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Almost Sober brengt
cassette uit op
vrijdag 13 januari
De Vordense band Almost Sober
brengt deze week een cassette op de
markt. De officiële presentatie heelt
vrijdagavond plaats in café De Her-
berg waar de groep tevens een optre-
den zal verzorgen. 'Het uitbrengen
van zo'n cassette is een logische
stap', zegt zangeres Paula Biekart in
een interview met Weekblad Contact.
'De mensen vragen er ook steeds va-
ker naar', vult zanger Oscar Rondeel
aan. De cassette is vanaf zaterdag te
koop bij De Herberg en boekhandel
Loga. Voor een uitgebreid interview
zie Tweede Blad.

Oudste inwoner
gemeente Vorden
vrijdag overleden
Jonkheer mr. C.M.O. van Nispen tot
Sevenaer is vorige week vrijdag op
99-jarige leeftijd overleden op Huize
Suideras in Vierakker. Hij was de
oudste inwoner van Vorden. De heer
Van Nispcn werd op 30 september
1895 geboren in Nijmegen en was lid
van de Ridderschap van Gelderland.
Ook was de jonkheer oud-licl van de
Centrale Raad van Beroep. De plech-
tige uitvaart heeft woensdagochtend
11 januari plaats gehad in de St. Willi-
brorduskerk. Aansluitend is de heer
Van Nispen bijgezet in het familiegraf
op het kerkhof in Vierakker.

V V Vorden verlengt
contract met
Hoofdtrainer Jansen
Voetbalvereniging Vorden heeft het
contract met Hooftrainer Jansen met
één jaar verlengd. Peter Jansen is tot
met het seizoen 1995-1996 aan Vor-
den verbonden.

Bejaardenkring
Tijdens de eerste samenkomst in het
nieuwe jaar werden de leden van de
Bejaardenkring verwend met de ge-
bruikelijke nicuwjaarstractatie en een
drankje. Ook kreeg men het financië-
le verslag te horen. Verder werd het
jaaroverzicht van 1994 voorgelezen
in dichtvorm. Ten slotte werd er een
kwis en een bingo gehouden. De vol-
gende bijeenkomst van de Bejaarden-
kring is op 19 januari in 't Stampertje.

Vordense vestiging trakteert op beschuit met muisjes

Oud papier
Het Vordens Mannenkoor haalt twee
maal per maand het oud papier op.
Elke eerste zaterdag van de maand is
het gebied ten noorden van de Zut-
phenseweg, Dorpsstraat en de Ruur-
loseweg aan de beurt. Elke derde za-
terdag van de maand ten zuiden van
deze lijn (Molenplan en Plan Zuid).
Het papier moet vroegtijdig aan de
weg staan. Ook kunt u zelf het papier
op werkdagen naar het parkeerterrein
achter schildersbedrijf Van der Wal
brengen.

Minister Jorritsma
onthult gedenkplaat
in gemeente Hengelo
Minister Annemarie Jorritsma-Leb-
bink onthult zaterdag 14 januari een
gedenkplaat bij de twee molenstenen
in De Molenhoek in Hengelo. Op
deze plek stond vroeger de Vleeming-
molen die in 1980 tegen de vlakte
ging. Dat minister Jorritsma is uitver-
koren om de onthulling te verrichten,
is geen toeval. Jorritsma is namelijk
de dochter van de laatste molenaar
van de Vleemingmolen. Verder zal op
14 januari aan de Raadhuisstraat een
bord worden geplaatst met daarop de
geschiedenis van de molen. Zie ver-
deradvertentie.

Het nieuwe logo van de Rabobank is in Vorden goed ontvangen. Zo laat Reinier Klein Brinke, Hoofd Particulieren weten.
'De klanten waren heel positief. We hebben verschillende brieven ontvangen van mensen die het nieuwe beeldmerk een
hele vooruitgang vinden', zegt Reinier Klein Br^^e. De Vordense vestiging was afgelopen weck in fcestst^^iing. 'Alle
mensen die naar de bank kwamen, kregen van orvweschuit met muisjes. Vanwege de geboorte van ons nieuw logo', legt
hij uit. Klein Brinke laat verder weten dat de klant bij de Vordense vestiging voortaan helemaal centraal staat. ' We gaan
er vol power tegenaan.' Foto: Rabobank Nederland

Vordens Mannenkoor huldigt
erelid en zes jubilarissen
Afgelopen jaar zijn zes leden van
het Vordens Mannenkoor een mijl-
paal gepasseerd. Vorige week
maandag werd dat tijdens de
nieuwjaarsborrel van het koor ge-
vierd.

Chris Everhard en Harry Schepers
zijn in totaal veertig jaar lid van het
Mannenkoor. Verder werden Henk
Blocmcndaal, Theo Nijenhuis (van de
Nicuwstad), Theo Nijenhuis (uit Hen-
gelo) en Vincent Eykelkamp gehul-
digd. Dit viertal beleefde het afgelo-
pen jaar het zilveren jubileum. Maan-
dag 2 januari werden de zes leden van
het koor na een korte repetitie gehul-
digd door voorzitter Bart Krijt en de
heer Turksma, afgezant van het Ko-
ninklijk Nederlands Zangersvcrbond.

Dit ging gepaard met een oorkonde en
insigne van het KNZV waarop de
staat van dienst stond aangegeven.
In zijn toespraak merkte de heer
Turksma op dat dit de grootste groep
aan jubilarissen was die hij dit jaar
had gehuldigd. 'Zes trouwe leden bij
een koor zegt iets over de saamhorig-
heid tussen de leden en het plezier dat
zij in het zingen vinden', aldus de
heer Turksma. Het bestuur van het
Mannenkoor had de echtgenotes van
de jubilarissen niet vergeten. Zij wer-
den verrast met een ruiker. Of dit alles
nog niet genoeg was kon de voorzitter
mededelen dat de heer J.H. Oonk het
hem aangeboden erelidmaatschap
heeft geaccepteerd. Oonk werd in
1946 lid van het mannenkoor en nam
begin vorig jaar afscheid in verband

met zijn leeftijd (in september werd
hij 80). Oonk was niet alleen een
trouw lid die met pijn in het hart af-
scheid nam. Hij heeft in het verleden
ook veel andere dingen voor de vere-
niging gedaan. Zo was hij jarenlang
secretaris. Voor mevrouw Oonk was
er een bloemetje.
Nadat het koor onder leiding van Bert
Nijhof de jubilarissen met het tradi-
tionele 'Lang zullen ze leven' had
toegezongen, werden voor de tweede
keer die avond de handen geschud en
op de gezondheid van de heer en me-
vrouw Oonk een toost uitgebracht.

Oecumenische
zangavond
De Raad van kerken houdt op woens-
dag 18 januari een oecumenische zan-
gavond. Onder muzikale begeleiding
zullen een aantal bekende psalmen en
gezangen gezongen worden. Deze
bijeenkomst heeft plaats in de Chr.
Koningkerk aan het Jebbink.

Jong en oud enthousiast over nieuwjaarsconcert

Dromen komen uit voor Concordia
Concordia schoot zondagmiddag
midden in de roos. Met nummers
als 'My Way' van Frank Sinatra en
'I have a Dream' van de Zweedse
formatie Abba kwamen zowel jong
als oud aan hun trekken tijdens het
jaarlijkse nieuwjaarsconcert van
de Vordense muziekvereniging, dat
als thema 'Concordia goes to the
Movies' had meegekregen.

Er waren ruim 300 mensen afgeko-
men op het koffieconcert van Concor-
dia. Onder de bezoekers opvallend
veel jeugd. Iets waar het bestuur van
de uitvoerende vereniging ook op ge-
rekend had. Niet voor niets was dit
jaar gekozen voor film-, cabaret- en
amusementsmuziek. 'Op die manier
is zo'n concert ook voor de jongelui
aantrekkelijk', zei voorzitter Peter
Kraayeveld bij aanvang van het mati-
nee.
Het koffieconcert begon traditiege-
trouw met 'Uren, dagen'. Vervolgens
voerde het harmonie-orkest onder lei-

ding van Hans Kraxner het nummer
' Astra' uit. Het was de eerste keer dat
dit stuk door Concordia werd ge-
speeld. Vorig jaar werd 'Astra' door
zustervereniging Sursum Corda aan-
geboden ter gelegenheid van het 125-
jarig bestaan van Concordia. Daarna
was de filmmuziek aan de beurt. Zo
speelde het orkest het thema van 'Ju-
rassic Park', arrangementen van de
kerstkraker 'Home Alone' en muziek
uit de tekenfilm Aladdin. Af en toe
droomde het publiek helemaal weg.
Het was jammer dat aan beide zijden
van het podium geen scherm was ge-
plaatst waarop de beelden van de des-
betreffende films te zien waren. Op
die manier had Concordia nog iets ex-
tra's aan het concert kunnen toevoe-
gen. Misschien een tip voor volgend
jaar.
Dit neemt niet weg dat de sfeer in de
Dorpscentrum er al snel inzat. Daar
zorgde ook de drumband van Concor-
dia voor die met nummers als 'Liberty
Drums', 'Drumfun' en 'Heartbeat',

het wegdromende publiek weer 'wak-
ker' trommelde.
Na de pauze kende het koffieconcert
haar hoogtepunt toen het themanum-
mer van 'The Phantom of the Opera'
werd uitgevoerd met medewerking
van sopraan Lcny Verheem en toetse-
nistGerrit Zondervan.
Gebruik makend van licht- en rookef-
fectcn wist het orkest van Concordia
een perfect sfeertje te creëren in de
bomvolle zaal van het Dorpscentrum.

