen niet spontaan omwappercn,
want de binnenzijde van de strips is
dusdanig bekleed, dat alle pagina's
individueel worden vastgehouden.
Ondanks de goede grip gaat het omslaan superlicht. Niet in elke houding
en in elke situatie is men goed in staat
om te lezen. Denk bijvoorbeeld aan
de gevechten op het strand om de
bladzijden in bedwang te houden, aan
de toeren die moeten worden uitgehaald om tegelijkertijd te lezen en te
typen of aan de stijve nek die je na een
avondje lezen in bed overhoudt. Geklemd in de Bookmate kan men een
bock snel even wegleggen zonder dat
men een ezelsoor hoeft te maken of
iets tussen de bladzijden hoeft te leggen. Ook het aantal keren dat een
bock open of dicht gaat, wordt rigoureus verminderd. Met z'n gunstige
prijs is het een leuke kadotip voor velen, zeker met het oog op de naderende feestdagen. Levering geschiedt via
de boekhandel.

Ledenvergadering
VVD

Geachte Medeburgers

De VVD heeft in haar ledenvergadering, 15 november jl., het verkiezingsprogramma voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. Enkele opmerkingen van de leden zullen nog in het definitieve programma worden verwerkt, maar de
hoofdlijnen blijven recht overeind.
Wat zijn die hoofdlijnen? Ten eerste
hebben enkele leden de ontwikkeling
van de kostenstijging voor de Vordense burger in de afgelopen 4 jaar onder
de loep genomen. Ze kwamen tot de
schrikbarende conclusie dat de lasten
voor de burger met 116% zijn gestegen in die 4 jaar, van fl. 137,- per inwoner in 1990, naar fl. 296,- per inwoner in 1993. Als Vorden zo doorgaat wordt ze onbetaalbaar. Dus, eerste stelregel in het VVD-programma
is: bezuinigen bij de gemeente. Zelfs
bevriezen van diverse uitgaven.
Maar, zeiden de VVD-leden: de gemeente Vorden moet wel leefbaar
blijven, dus sport, cultuur en sociale
activiteiten moeten zeer goed mogelijk blijven. Extra aandacht voor de
veiligheid van de burger. De vraag is
dan: 'Hoe betaal je dat, als de gemeente moet bezuinigen?' Heel eenvoudig zegt de VVD. Door voor meer
werk te zorgen, b.v. nu reeds beginnen
met de ontwikkeling van een goed
ontsloten industrieterrein. Maar ook
door het toerisme tot economisch
speerpunt te verklaren. Want een toeristische ontwikkeling rond het
zwembad zorgt er voor dat het zwembad open kan blijven, de middenstand
extra omzet krijgt.

Amnesty
International
Nieuws
Schrijfavond
De maandelijkse schrijfavond is
maandag 3 januari 1994 in het dorpscentrum. De voorbeeldbrieven liggen
dan weer klaar om over geschreven te
worden. Gelegenheid om thuis uw
brieven over te schrijven is er ook.
Wilt u dit ook een keer proberen neem
dan contact op met Ank Wallenburg,
tel. 05752-2337 of voo»chmond:
Leni Lamers, tel. 0575^1341. De
zondag voor de schrijfavond is er in
de kerken weer de mogelijkheid om
een handtekening te zetten voor een
van de gevangenen.
^^
Sara Cristina
Met de aktie politieke moorden en
verdwijningen is Amnesty nu bezig
brieven in het Spaans over te schrijven en naar regeringsmensen politieke partijen en andere belangrijke organisaties te versturen. Het gaat hier
om ongeveer 10 adressen. Als er nog
mensen zijn die hier bij willen helpen,
en elke week een brief in het Spaans
over willen schrijven, die kunnen
contact opnemen met Ansje Vrielink,
het Vogelbosje 8, tel. 3589. U krijgt
dan een folder, een brief in het
Spaans, de Nederlandse vertaling hier
van, en informatie over Sara Cristina.
Amnesty vertrouwt er dan wel op dat
de brieven ook echt worden geschreven en verstuurd.
CONTACT