Mix
Tot slot werd er een muzikale ode ge-
bracht aan Frank Sinatra, El v is Pre-
sley en Abba. Hierdoor liet Concordia
zien dat harmoniemuziek helemaal
niet saai of oubollig hoeft te zijn.

En als Concordia een juiste mix weet
te vinden tussen klassiek en modern,
dan zit het wel snor met de toekomst
van de vereniging en komen dromen
uit. I have a Dream...

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Vrijdag 13 januari19.00 uur Korte Avondmaals-
viering in de Wehme. Ook gemeenteleden bui-
ten de Wehme welkom. Voorg. mevr. R. Visser-
van der Sijde en ds. K.H.W. Klaassens.
Zondag 15 januari 2e zondag van de Verschij-
ning 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, dienst van
Schrift en Maaltijd m.m.v. de cantorij. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk.
Woensdag 18 januari Week van gebed voor de
eenheid20.00 uur in de Chr. Koningkerk (Jeb-
bink) Oecumenische zangavond bekende lie-
deren afgewisseld met instrumentale muziek en
declamatie.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 15 januari 10.00 uur ds. S. Poelman,
Nijverdal; 19.00 uur ds. F.H. Veenhuizen, Apel-
doorn.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 14 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Woensdag 18 januari 20.00 uur Gezamenlijke
zangdienst in Chr. Koningkerk.

RK Kerk Vorden
Zondag 15 januari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Ettens gemengd koor.
Woensdag 18 januari 20.00 uur Gezamenlijke
zangdienst in Chr. Koningkerk.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 januari Pas-
toor W. Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 15-16 januari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 14-15 januari G.M. Wolsink, Laren,
tel. 05738-2124. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje januari: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en 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. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKKR - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, H.H.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 15 januari 10.00 uur Herenkoor.
Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 januari Pas-
toor W. Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-1314.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

CCK houdt twee
winteraovonden
Het Cultureel Collectief Kranenburg
houdt dit jaar op vrijdag 27 en zater-
dag 28 januari twee winteraovonden
bij Wunderink aan de Ruurloseweg
85. Het programma zal wederom bcr
staan uit muziek, film en verhalen. Op
vrijdagavond zal Dini Hiddink ver-
schillende verhalen voordragen in het
Lochems dialect. Inmiddels zijn er
van haar drie boekjes verschenen
waarondern 'Ploetcrn' dat over haar
jeugd gaat. Zaterdag 28 januari komt
meester Van Roekei vertellen over de

Achterhoek. Hij is bekend geworden
door zijn verhalen over het Wolvers-
veen. 'Het zag er in die dagen blauw
van de Klokjesgentianen', zo vertelt
hij. Verder heeft hij drie boekjes ui t -
gegeven, te weten 'Gelderse Achter-
hoek 19e eeuw', 'Marken buurt-
schappen, boeren en boerderijen in de
Graafschap' en het 'Markeboek van
Zelhem'. Vooreen muzikale noot zul-
len dit jaar 'De Veteranen' uit Bar-
chem zorgen. Zo is er 's avonds ook
nog gelegenheid een dansje te maken.
Beide avonden zal er een niet eerder
vertoonde film te zien zijn van Oud
Vorden. De aovonden zullen weer op
de 'Deale tussen de Beeste' plaatsvin-
den. Voor meer info: 6981.



Bii Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

KOTELETTO'Ssstuksnu 6,98
VARKENSRIBBETJES 1000 gram van 7,90 voor 2,98

VOOR UW ONTBIJT:

BOEREN WITBROOD
800 gram gesneden van 1,99 voor 1,49

VERGEER KAAS
belegen kaas _ no
1000 gram van 12,98 voor 10,98

VLEESWAREN VERS VAN HET MES:

RAUWE HAM lichtgezouten
+ SNIJWORST 200 gram van 4,68 voor 3,98

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

JONAGOLD HANDAPPELEN 1000 gram van 1,98 voor 1,25
VAN DE T.V.:

WITLOF 1000 gram van 2,98 voor 1,78

UNOX BIG FRANKS/FRANKFURTERS _ _A
blik van 300 gram van 3,79 voor 2,99
VERKADE BESCHUIT DUO-ROL van 2,38 voor 1,89
KOKOSKRAN2EN pak è 8 stuks van 1,29 voor 0,95

CROKY CHIPS UITDEELDOOS paprika/naturel
van 3,75 voor 2,99

BAR LE DUC MINERAALWATER
M liter fles 4 halen en slechts 3 betalen
EDAH ROOKWORST 225 gram van 2,19 voor 1,89

SISISINAS OF KOOLZUURVRIJ
11/2 liter fles NU 2e FLES HALVE PRIJS van 3,98 voor 2,99

TOETJES MET ROOM chocolade/vanille
beker a 200 ml van 0,69 voor 0,39

NOG EEN PAAR WEKEN EN DAN
HEBBEN WIJ OOK SCANNING EN

TEVENS ONZE EDAH-CARD.

GELDIG VAN MAANDAG 9/1 t/m ZATERDAG 14/1/95.

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

*****OPENINGSTUDEN*****

*MA. 10.00-18.00 uur*
*DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*

*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V
BETAAL NU UW

ABONNEMENTSGELD
95 VOOR CONTACT

AAN ONS KANTOOR
NIEUWSTAD 30

H ET VOORDELIGST EN
GEMAKKELIJKST NOG
TOT14JANUARIA.S.

u

YOGA
DINSDAGAVOND 17 JANUARI

19.30 en 20.45 uur in Dorpscentrum Vorden
Proef les f 11,-

Inlichtingen:
Theo de Gans, gedipl. leraar yoga-vedanfa

Tel. 05756-3456

VEEL
AANBIEDINGEN

o.a.
2 SPIJKERBROEKEN 85,-
2 OVERALLS vanaf 85,-

2 flanellen
OVERHEMDEN 49,-
Kl N DEROVERALLS

vanaf 19,95
spirale LAARZEN
gevierd 55,- per paar

Verder bodywormers, jassen,
wanten, mutsen, laarzen, klompen,
regenpakken, waxjassen enz. enz.

U kunt bij ons ook met uw
pincode betalen.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139
Uw adres voor werkkleding

BETAAL NU UW

ABONNEMENTS-
GELD 95 VOOR

CONTACT
AAN ONS KANTOOR

NIEUWSTAD 30
HET VOORDELIGST EN

GEMAKKELIJKST NOG
TOT 14 JANUARI A.S.

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

een klasse APART

DONDERDAG
VOORDEELDAG

Hacheevlees

500 gram ƒ 5,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ Oj98
Schouderham

ƒ 4
l y

WEEKEND
Riblappen

500 gram ƒ 6 j45

Runder Rollen

100 gram ƒ 1 ,50

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kiio ƒ 7,95
Slavinken

per stuk ƒ l ,•"•

WOENSDAG
GEHAKTDAG

3 pond

h.o.h. gehakt

ƒ 10,.-voor

Profiteer mee
met...

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

^S "̂X>;|̂ X-\X">'s

VRIJDAG 13 JANUARI:

Optreden

Almost Sober
Aanvang: 21.00 uur

Plaats: café

Tevens zal de cassette 'Still Drunk' van
Almost Sober worden gepresenteerd.

De Wehme

Dichtbij huis is ook hulp nodig!
Begin 1995 echt goed!

Wij hebben enkele vrijwilligers nodig, zowel
dames als heren voor de groepsverzorging ,,De
Zonneroos" in de Wehme in Vorden.

Als u wat aandacht kunt geven aan deze afdeling,
versterkt u ons enthousiaste team en onze
bewoners zullen u zeer dankbaar zijn.

Inlichtingen: Gerda Leussink of
Diana Domhof

Telefoon 05752-1448

CURVER-AKTIE
EMMER5ltr. 2&T l ,75

EMMERlOltr. 2^5" 1,95

WASMAND 50 cm 9£3 5,95

MANDJE 35 cm 2f& l ,75

AFWASBAK 0 28 cm _2#5 l , 25
l O£

AFWASBAK 0 32 cm Stt l ,YO

AFWASBAK0 36cm &&5 2,45

EUROBOXrood J^95" 7,95

WASBOXóOltr. 347?5 9,95

Oo/^ hebben wij een opruiming met flinke kortingen.

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•a 05750-22816 BOVAG

Topkwaliteit voor de laagste pr i js!
Tijdlo/e zitkorrïbinatie met duurzame
binnenvering. Bekleding van puur
rundleder. Zorgvuldig aangebrachte
sierstiksels. In diverse kleuren.
2- en :*-zitsl>,ink NU SLECHTS 2795.

De gehele rnaand
anuar oprumng
op alle afdelingen.

L U B B E R S WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN IEN SLAPEN

\STYLE Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Elvira

6 januari 1995

Jan Groot Jebbink
Erna Groot Jebbink-Hue-

tink

Oude Zutphenseweg 4
7251 JP Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meer l 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning 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 plaat-
sing.

• Vrees niet voor vrijdag de
13e. We hebben De Herberg
in laten stralen door Jomanda.
Kom gerust. Almost Sober.
P.s. geen ingestraald bier.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• TE HUUR: helft woonboer-
derij in buitengebied Vorden.
Brieven onder nummer W50-1
buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Dé oplossing voor carnaval
VERKLEEDKLEREN voorkin-
deren te huur. Ruime keus,

'alle maten. Het Stroo 21, Vor-
den, tel. 2138.

• Vrees niet voor vrijdag de
13e. We hebben De Herberg
in laten stralen door Jomanda.
Kom gerust. Almost Sober.
P.s. geen ingestraald bier.

• ATTENTIE: Het Vordens
Mannenkoor haalt als volgt
papier en karton op: 1e za-
terdag van de maand: ten
noorden van de Zutphense-
weg, Dorpsstraat en Ruurlose-
weg (o.a. De Boonk); 3e zater-
dag van de maand: ten zui-
den van deze lijn (o.a. Molen-
plan Vorden Zuid). Het papier
moet vóór 9 uur aan de weg
staan. Ook kunt u zelf het pa-
pier op werkdagen brengen op
het parkeerterrein achter schil-
dersbedrijf v.d. Wal.

• GEZOCHT: student voor
chauffeurswerkzaamheden in
personenauto. Brieven onder
nummer V42-1, Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Weduwe, 69 jaar, zoekt
kennismaking met dito vrouw,
voor leuke omgang, tevens
voor vakanties, liefst in bezit
van auto. Omgeving Vorden,
geen café-type. Brieven onder
no. V42-2. Buro Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: elektrische gi-
taar, Squier-Stratocaster; se-
mi-akoestische gitaar, Sego-
via. Erik Knoef, tel. 05752-
2793.

• Heeft u oud ijzer etc. en wilt
u er vanaf? Bel tel. 05752-
2916.

• Vrees niet voor vrijdag de
13e. We hebben De Herberg
in laten stralen door Jomanda.
Kom gerust. Almost Sober.
P.s. geen ingestraald bier.

Gevraagd:

BEZORGER/
STER

voor de late middagkrant
het NRC Handelsblad in

Vorden

Verdiensten plm. f 160,-
per maand

Inl. 05708-4052

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GEMAKKELIJK EN
VOORDELIG CONTACT
VOOR 1995 BETALEN
AAN ONS KANTOOR

NIEUWSTAD 30
TOT 14 JANUARI A.S.

Wij gaan trouwen

Jurgen Rosendaal
&

Mirjam Reintjes

op donderdag 19 januari 1995 om
9.30 uur in gemeentehuis
'Kasteel Vorden' te Vorden.

De kerkelijke inzegening is om 11.00
uur in de St. Martinuskerk te Beek.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres wordt:
Hamsveldseweg 7
7251 LR Vorden

Enige en algemene kennisgeving

Heden overleed tot onze grote droefheid, na
gesterkt te zijn door het H. Sacrament der zie-
ken, zacht en kalm, onze geliefde echtgenoot,
vader, schoonvader, grootvader en over-groot-
vader,

DE HOOG WELGEBOREN HEER

Jonkheer Mr Carel Marie Otto
van Nispen tot Sevenaer

geboren te Nijmegen, 30 september 1895
overleden op Huis Suideras te Vierakker,
6 januari 1995

LID VAN DE RIDDERSCHAP VAN GELDERLAND
OUD-LID VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP

Suideras : M.J.A. van Nispen tot Sevenaer-
Ruijs de Beerenbrouck

Wassenaar: M-C.C.G.J. Tulleken-
van Nispen tot Sevenaer
R.J.B.D. Tulleken

p/a Suideras : C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer

Suideras : M-C.E. Bonga-Tulleken
H. Bonga
Béatrice, Rutger-Jan,
Marie-Caroline

's-Gravenhage : B.J.G.C.M. Tulleken

Suideras, 7233 SG Vierakker

De bijzetting in het familiegraf op het kerkhof te
Vierakker heeft woensdag 11 januari plaatsge-
had.

Er kropte in ons een eindeloos verdriet,
Om wat ze was geweest,
Zo lief...
Zo goed...
Zo sprankelend...
Ze was nog maar een schim van toen.

Na een leven vol toewijding en zorg voor allen
die haar nabij waren is heden ingeslapen onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder

Hendrika Wilhelmina Gotink
WEDUWE VAN REINIER THEODOOR BUUNK

Vorden 8 oktober 1918 Zutphen 8 januari 1995

Onze oprechte dank gaat uit naar het verple-
gend personeel van de Leeuwerikweide, afd. 'de
Wiersse'.

Ruurlo : Dini en Eef
Zutphen : Betsie en Cor
Vorden : Willy en Geert
Ruurlo : Theo en Gerda

Vorden : Evelien en Han
Vorden : Marie en Fred
Vorden : Hennie en Lammy
Vorden : René en Anita

Klein- en achterkleinkinderen

Corr. adres:
W. Kuit-Buunk, Hoetinkhof 275, 7251 WN Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 11 januari van 19.00-19.30 uur in het
Monuta uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vor-
den.
De rouwdienst wordt gehouden donderdag 12
januari om 13.15 uur in bovengenoemd uitvaart-
centrum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op
de Algemene begraafplaats aldaar.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in voornoemd uitvaartcentrum.

HET BESTUUR VAN TENNISVERENIGING
VORDENS TENNIS PARK NODIGT
JUNIOR-, SENIOR- EN WINTERLEDEN UIT
VOOR DE

NIEUWJAARSINSTUIF
ZONDAG 15 JANUARI 15.00 UUR OP
HET TENNISPARK TE VORDEN.

Herinner mij maar niet in sombere dagen
Herinner mij in stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Oma Buunk-Gotink

* 8 oktober 1918 t 8 januari 1995

Maarten en Esther
Gerben
Astrid en Gert-Jan
Riek, Pim, Niels
Arthur en Mariska
Raymond en Jolanda
Sjaak
Linda
Theo
Mariël en Gerwin
Bart en Jacqueline
Renske en Jacky
Torn
Sandy en Manfred
Anouk
Karlijn
Thijs

Vorden, januari 1995

BETAAL NU UW

ABONNEMENTS-
GELD 95 VOOR

CONTACT
AAN ONS KANTOOR

NIEUWSTAD 30
HET VOORDELIGST EN
GEMAKKELIJKST NOG
TOT 14 JANUARI A.S.

Denkt u eraan!!
Wij zijn 's maandags

GESLOTEN
Voor bestellingen van grafwerk, bruidsboeketten etc.

/ijn wij telefonisch bereikbaar.
05752 - 1508 b.g.g. 05752 - 3150 fax 05752 - 3070

Bloembinderij
Vorden - Zutphenseweg 64

SKI
verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen -
skiboxen.
24-uurs service in onze
eigen ski-werkplaats.

L O C H E M

*Zutphenseweg 2 - Lochem - 05730-54 1 89

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Komijnekaas Jong
500 gram

Oude Kaas
500 gram

Huis Brie
100 gram

Le Blue Formidable
100 gram

Cashewnoten
250 gram

Krabsalade 100 gram

4.95

7.75

1.49

1.69

4.95
2.95

Gratis proeven:

TOKKELROOM AMARETTO Elly Teeuwen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

VOOR DE KOU

ISOLATIE-
FOLIE

1.50,2.00, 2.40 breed

2e keus landbouwfolie
om wat af te dekken

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

KREATIPS
• voor creatieve cursussen, zoals o.a. findelei,

stofverven, cadeautjescursus, hout
beschilderen, rubber enz. enz.

• voor kinderfeestjes (alleen op zaterdag en
voor vanaf 8 jaar)

• jeugdcursussen (donderdag tussen 18.00 en
19.30 uur) (voorkinderen vanaf l O jaar)

• volwassenen (zowel overdag als 's avonds)
• spelverhuur (bingo, sjoelbak, blikgooien enz.)
• er zijn 2 inloop of kijkochtenden t.w. dinsdag

en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
(verder volgens afspraak).

• Voor informatie of opgave:
L. v. Hassel, Dorpsstraat 5, Vorden,
tel. 05752-4059.

t Oldc Lcttink
pi- i i i ri.-si.uir.iii!

Iccnimni
; a-rr.is

T EN C AT E
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

bij:

Zutphenseweg - Vorden

A.S. zaterdag 14 JANUARI
is het rcsraunint

vanaf 17.00 uur i.v.m. 'n grote par t i j

GESLOTEN
Iet afhaalcentmm is gewoon geopend.

Wij wensen u nog 'n voorspoedig 1995.

GEMAKKELIJK EN
VOORDELIG CONTACT
VOOR 1995 BETALEN
AAN ONS KANTOOR

NIEUWSTAD 30

TOT 14 JANUARI A.S.