een goed en graag gelezen blad

LEVPS

Kerst is weer voorbij. Het jaar is bijna om. Langs deze weg wil ik U allen
hartelijk danken voor Uw medewerking in welke vorm dan ook, aan ons
mooie geslaagde 'Vorden in Kerstsfeer'.
Hopelijk heeft dit voor U iets bijgedragen aan een fijn kerstgevoel en
denkt U ook, zoals pas iemand zei: 'Ik ben er trots op Vordenaar te zijn.'
Dank aan fa. Dostal voor het sponsoren van de grote boom, fa. v.d. Wal
voor het beschikbaar stellen van de hoogwerker. Aan badmintonvcreniging Flash en V.V. Ratti voor de aanleg en onderhoud van de verlichting.,
Aan alle particulieren die hun stroom beschikbaar stelden. Aan alle medeburgers, jong en oud, die zorgden dat er geen vernielingen aangericht werden. Allen bedankt. Dan rest mij nu nog aan het eind van 1993 U alle
goeds en gezondheid toe te wensen voor 1994.
Namens de VOV,
H. Sueters-Sessink, voorzitter.

Natuur
In de winter is ' t kale grond,
oaveral woa 'j kiekt in ' t rond.
De beume liekt wel dood te gaon,
zo a' j ze dao allemaol zeet staon.
Volle snee en hagel is t'rewes,
dan denk i' j, kump t' r ooit weer gres?
As in 'tveurjaor de zunnestraole komp,
broest ' t spul weer uut de grond.
Zo vraog i' j ow afhoo ' t kan bestaon,
hoo dit in kotten lied kan gaon.
De beume bleuijt, d' r komp al vruchten an,
' t is un raodsel hoo of' t kan.
Zo geet de zommer dan vedan,
ongemark kump de harfs weer an.
Wat un pracht met al die kleuren,
toch likt de mensen nog te zeuren.
Dan steet de winter weer veur de deure,
en waait ons de wind weer deur de heure.
Dan is de cirkel weer helmaols rond,
en vraog i' j ow afhoo of' t bestond.
De mensen hebt al heel wat eleerd,
meschien heb ze 't al wel 's eprebeerd,
de natuur verandren kont ze neet,
'tlsun hogere macht die daor oaver geet.
Al steet ' t ow neet altied an, ' t weer,
't beste is: lekt t'row maor bi'j neer.
Bedenk da' j zelf ok niks kont laoten greujen,
al gao'j d' r ow ok alemaole met bemeujen.
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D. Lindeman.
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50% korting

JACKS

ENZOZIJN ERNOG VEEL MEER AANBIEDINGEN!

Kom snel, want OP = OP
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2426
Markt 21 - Zelhem - Tel. 3706

INDEX

• TURN-OVER

CORNER

• VANILIA

U zit soms 's avonds of in het
weekend plotseling om contant geld verlegen. Gelukkig
is er altijd een geldautomaat
van de SNS bank in de buurt.
Als Privérekeninghouder
van de SNS bank krijgt u de
beschikking over een pas met
PIN-code, waarmee u dag en
nacht contant geld kunt opnemen bij onze geldautomaten.
Geïnteresseerd? Loop dan
even bij ons binnen. Wij vertellen u er graag meer over.

U wilt een bank
die altijd wakker is.

SNS* bank s

Bij de SNS bank kunt u
dag en nacht geld opnemen.

FILET 13,75 PER KILO
LEVER 2,50
PER 1/2 KILO

POELIER HOFFMAN
Maandag 3 januari 1994 zijn
wij

GESLOTEN

De geldautomaat is aan de
Zutphenseweg 3E

liS

WARME BAKKER

Burg. Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

OPLAAT
Zo'n fijne warme
half wollen

verhuur
verkoop
onderhoud

O

C

H

VAN ASSELT

bakt het voor U!
VORDEN-Tel. 1373

Zutphen«*weg 18. Vorden. tel. 1384

ONDERBLOUSE

Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen.

L

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Echte Bakker

koopt u bij
E

DIT ZEGT NIETS OVER
LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN

M

A Zulphenseweg 2 Lochem 05

a/d Zutphenseweg in Vorden
Kunstgebittenreparatie

GITAARLES
Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.
Voor kinderen en volw.
Inl. Eduard Peelen
Tel. 05750-16240.