*" BAD KAM E R VER BOUWEN ? "*

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

R f. Jansen installatiebedrijf

^fc^ burg.galleestraat 58 7251 EC vorden

fi
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

TOPPERS IN

SORTERING EN VERS
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 12,13 en 14 jan.

MAGERE

Varkensfrikandeau
5,98SOOgram

Tip voorde boterham:

Cervelaatworst
1,69100 gram

Keurkoopje voor donderdag 12 januari:

Shoarmavlees
5,98500 gram

SPECIAL:

Noorse
Reepjes

100 gram

1,85

ƒ ƒ Nieuw !! volgens
eigen recept:

Achterhoekse
Hammetjes

makkelijk voor uzelf als hapje,
lekker voor op brood, kleine
stukjes ham, licht gezouten,

gekookt en gemarineerd

NU TER KENNISMAKING:

100 gram 1,59

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Nog tot 14 januari loopt onze
STEMPELAKTIE.

GEVRAAGD:

ca. 16-17 jaar

die ons team wil komen
versterken voor ca. 20 uur

per week of meer,

Reacties telefonisch:
no. 1617 of 6429 of schriftelijk.

MAANDAG
16 JAN.:

PANKLARE
Witte Kool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
17 JAN.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 fcO

WOENSDAG
18 JAN.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 fcO

dft
échte

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

WIJ ZIJN NOG

MET

VAKANTIE

T/M

14 JANUARI

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



ca. 30
Slaapkamers

l O tot 50%
korting

Linnenkasten
in vele maten en soorten.

l O tot 50% korting

Ledikanten
l-pers. 90/200 cm.
in wit of zwart MDF
l-pers. 90/200 cm. staal
in diverse kleuren
l-pers. 90/200 cm.
in blank hout
2-pers. 140/200 cm.
in wit of zwart MDF

Senioren ledikanten

Vouwbed
nu 149,-

Kussens
Eendeveren, van 59,- HU 2 VOOF 79,-

Synthetisch, navulbaar en goed wasbaar,

van 69 RU 2 VOOF 89,~

Halfdons, van 99,- f!U 2 VOOf l 19,-

Neksteunkussens, van 129,- flll 99,-

Hoeslakens
in alle maten ook in extra lang

Badstof en lersey

Katoen

vanaf

vanaf

l X F

95

95

Keukengoed
5,Keukensets vanaf

95

Tafelgoed
20% korting

Dekservetten, ronde en ovale kleden,

rechthoekige kleden, etc., etc.

SALE
O ndanks onze nog maar net her-

opende zaak hebben we toch al
vele leuke en voordelige a a n b i e d i n -
gen voor u. Zowel op de s laapkamer-
als op de bed tex t i e l a fde l ing k u n t u
volop uw voordeel doen. Dus kom
nu naar de Nieuwstad in Z u t p h e n .

ca. 2000 Dekbedsets
O. a. Boras. Cinderella en Damai.

1 -pers. 140/200 f) vanaf £ V ,**

Kinderdessins vanaf ̂  S)**

2-pers. 200/200 vanaf 3 V F^

Litsj. 240/200 vanaf 4VF^

A/lc walen liWfis liwrbtwr iw «/ra ln»«!
u _ _ _ j

V

Badgoed
KATOENEN BADMATTEN:

55/90, van 42,95 A voor3U,^

60/1 10. van 52.95 voor4U f^

70/140. van 79,95 voorOU,^

TOILETMAT:

van 29,95 voor 1 J r**

L _ J

_ _ __ _ _ n

Spreien
Ca. 50 stuks halve prijs

Kinder Badjassen
Nog ca, 100 stuks.

H,-van 69,- nu

Auping Auronde
In vele kleuren. Auronde 1000, 160/200
met 2 handverstelbare Auping dwarsgespannen

spiralen en 2 polyether matrassen (80/200 cm.) nu 1795,

Matrassen
CELFLEX POLYETHER MATRAS:
s.g. 40, ca. 14 cm. dik aan één zijde
afdeklaag, 5 jaar garantie, 90/200, van 319,

voor 249,-
PERFOLATEX SCHUIMRUBBERMATRAS:
Een perfekte matras met en soepele t i j k die
aan beide zijden met wol is doorgestikt,
5 jaar garantie, 90/200, van 895.-

voor 695,-
COMBIMATRAS
Combinatiematras bestaande uit een kern van
[3olyether. s g. 44 met aan één zijde een perfo-
latex schuimrubber toplaag die afgedekt r
schapewol, dikte ca. 15 cm., 5 jaar garantie.

90/200, van 519,- voor 449,-
Bovenstaande matraden r i j n leverbaar in alle malen*.

Dekbedden
4-SEIZOENEN DEKBED:
In een combinatie van één zijde zomerdekbed
en een wollen voor het voorjaar en najaar.

199,-140/200, van 349,- voor

DONZEN DEKBED:
Met een 90% ganzedons-vulli ;ette-
uitvoering, dus navulbaar.

140/200, van 499,-

200/200, van 699.-

240/200. vdn 799.-

voor

voor

voor

299,-
499,-
599,-

DONZEN DEKBED:
4-Seizoenen met een 90°,. ganzedons-vulling,

•carré gestikt

140/200. van 699,

200/200. van 7 ( > < > , -

240/200. vdn H99.-

voor

voor

voor

399,-
599,-
699,-

SYNTHETISCH 4-SEIZOENEN DEKBf l >
Mc't cv n kdhH'Men t i j k

140/200. van l W.-

'00. vdn 299,

240/200. van 349,-

leverbaar in evlra lanal

voor

voor

voor

l 4 X F ^

Synthetische Dekens
HALVE PRIJS

Handdoeken - Badlakens -
Gastendoekjes - Washandjes

HALVE PRIJS

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, 7201 NR Zutphen, Telefoon 0 5 7 5 0 - 1 2 8 1 6



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 12 januari 1995
56e jaargang no. 42

Politielforta
Vorden

Oscar Rondeel en Paula Biekart van Almost Sober:

Tijdens de jaarwisseling is het afge-
zien van enkele kleine schadegeval-
len betrekkelijk rustig geweest in Vor-
den. Zo sneuvelden er enige ruiten bij
Tuunte Fashion aan de Raadhuisstraat
en school 't Beeckland. Bij De Vorde-
ring werd een aantal regenpijpen be-
schadigd en moesten enkele fietsen-
rekken van de school eraan geloven.
Ook door De Klimboom aan Het Jeb-
bink werd aangifte gedaan van ver-
nielingen.
Verder belandde een 63-jarige auto-
mobilist uit Raalte op oudejaarsnacht
met zijn auto in de berm terecht. Dit
gebeurde op de Wildenborchseweg.
De auto kwam tot stilstand tegen een
boom en was total loss. De chauffeur
kwam met de schrik vrij. Op zowel 4
als 6 januari werd aangifte gedaan van
diefstal van een fiets. Beide rijwielen
stonden bij het station. Verder werd
op het baanvak tussen de Branden-
borgseweg en de Onsteinseweg een
ree door de trein geschept. De ree
overleed ter plekke.
Ook vond er vrijdag 6 januari een in-
braak plaats in een woning aan de
Zutphenseweg. De bewoonster van
het huis was op het moment van de in-
braak afwezig. Enkele kastjes in de
slaapkamer van de vrouw waren ge-
opend maar er wordt niets vermist. De
inbrekers kwamen binnen door de
slaapkamerdeur te forceren.

Regio All Starband
treedt op tijdens
Jong Gelre Festijn
De Regio West-Achterhoek van Jong
Gelre houdt op vrijdag 13 januari haar
jaarlijkse nieuwjaarsfestijn in 't Pan-
toffeltje in Vorden. Aangezien de be-
langstelling vorig jaar voor dit evene-
ment erg tegen viel heeft Jong Gelre
ditmaal voor een andere opzet geko-
zen. Onder aanvoering van een gcle-
genhcidsband, de Regio All Starband,
wordt het nieuwe jaar ingeluid. Deze
band bestaat onder andere uit leden
van de Warnsveldse dialectgroep Op
Drift en de Vordense cabaretformatie
Hoe? Zo!
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt verder op zondag 21 januari een
uitstapje naar Saucrland om daar te
gaan langlaufen. Onderweg zal er
stamppot worden gegeten. Voor dit
sportieve uitstapje kan men zich op-
geven bij Ingrid Huurneman (05752-
3446) of Erna ten Pas (05753-3420).
Indien er op 21 januari geen sneeuw
ligt zal er een andere datum worden
gezocht.

NCVB
De NCVB houdt op dinsdag 17 janua-
ri een bijeenkomst in het Dorpscen-
trum over volksgeloof in het dagelijks
leven. Mevrouw B. Adolfsen uit Doe-
tinchem is uitgenodigd om hierover
een spreekbeurt houden.

Discussie-avond
voor agrariërs
inDeBoggelaar
'Het beleid van de provincie voor het
landelijk gebied, nu en in de komende
vier jaar'. Dat is het thema van de dis-
cussieavond die op 23 januari in het
kader van naderende verkiezingen
voor Provinciale Staten wordt gehou-
den door de Landbouwfederatie Vor-
den en de afdeling Warnsveld van de
ZMO. Uitgenodigd zijn Gelders ge-
deputeerde J. van Dijkhuizen (CDA)
en aspirant-statenleden van PvdA,
D66, CDA en VVD. De heer Van
Dijkhuizen zal een inleiding houden
over het gevoerde beleid van Provin-
ciale Staten en de aandachtspunten
voor de komende vier jaar, terwijl de
toekomstige provinciale politici zit-
ting zullen nemen ineen forum dat on-
der leiding van Leo Scharenborg van
gedachten zal wisselen over zaken als
het streekplan, structuurplan, land-
schapsbeleidsplan en de waterhuis-
houding. De avond in de grote zaal
cafe-restaurant De Boggelaar is niet
alleen toegankelijk voor agrariërs,
maar voor iedereen die belangstelling
heeft voor de problematiek van het
landelijk gebied.

4Na een aantal biertjes bedenk je soms rare dingen'
Oorspronkelijk wilden ze de band
'Kamerling for President' noemen.
Maar het was burgemeester Ka-
merling die daar persoonlijk een
stokje voor stak. 'Hij heeft het ons
niet verboden. Dat kan de burge-
meester ook niet. Maar gezien zijn
positie had hij liever niet dat wij
onze band naar hem zouden noe-
men', zegt zanger Oscar Rondeel
(28), die een jaar geleden samen
met drummer Maarten Graas-
kamp een bezoek bracht aan het
Vordens^ gemeentehuis. 'We zijn
toen verder gaan denken en kwa-
men op de naam Almost Sober. Na
een aantal biertjes bedenk je soms
rare dingen'. Deze week brengt de
band haar eerste cassette op de
markt: Still Drunk. De presentatie
heeft vrijdagavond plaats in café
De herberg waar de groep tevens
een optreden zal geven. Een ge-
sprek met twee leden van de band:
zanger Oscar Rondeel en zangeres
Paula Biekart (22).

- Almost Sober is een jaar geleden
opgericht. Wat was de reden om met
deze band te starten ?
Paula: 'Het idee is in de kroeg gebo-
ren. Bij De Herberg aan de bar. Bas-
sist Bert 'Qbus' van Dijk was zonder
band komen te zitten doordat de
Chess Bluesband over de kop was ge-
gaan. Samen met een aantal vrienden
besloot hij daarom een nieuwe groep
te starten. Zo is het allemaal begon-
nen. Vervolgens hebben Qbus, drum-
mer Maarten Graaskamp en gitarist
Erik Reindsen een band om zich heen
geformeerd.'

- Hoe kwamen ie bij jullie terecht als
zanger en zangeres?
Oscar: 'Dat begrijp ik nog steeds niet.
Ik sta in Vorden helemaal niet bekend
als een getalenteerd zanger. En vol-
gens mij kan ik nog steeds niet zin-
gen. Daarom is het ook zo raar dat ze
bij mij aanklopten. Ik denk dat ze me
hebben gevraagd omdat ik goede
show kan neerzetten. Anders zou ik
het niet weten.'
Paula: 'Niet zo bescheiden Oscar. Zo
erg is het nou ook weer niet. Je bent
het afgelopen jaar met sprongen voor-
uit gegaan.'
Oscar: 'Daar heb je gelijk in. Als ik
opnames terug hoor van een jaar gele-
den dan lopen de rillingen over mijn
lijf. Gewoon slecht. De laatste tijd
gaat het stukken beter. Maar ik kan
natuurlijk nooit op tegen de stem van
Paula. Die is volgens mij ook nooit
zenuwachtig als ze moet zingen. Als
je zo'n stem hebt, dan hoeft dat ook
niet.'

- Hoe lang zing jij al?
Paula: 'Vanaf mijn vijftiende. Ik heb
al in verschillende bandjes gezeten
zoals 'Don't Ask'cn 'Zodiac'.Ikzing
dus al zeven jaar. Almost Sober zag ik
in eerste instantie als een gelegen-
heidsband. De hele band was eigen-
lijk ook voor Koninginnedag opge-
richt. We waren door de Oranjevere-
niging gevraagd om 's middags op te
treden tijdens Oranjepop. Op het po-
dium voor de N.H. Kerk. Na dat op-
treden wilde ik er aanvankelijk mee
stoppen. Maar omdat de sfeer zo goed
was en we ook voor optredens buiten
Vorden werden gevraagd, ben ik
doorgegaan.'

Oscar Rondeel en Paula Biekart: 'Onze muziek is voor alle leeftijden.'

- Ik heb gegrepen dat het aanvanke-
lijk de bedoeling was om de band 'Ka-
merling for President' te noemen.
Waarom is dat niet doorgegaan?
Oscar: 'Dat is op zich een mooi ver-
haal. Na de eerste oefenavond waren
we er met z'n allen over eens dat de
naam van de band 'Kamerling for
President' moest worden. We vonden
het allemaal wel een grappige naam.
Vervolgens hebben wc toen een af-
spraak gemaakt met burgemeester
Kamerling. We wilden weten hoe hij
tegenover ons idee stond. Samen met
Maarten Graaskamp, onze drummer,
ben ik toen naar het gemeentehuis ge-
gaan. Burgemeester Kamerling liet
ons die ochtend weten dat hij - gezien
zijn positie - het liever niet had dat wij
zijn naam zouden gebruiken. Hij
heeft het ons dus niet verboden. Dat
kan de burgemeester ook niet. Want
voor het-

zelfde geld bedoelen we zijn neefje
Antonie Kamerling uit de televisiese-
rie 'Goede Tijden, Slechte Tijden.'
Maar aangezien wij netjes zijn opge-
voed, leek het ons beter een andere
naam voor de band te zoeken. En dat
werd dus 'Almost Sober'. Volgens
mij kwamen we in de kroeg op het
idee. Daar houden we altijd bandover-
leg. En na een aantal biertjes bedenk
je soms de raarste dingen.'

- Jullie muziek is volgens mij leef-
tijdsoverschrijdend. Het is voor jong
en oud.
Paula: 'Onze muziek is voor alle leef-
tijden. Het leukste vind ik om van ou-
dere nummers een eigen bewerking te
maken. Je bereikt daardoor een breed
publiek. Dat zag je afgelopen jaar ook
tijdens Koninginnedag. Daar waren
niet alleen jongeren. Maar ook de ou-

ders van die jongelui. En die vonden
het ook leuk. Want die kennen ook
een nummer als 'Great Balls on Fire'
van Jerry Lee Lewis. En voor de
jeugd speel je dan weer nieuwe num-
mers van bijvoorbeeld Melissa Ethe-
ridge. Maar dat vinden ook ouderen
vaak wel weer leuk. En dat is ook het
mooie van muziek. Het is leeftijds-
overschrijdend.'
Oscar: 'Het geeft je ook een kik als je
op zo'n podium staat. Er hoeft maar
één persoon te dansen, te lachen of te
klappen. Dan is je doel al bereikt.
Want het gaat erom dat het publiek
zich vermaakt. Op die manier bezor-
gen ze namelijk ook ons een perfecte
avond. De liefde moet dus van twee
kanten komen.'

- Almost Sober speelt ook eigen num-
mers. Wie schrijft die teksten ?

Speelman nieuwe
predikant van
Gereformeerde kerk
Dominee H.A. Speelman zal deze zo-
mer beginnen als predikant van de
Gereformeerde Kerk in Vorden. Dit
werd deze week bekend gemaakt. De
functie van predikant was sinds 26
september 1993 vacant. Speelman
(41) is op dit moment werkzaam in de
Overijsselse gemeenten Wilsum en
Kamperveen.

Mevo
Op 20 december van het afgelopen
jaar is het Vordense bedrijf Mevo Pre-
cision Technology erin geslaagd om
het reeds 3 jaar in bezit zijnde kwali-
teitscertificaat ISO 9002 te verlengen.

De verlenging is verleend op basis
van de in oktober 1994 aangepaste
vernieuwde eisen.
Het personeelsbestand van Mevo be-
staat momenteel uit in totaal 39 mede-
werkers. Het produkticpcrsoneel
werkt aan draai- en frecsprodukten
die hoofdzakelijk bestemd zijn voor
de 'high-tech' industrie.
De orderportefeuille van Mevo is dus-
danig goed gevuld dat het noodzake-
lijk werd geacht om ten behoeve van
de produktie een extra vrijgekomen
naastgelegen lokatie in gebruik te
gaan nemen.
De totale grondoppervlakte wordt
hiermede met 3000 m2 uitgebreid. De
betreffende lokatie zal op korte ter-
mijn in gebruik worden genomen.
Aangezien Mevo zich steeds meer op
de groeiende Duitse markt beweegt
zijn de toekomstverwachtingen van
Mevo zeker positief.