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

WERK? GEHANDICAP^N DOEN NET ZO GOED MEE

Waarom

o

Uitgebreider dan ooit.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

\

OO

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.
Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!
En... wij helpen u graag met de tekst,

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

AGENTSCHAP HENGELO (G):
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïsnne
Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

AGENTSCHAP RUURLO:

FILIAAL ZUTPHEN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO
TELEFOON 1263

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZENONSTENK
BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

Cursussen bij stichting
VOSTA in Borculo
Bij VOSTA in Borculo beginnen bij
voldoende deelname in januari
weer een aantal cursussen voor volwassenen. De volgende mogelijkheden worden aangeboden:
* Kennismaken met de computer.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die geen ervaring in het werken
met een computer hebben. De inhoud van de cursus is zodanig dat
men aan het eind van de cursus in
staat is om te werken met de meest
bekende programma's zoals MSDOS, WP en Windows. Een voorkennis is voor deze cursus niet nodig.
* WordPerfect 6.0.
Dit is een cursus tekstverwerken
volgens bovenstaand programma.
In deze cursus komen de mogelijkheden aan bod die deze nieuwste
versie van WP biedt. De cursus is
bedoeld voor mensen die veel te
maken hebben met het voeren van
correspondentie, het verwerken
van teksten etc. Om van deze cursus optimaal profijt te kunnen hebben, dienen deelnemers enige bekendheid met de computer te hebben en te beschikken over een redelijke typevaardigheid.
* Booglassen, MIG/MAG-lassen
voor beginners en gevorderden.
In veel bedrijven komen regelmatig laswerkzaamheden voor, zoals
bijv. bij technische diensten. In
deze cursus worden de meest belangrijke lasnaadvormen en laspo-

sities geoefend aan de hand van
verschillende werkstukken. De
cursus is ook geschikt voor mensen
die zelf een lasapparaat hebben en
daar op professionele wijze mee
om willen leren gaan.
* Metselen voor beginners.
In deze cursus leert u de beginselen
van het metselvak. Deelnemers leren het maken van eenvoudig metselwerk in en om de woning. De
cursus is aantrekkelijk voor mensen die zelf verbouwingswerkzaamheden willen uitvoeren.
* Timmeren voor beginners.
Deelnemers leren het maken van
eenvoudige houtverbindingen en
constructies zoals die in en om de
woning voorkomen. Er wordt gewerkt met de meest voorkomende
handgereedschappen, houtsoorten,
plaatmaterialen en verbindingsmiddelen. Werkstukken kunnen in
overleg met de docent worden gekozen.
* Koken-Fijne Keuken.
In deze cursus gaat het niet om het
koken van de dagelijkse maaltijd,
maar om het bereiden van wat
meer luxe gerechten voor feestdagen en dergelijke. Deelnemers
hebben zelf inbreng in het cursusprogramma.
Verdere informatie over deze cursussen wordt verstrekt door de projectleider van VOSTA. Telefoon: 0545771413.

Gratis krant vol waardevolle
tips voor zomervakantie
Een krant vol concrete tips, nieuwtjes, aanbiedingen, een prijsvraag
en voordeel-acties op het gebied
van reizen; zo is de Leukste Vakantie Krant het best te karakteriseren.
De krant is een uitgave van de Rabobank.
Afgelopen jaar hebben veel mensen
lang gewacht met het boeken van hun
vakantiebestemming. Ze hoopten op
deze manier te profiteren van prijsvoordeel. Dat heeft teleurstellingen
veroorzaakt, omdat op het laatste moment bleek dat een heleboel bestemmingen eenvoudig weg niet meer te
boeken waren. In plaats van laat boeken, wordt men dit jaar door de touroperators gestimuleerd vroeg te boeken. Men krijgt dan namelijk een
VROEGBOEKKORTING!
Voor een fijne vakantie is het beter om
- binnen een bepaalde prijsklasse uit te zoeken welke bestemming u
aanspreekt. De Leukste Vakantie
Krant kan u daarbij helpen. Onderwerpen die worden behandeld zijn
onder meer: onder de f l .000,- uit en
thuis; 4 suggesties voor bergvakanties; veel keus in superstranden; de
leukste vakantie met de kinderen.
In 1994 presenteert de Rabobank ongeveer 140 nieuwe reisprogramma's.
Er wordt in 1994 veel aandacht besteed aan de bestemmingen: GrootBrittannië en Ierland. Prima bestemmingen voor wie van rust, ruimte, natuur en een vriendelijke en gastvrije
bevolking houdt. Deze bestemmingen lenen zich ook goed voor een ac-