Flessenactievan
Vorden succesvol
Weken van voorbereiding gingen aan
deze actie vooraf en zaterdag 7 janua-
ri was het dan ook zover: de flcssc-
nactie van voetbalvereniging Vorden.
In alle opzichten een perfecte dag, het
begon op de gemecntewerf aan de
Enkweg. De groepen, samengesteld
uit ouders, vrijwilligers, trainers en
alle jeugd en pupillen vertrokken naar
hun eigen wijk voorafgegaan door de
gcluidswagen die de mensen er op at-
tendeerde dat de jongens er aan kwa-
men.
Ook nu weer trokken de allerkleinste
voetballertjcs de meeste aandacht, ge-
huld in de kleuren geel/zwart werd er
bij de mensen aangebeld.
De medewerking van de Vordense be-
volking was dan ook nu weer uitste-

kend te noemen, veel statiegeld Hes-
sen (waar het allemaal om te doen is)
werden aangeboden, maar ook de sta-
tieloze flessen werden door de jon-
gens niet vergeten.
De verzorging van de groepen onder-
weg viel goed in de smaak, de warme
chocolademelk en de koffie deden de
ergste kou verdrijven.
Ook de wijken buiten Vorden deden
aan deze actie mee, Wichmond en de
Kranenburg werden door de grootste
jeugd bezocht, en ook hier was er een
spontane medewerking.
Dat deze actie alléén kan slagen met
medewerking van zeer veel mensen
moge duidelijk zijn, want je zult dan
maar geen medewerking krijgen van
de plaatselijke supermarkten, dan zou
deze actie niet of nauwelijks mogelijk
zijn.
Jac Hermans, Super Vezo en Super
Wilbcrt en Yvonne Grotenhuys ver-

Oscar: 'Dat doe ik. Zo had ik na de
eerste oefenavond al de tekst klaar
voor 'Kamerling for president'. On-
danks het feit dat we de band niet zo
hebben genoemd, zingen we dat num-
mer nog wel tijdens optredens. Moet
kunnen vind ik. En ook een nummer
als 'Almost Sober' is door mij ge-
schreven. Ik ga er meestal niet echt
voor zitten. Die teksten komen vaak
spontaan. Je hebt dan een idee en gaat
het vervolgens uitwerken.'

- Vergeleken bij andere dorpen kent
Vorden zeer veel plaatselijke artiesten
zoals de cabaretgroep Hoe? Zo!, Kas
Bendjen en Frank Leverink. Hoe zou
dat komen?
Paula: 'Dat weet ik niet. Maar laten
we blij zijn dat er zoveel muzikaal ta-
lent is. En nog belangrijker is natuur-
lijk dat daar in Vorden ook ruimte
voor is. Want als 't Pantoffeltje en De
Herberg niet zo aan de weg hadden
getimmerd dan was dat nooit zo van
de grond gekomen. Zo hield De Her-
berg vorige maand een jam-sessie.
Het café puilde uit en iedereen mocht
op het podium spelen. En dan zie je
jongetjes van twaalf jaar het podium
betreden maar ook mensen van dik in
de vijftig. Zoiets kan alleen maar in
Vorden. En vergeet niet de Beach-
Party. Ook dat is een evenement waar
ons dorp bekend door is geworden in
de wijde omtrek. Ik denk dat Vorden
wat dat betreft voorop loopt.'

- Vrijdagavond presenteren jullie in
De Herberg de cassette 'Still Drunk'.
Dat is ruim een jaar na de oprichting
van Almost Sober. Is dat niet erg snel?
Paula: 'Nee, het is gewoon een logi-
sche stap.'
Oscar: 'De mensen vragen er ook
steeds vaker naar. Wanneer brengen
jullie een bandje uit, zeggen ze dan.
En zo'n cassette is natuurlijk een uit-
gelezen mogelijkheid om als groep
verder te komen. Nu hebben we ten-
minste iets om op te sturen naar zaal-
en café-eigenaren in deze regio. En je
weet nooit wat dat in de toekomst gaat
opleveren.'

- Hoe ziet die toekomst er uit?
Paula: 'Wij willen heel beroemd wor-
den. Ik wil een huis met een zwembad
en heel veel koeien.'

- Hoezo koeien?
Paula: 'Ik kom toch uit een dorp. Nee,
laat ik even serieus zijn. Voor mij is
het puur hobby. Op dit moment stu-
deer ik aan de Heao in Arnhem en dat
is voor mij op dit moment belangrij-
ker. Wat dat betreft ben ik een echt
carrièretrutje. En mocht het met het
werk in de toekomst niet zo lukken,
dan kan ik altijd nog in een dansorkest
gaan zingen. Ach, we zien wel.'
Oscar: 'Ik denk dat de andere bandle-
den wat dat betreft veel ambitieuzer
zijn. Die willen allemaal het liefst be-
roepsmuzikant worden. Je kunt dat
ook merken: het zijn allemaal muzi-
kanten in hart en nieren. Zover zou ik
nooit gaan. Ik zou nooit mijn baan op-
geven voor Almost Sober. Je zou
trouwens altijd laveloos zijn als je
niets anders zou doen dan muziek ma-
ken. Elke dag bier drinken en optre-
den. Nee, dat is niets voor mij. Het
moet wel leuk bl ij ven.'

leenden wederom spontaan hun me-
dewerking, reeds op vrijdagavond
konden de organisatoren van deze ac-
tie bij deze supermarkten de lege krat-
jes ophalen.
Hierdoor verliep de afhandeling op
zaterdag voorspoedig. Dat Super Wil-
bert na afloop van deze dag voor de
organisatie nog wat in petto had was
gewoon harstikke leuk, Wilbert en
Yvonne bedankt.
Belangrijk is natuurlijk ook de mede-
werking van de Gemeente Vorden, het
beschikbaar stellen van een glascon-
tainer en de toegang op de Gemeente-
werf aan de Enkweg.

Al met al was het weer een leuke actie
van de jeugdafdeling van de Voetbal-
vereniging Vorden, de financiële op-
brengst komt ten goede aan activitei-
ten voorde jeugdafdeling.



Oprui ming 10 tot 50% korting
Bankstellen: 3-2-zits blank eiken stof van 2395,-voor 1795,-

2-2 '/2-zits blank eiken stof van 3895,- voor 2995,-
1-2-2 ̂ -zits blank eiken stof van 4667,-voor 3395,-
2-1-1-zits donker eiken stof van 3490,- voor 2595,-
3-2-zits stof van 3195,- voor 2595,-
2-2 V^-zits stof van 3595,-voor 2495,-
2-21/2-zits stof van 2425,- voor 1995,-
3-2-zits leer van 3495,- voor 2795,-
hoekbankstel stof van 3295,- voor 1495,-

Eethoeken: tafel 0 110 + 4 stoelen grenen van 2080,- voor 1500,-
tafel 80x140 + 4 stoelen grenen van 2554,- voor 1695,-
tafel 0 110 + 4 stoelen blank eiken van 2495,- voor 1695,-
tafel 0 120+ 4 stoelen blank eiken van 1660,-voor 795,-
tafel 85x140 donker eiken van 556,- voor 295,-
tafel 85x160 blank eiken van 1190,- voor 695,-
tafel 85x160 blank eiken van 1790,- voor 845,-
keukenstoelen blank voor 75,-
4 stoelen blank eiken lederlook van 1536,-voor 995,-
4 stoelen blank eiken stof van 1516,-voor 995,-

Wandmeubels: broodkast 160 cm donker eiken van 2495,- voor 1995,-
140 cm donker eiken van 2195,- voor 1695,-
155 cm donker eiken van 2295,-voor 1595,-
150 cm donker eiken van 2695,-voor 1695,-
155 cm donker eiken van 3395,-voor 2495,-
115 cm blank eiken van 1995,- voor 995,-

Boekenkasten: 90 cm blank + donker eiken van 349,-voor 175,-
90 cm donker eiken van 415,-voor 225,-
60 cm blank + donker eiken van 310,-voor 175,-

Slaapkamers: blank eiken 160x200 + nachtkasten +
toiletmeubel + spiegel van 2685,- voor 1995,-
wit 140x200 + nachtkasten van 1195,- voor 895,-
wit, zwart, rose 90x200 van 420,- voor 99,-
linnenkast wit 150 breed van 2030,- voor 1495,-

Fauteuils, salontafels
Tapijt, frise 400 cm breed
Tapijt, frise 400 cm breed
Vinyl 400 cm breed plavuis + parket

vinyl 200 cm breed
Gordijnstoffen vanaf 7,50 p.mtr.
Dekbedden, dekbedovertrekken, hoeslakens,
dekens, spreien en tafelkleden

van 10-50% korting
van 215,-voor 189,-
van 185,-voor 135,-
van 108,-voor 85,-

van 10-40% korting
Vitrages vanaf 5,- p.mtr.

van

Op alle niet-afgeprijsde meubelen
Opslag voor latere levering is mogelijk.

10-50% korting
10% korting

Opruimingsartikelen contante betaling.

1500 m2 woonplezier
vrijdag koopa vond tot 21.00 uur - maandagmorgen gesloten

De opruiming is al begonnen.

Gooi uw oude beha niet weg ̂  merken)

Hij is nog

Vrijdag 13 januari 1995
vanaf 20.00 uur

l ; .

behawaard bij aankoop van een nieuwe

Gooi uw oude pantyslip niet weg.
Ze zijn nog

waard bij aankoop van een nieuwe

Vorden Zutphcnscwcg 29, Tel. 0575?.-1971
Winterswijk Misterslr.iat 7d. Tel. OyI3()-l.WN(l

I) A M K S M O [) I-: Doflinihfin Hl l lubei- Nooülsim.it 14. Tel. (),S.14()-UM1(>
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GOTOTHEMAX
KEN IE DIE ZAAL

BIIIRPUL INAVOND

Met optreden van:
• NEW ALLEY CATS (all-round)
• CLIMAX (stemming)
• NEON, in café (nieuw)

• toegang gratis
• elke bezoeker gratis l consumptiebon
• bij aanvang krijgt elke bezoeker

qratis een kop Koffie met een oliebol

+/- 23.00: SPECIALE ACT

*L^:

*>*

Scbeggertdi/k 10 Almetl (nabij Zutpben)
Tel: 05751-1296 • Fax O5751-1733

GRENZELOZE

• GRONDWERKE
••••l LOONWERKEN

kg STRAATWERKE

•••••••••l

INI
JANUARI!, EN—"

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld
Tel. 05753-7474 - Fax 05753-7420é~

Nu ook voor uw:

sloopwerken
asbestsanering

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

Tabel voor de week van: maandag
26 dec. 1994 t/m zondag 1 jan. 1995.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

van:

hoort een en een
streefver- totaal
bruikvoor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 30-10-'94
van:

21 m3

27 m3

32 m3

37 m3

43 m3

48 m3

53 m3

59 m3

64 m3

69 m3

75 m3

80 m3

88 m3

96 m3

104 m3

112 m3

120 m3

133 m3

147 m3

160 m3

178 m3

222 m3

265 m3

311 m3

357 m3

399 m3

444 m3

490 m3

534 m3

577 m3

623 m3

667 m3

732 m3

801 m3

867 m3

934 m3

1000 m3

1110 m3

1223 m3

1332 m3

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

GAMIG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340-2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

DRUKKERIJ
WEEVERS
MEUMSTAD 30 - POCTBUS 22 - 7ZM AA VtMDBI
TELBOON 067U-1010 - TEUFAX (WTU-IOM

Ook in 1995 het adres
voor doeltreffend drukwerk!

BANKSTEL
Met aparte verwerking van
grenen lijsten naar keuze.

21/2 + 2-zits zonder laden

21/2 + 2-zits met laden

SALONTAFEL GRENEN
Kopie-antiek 0100 cm nu voor

2795,-
875f-

HMJNSTOF VAN DE ROL UITZOEKEN
DIVERSE DESSINS NU PER METER

BEDSPREIEN UITZOEKEN
TWEEPERSOONS NU VANAF
WOLLEN DEKENS 150 X 220 NU VANAF

TAFELKLEDEN (DAGKLEDEN)
DIVER

meubelen

ZEER FRAAIE SLAAPKAMER
in pastei groen en beuken kleur,
leverbaar in 140,160 en 180 cm br.
Ledikant 140x200 cm
inclusief 2 nachtkastjes nu voor

Handige ladenkast nu voor
Linnenkast in 150 en 200 cm breed
4-deurs met 2 spiegeldeuren nu voor

Bijpassende commode nu voor
Bijpassende spiegel nu voor

BOXSPRINGCOMBINATIE.
Met een matras dat uitgevoerd is met het origine-
le bonell binnenvering. Kan in bestaande
ombouw geplaatst worden.

Compleet 80/90x200 cm met
matras en poten nu voor

ZIE OOK ONZE ETALAGES
Vorden
Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
Eïbergen
J.w. Hagemanstraat3 Tel. 05454-74190

ALLE TAPIJTEN
WORDEN GRATIS

GEMETEN EN GELEGD
MET UITZONDERING

VAN TRAPPEN
EN COUPONNENJ

ZWAAR WOONKAMERTAPUT
"Nice" blauw, 400 breed op jute rug

ZWAAR WOONKAMERTAPUT

'Curiy 400 breed op jute rug
50% wo/ van 229,- nu OP=OP

ZWAAR WOONKAMERTAPUT
Parade"Moquette" 80% wol
400 breed op stabifon rug
van 309, • nu OP-OP

DESSO PROJECTTAPUT
Diverse kleuren
van 298.-nu OP=OP

SHACTAPUT

"Riva" Hoogpooltapijt 400 breed
op Jute rug van 179,- nu OP=OP

SLAAPKAMERTAPIJT
"Palerno" 400 breed op jute rug
van 69,-nu op=:0p

MEER DAN 200 TAPi IT

er vast bij!



De "MOLENHOEK" Hengelo, bekend tot in DEN HAAG

Programma onthulling gedenkplaat
door minister Jorritsma op 14 januari
in de Molenhoek:

12.00 uur

12.15 uur

EDAH

Ontvangst van de familie
Jorritsma-Lebbink bij de
noordelijke ingang van het dorp.

Aankomst bij de Molenhoek.
- Welkomstwoord burgemeester.
- Toespraak mevrouw Jorritsma.
- Onthulling van de gedenkplaat.

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

Vishandel
"HENGEL"

MOLENHOEK

OLAS-VERF-BB4ANO

MOLENHOEK Pluspunten

* Gemakkelijk bereikbaar

* Riante parkeergelegenheid

* Uitgebreide winkelkeuze

* Uitstekende service

* Prettige winkelsfeer

HUIDVERZORGINGSSTUDO

Brood en banketbakkerij
H. HEKKELMAN

REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF EN BEHANG

DE SPECIAALZAAK

uit verkoop-jes
ROKKENv2PrijS
BLOUSESv2 prijs
PULLOVERSv2 prijs

v.a.
va
va

35,-
39,-
49,-

Teiinissen

OVERHEMDEN va 39,-
PANTALONS oprijs va 59,-
TRUIENUprijs v a 59,-

ruurlo
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

THEO TERWEL l
III AUTOSCHADESPECIALIST II

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

OPENINGSTIJDEN:
di. f m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

DE GEHELE MAAND JANUARI

10% KORTING
op tapijt, meubelen en gordijnstoffen,

(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij MEUBELS op met

20 tot 50% korting!
Wees er snel bij voor
de beste keus!

COUPONNEN
GORDIJNSTOF

v a 2,50

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

de blauwe hand
05752 2223 vorden

raat

opi u i mi I K ) :

kort . i.nqen < > | > :;ier,idcn,

sjaals cndierl i qu r en,

op aardewerk en k l cd i I K I ,

bankk l eden,

t ,1 l e l h l < - ( i ( Ml.

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Vleesveebedrijf
„De Huikert" ook in
1995 uw vertrouwde

adres voor
kwaliteitsrundvlees,

(halve) bouten en
rundvlees-pakketten.

Bel voor folder of
informatie

Angela Sasse of
Angela Taken

Tel. 05739 -1202
/.onder toegediende hormonen ol'restanten

van andere genees- ol'groeimiddclcn.

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

OTTEN verkoopt al jarenlang vele soorten meubels. Hij heeft al
veel mensen van dienst kunnen zijn, tot volle tevredenheid. OTTEN

verkoopt tafels, stoelen, eethoeken, kasten, fauteuils en bank-
stellen. Hij doet dat vanuit zijn verkoophal die pal naast de

fabriek ligt, waar meubels gemaakt worden. Bij OTTEN hebt
u een ruime keus uit vele modellen en uit vele soorten

bekleding, het ligt er maar aan wat u hebben wilt.
OTTEN adviseert u daarbij graag en goed. OTTEN-

meubels geven gezelligheid tegen aantrekkelijke,
dus betaalbare prijzen. Gewoon te gek!

Het is het beste dat u zelf eens komt kijken, dan
kunt u zich overtuigen van de prima kwaliteit

en de prachtige vormgeving van OTTEN-
meubels. Een lust voor het oog.

Losse-kussen-service
Als de kussens van uwfauteuils of bankstel
versleten zijn, maar het onderstel nog niet,
dan moet u beslist eens met OTTEN gaan
praten. Hij kan u namelijk ook losse kus-
sens leveren! Dat kan heel voordelig zijn.

Inruilservice
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, dan geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels.
Dat is mooi meegenomen!

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
De verkoophal naast de fabriek is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Vordense Lokale
Omroep

Zondag van 10.00 - 22.00 uur
Ma. t/m vr. van 19.00-22.00 uur
Zaterdag van 16.00 - 21.00 uur
Vanaf 14 januari dagelijks Omroep Gelderland.

V. l .. O. FM 107.4, kabel 87.5

Tonny Jurüërfs
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Hondenschool 'Klein Weetink'
te Velswijk
Op 14 januari 1995 starten wij weer met de

Gedrags- en
gehoorzaamheidstraining
voor huishonden.

Inschrijving open voor:
puppy's, beginners, gevorderden, extra klasse, fly-
ball baan, behendigheidsbaan.

Voor inlichtingen en/of opgave:
Bel gerust: Ap Peters 08344-1436

Lucia Mullink 08342-2361

Specialist in:

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Rolluiken

SlAG
BOUWMATERIALEN ft/

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.



Vrijdag 13 januari in De Aanleg:

Nieuwjaarsfeest in Almen
De Aanleg in Almen houdt op vrij-
dagavond 13 januari een grandioze
nieuwjaars-happening met een per-
fect verzorgd muzikaal program-
ma voor alle leeftijden. Drie topfor-
maties uit de regio komen naar Al-
men met hun nieuwste repertoire.

Zo komen The New Alley Cats uit
Deventer. Jan Keizer: 'Wij zijn een
amusementsorkest van het zuivere
water. In de afgelopen 15 jaar hebben
we heel wat bruiloften en personeels-
feesten muzikaal opgeluisterd. Wij
zijn van alle markten thuis. Van top 40
tot Zuidamerikaanse muziek. Onze
groep is allround. We verheugen ons
dan ook op deze Nieuwjaarshappe-
ning in De Aanleg. We willen graag in
deze regio ons visitekaartje afgeven.'
Verder treedt de groep Climax op be-
staande uit het d,uo Paul en Martin.
Deze knapen weten wat muziek en
stemming is. Ze zijn in deze regio

zeer bekend. Met Climax kan het
feest niet kapot. Paul: 'We zitten in-
derdaad veel in deze regio. We vinden
het leuk aan deze muzikale Nieuw-
jaarshappening ook onze medewer-
king te geven.' De derde formatie van
de avond is Neon. Een gloednieuwe
groep gevormd door Johan Groothuis
en Hein Pragt. Johan: 'Er is veel vraag
naar kleinere formaties voor feesten
en partijen. We zitten met de Nieuw-
jaarshappening in het café bij De
Aanleg. En reken erop dat dit een hap-
pening wordt.'
Joop van der Vaart van De Aanleg
zegt tot slot:
'Alle bezoekers hebben gratis toe-
gang op deze Nieuwjaarshappening.
Bovendien ontvangt iedere bezoeker
bij aanvang gratis een kop koffie en
een oliebol en een consumptiemunt.
Het moet gewoon een gezellige hap-
pening worden voor jong en oud in
een ongedwongen sfeer.'

Muziekvereniging
Concordia koopt
nieuwe instrumenten
Muziekvereniging Concordia heeft
het afgelopen jaar verschillende nieu-
we muziekinstrumenten gekocht
zoals een alt-sax, twee fluiten, een
trombone en een bariton-sax. Ook
kreeg Concordia een nieuwe drum-
bandsektie met percussions. Dit deel-
de secretaris Bennie Oonk zondag-
middag tijdens het nieuwjaarconcert
van Concordia mee. Oorspronkelijk
zouden deze nieuwe instrumenten be-
taald worden van de opbrengst van de
lotenaktie die op 15 januari van het
vorig jaar werd gehouden door de
stichting 'Vrienden van Concordia'.

Maar aangezien er in 1994 ook nog
7.000 gulden via het Anjerfonds bin-
nen kwam, hoefde het bestuur van
Concordia de 12.500 gulden van de
lotenaktie niet aan te spreken. 'Dat la-
ten we voorlopig mooi even op de
bank staan', aldus de heer Oonk.

Expositie over
ruimtevaart
in bibliotheek
Tot en met 4 februari houdt de biblio-
theek in samenwerking met de Neder-
landse Jeugdvereniging voor Ruimte-
vaart en Sterrenkunde een grote ruim-
tevaarttentoonstelling. De gehele ge-
schiedenis van de ruimtevaart is door
middel van foto's, posters en model-
len weergegeven. Van de eerste kunst-
maan (spoetnik l) tot het ruimtevlieg-
tuig space Shuttle. Naast Russische,
Nederlandse en Japanse ruiimtevaart
ook aandacht voor de Europese
Ruimtevaart organisatie ESA. Foto's
en modellen geven een overzicht.
Ook aan toekomstige ruimtevaartui-
gen is aandacht besteed: de science
fictionliefhebber komt ook aan zijn
trekken. Ook zullen de bezoekers niet
langs een groot satellietmodel ESRO
IV heen kunnen. Een testmodel op
ware grootte uit de beginperiode van
de ruimtevaart vult een flinke ruimte
in de bibliotheek.

Weekendrecept
Vlogman
Fricandeau deporc a lajardinière

Bereidingstijd: 15 minuten

Braadtijd: l uur
Benodigdheden voor 6-8 personen: l kilogram varkensfricandeau,
witte peper uit de molen, l mespunt gemalen foelie, zout, 150 gram mar-
garine of boter, olie of frituurvet, 250 gram panklare worteltjes, 250
gram panklare doperwtjes, 250 gram panklare spruitjes, 250 gram
bloemkoolroosjes, 600 gram voorgebakken patates frites uit de diep-
vries, 4 eetlepels kleingeknipte peterselie, l deciliter droge witte wijn,
enkele druppels citroensap, geraspte nootmuskaat, worcestersaus of
aroma

Benodigd keukengerei: vleespan, 4 kleine groente- of steelpannen met
deksel, frituurpan met frituurmandje of schuimspaan, serveerschotel,
houten spatel

Bereidingswijze:
1. Kerf enkele sneetjes in de vetrand. Wrijf de fricandeau in met peper,

foelie en zout.
2. Verhit 60 gram margarine in de vleespan en bak het vlees aan olie

zijden aan op een hooggedraaide warmtebron. Temper de warmte-
bron, voeg 30 gram margarine toe en bak hierin het vlees rondom
mooi bruin.

3.Laat de fricandeau in de gesloten pan zacht braden. Keer het vlees
regelmatig.

4. Giet na 15 minuten l deciliter warm water via de wand bij het vlees in
de pan. Sluit deze onmiddellijk. Laat het vlees in ongeveer 30 minu-
ten gaar, maar niet droog worden.

5. Verwarm de olie in de frituurpan (175°C).
6. Breng de worteltjes en de erwten in aparte pannetjes aan de kook.

Voeg aan de worteltjes en erwten wat zout en suiker toe. Sluit de pan-
netjes. Laat de groenten in ongeveer 15 minuten gaar worden.

7. Zet de spruiten en de bloemkoolroosjes op met wat zout in aparte
pannetjes en laat de groenten gaar worden in gesloten pannetjes op
een getemperde warmtebron.

8. Snijd de frites in blokjes.
9. Schenk de wijn langs de wand langzaam in de vleespan. Laat de jus

bijna koken en sluit de pan weer. Draai de warmtebron laag.
10. Bak de dobbelsteentjes frites met niet teveel tegelijk in de frituurpan

mooi van kleur. Neem de aardappelblokjes met zo min mogelijk vet
uit de pan. Goed laten uitlekken. Bestrooi de aardappeltjes met wat
zout.

11. Giet worteltjes, spruitjes en doperwtjes af en verdeel de rest van de
margarine over deze groenten. Strooi de peterselie op de worteltjes
en doperwtjes. Schud de groenten even om.

12. Leg de fricandeau midden op de voorverwarmde serveerschotel.
Verdeel rondom het vlees de groenten. Bestrooi de spruiten en de
bloemkoolroosjes met nootmuskaat.

13. Schep de aardappelblokjes op de schotel. Houd de schotel even
warm.

14. Voeg aan de jus l deciliter warm water toe. Roer over de panbodem
zodat de aangezette deeltjes oplossen. Proef de jus en voeg hieraan
naar smaak peper, zout en worcestersaus toe. Serveer de jus in een
voorverwarmde juskom.

Tip van de kok: Varieer de te serveren groente naar eigen keuze of naar
de verkrijgbaarheid, maar houd er bij de kooktijden van de groenten
rekening mee dat voor l kilogram varkensfricandeau een tijd van in
totaal 60 minuten (30 minuten per 500 gram) nodig is.

Ach, bezuinigen
heeft ook zvn
leuke kanten.

FEEL FREE, FEEL $ SUZUKI

Autobedrijf GROOT JEBBINK Rondweg 2 Vorden Tel. 1794

Bij ons niet een bos maar twee bos bloemen

voor O.%/D

(Keuze uitchrysanten, tulpen, alstroumena, rozen etc.)

Op vakantie ? ? Begin bij Rabo Reisbureau Vorden.

2 kansen om een reischeque van f. 750,00 te winnen:

U maakt kans een reischeque ter waarde van f. 750,00 te winnen, als u uw
zomervakantie vóór 1 maart bij ons boekt.

Ook maakt u kans op een reischeque van f. 750,00, waneer u meedoet aan de
zomervakantie-fotowedstrijd. Wat u daarvoor moet doBBhc
zomergidsen bij ons komt halen.

loort u wanneer u de nieuwe

Zaterdagopenstelling:
Om u nog beter van dienst te zijn, zal ons reisbureau q^He
zaterdagen in de maand januari geopend zijn van 10.öWur tot
15.00 uur.

Rabo Reisbureau Vorden
Zutphenseweg 26
7251 DK Vorden
telefoon 05752-7837

Rabobank
Reizen

Ook dat is

AlbertHeijn
Met onze Top l O aanbiedingen:

Perla Mild Koffie
4x250 gram (l kilo) van 15,40

AH Appelsap liter van 1,39

AH Beschuit pak van 1,29 _

11,99
_0,99
_0,99

Zaanlander Kaas
mild, kilo van 13,90

AH Schouderham
verpakt 100 gram, van l ,99

Page Plus Toiletpapier
8 rol van 5,49

AH Extrasoep
erwten - bonen - gou/