AGENDA
DECEMBER:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
30 Dorpscentrum,
Kindervoorstelling
JANUARI:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
2-9 Kledingexpositie, Nieuwstad 20
3 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'
5 HVGDorpVorden,Nieuwjaarskoffiemorgen
5 HVGWichmond,
Nieuwjaarsavond
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Nieuwjaarswensmiddag,NCVB
10 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'
10 VrouwenclubMedler
11 KPO Vierakker, Jaarvergadering
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Nieuwjaarskoffiemiddag
11 Soos Kranenburg, Gymnastiek en
Nieuwjaar

tieve vakantie. De Rabobank speelt
hierop in door op zaterdag 22 januari
een reizenmarkt te organiseren met
als speciaal thema: Groot-Brittannië
en Ierland. Zo worden er presentaties
gegeven over Ierland en Groot-Brittannië. Gery Groot Zwaaftink vertelt
Ierse legendes en de dag wordt muzikaal opgeluisterd door een echte doedelzakspeler.
Iedereen is op zaterdag 22 januari van
harte welkom om zich uitgebreid te
laten informeren over de nieuwe vakantiemogelijkheden. In de bankhal
treft u een reizenmarkt aan alwaar u
informatie over de populaire zomerbestemmingen kunt krijgen. Behalve
zaterdag 22 januari is de bank ook
speciaal voor Reizen geopend op zaterdag 8 januari en zaterdag 15 januari.

Jongeren
Ook jongeren die op reis willen kunnen goed terecht. Het assortiment
speciale (low budget) jongerenreizen
is fors uitgebreid. Nieuw zijn de professioneel begeleide actieve vakanties in Nederland en omliggende landen speciaal voor jongeren van 14 tot
17 jaar.
De Rabobank beschikt voorts over
een database met meer dan 5.500
goedkope vliegtarieven. Deze tarieven worden dagelijks geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de Leukste
Vakantie Krant die vanaf 20 december bij de Rabobank voor u klaar ligt.

12 Welfare, Handwerken in
'de Wehme'
14-15 CCKBoerenavond'Bi'j
Pardiesopd'ndeale'
14 ANBO,Feestelijke
nieuwjaarsbijeenkomst in
'tStampertje
15 Pronkzitting'deDeurdreajers'
15 Nieuwjaarscrossloop,VRTC
17 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Doemiddag in het Dorpscentrum
18 NCVB,Mevr.Tolkamp
19HVGDorpVorden,
Jaarvergadering
19 HVGWichmond,Jaarvergadering
20 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Cursus bij garage Groot Jebbink
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum
24 ANBO,Klootschietenva/iaf
'De Goldberg'
24 VrouwenclubMedler
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering
26 Welfare, Handwerken in
'de Wehme'
26 Bejaardensoos Vierakker,
Nieuwjaarsreceptie bij d'Olde
Kriet

DRUKKERIJ

WEEVERS

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLJK

NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL /FAX 05750 - 12306

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

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds
de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in ons land.
De Nederlandse Hartstichting bestrijdt,
vooral met uw hulp, deze verraderlijke
volksziekte nr.1. Met resultaat, want niet
alleen daalde het aantal sterfgevallen,
maar ook de behandeling van
hartpatiënten en de operatietechnieken
konden in de afgelopen jaren, aanzienlijk
worden verbeterd.

Helaas is de Hartstichting nog
lang niet overbodig geworden,
Zolang 41% van alle sterfgevallen het
gevolg is van hart- en vaatziekten,
verdient wetenschappelijk onderzoek de
allergrootste steun.
Alleen uw hulp maakt dit levensreddend
onderzoek mogelijk. Er is geen sterk
vergrotende operatiebril voor nodig om de
noodzaak daarvan in te zien. Mogen wij
daarom op u rekenen?
nederlandse hartstichting
vrienden van de hartstichting
Postbus 300 - 2501 CH Den Haag

GIRO 300 - BANK 70.70.70.600... HET LEVEN
VAN U EN VAN ANDEREN IS HET WAARD!

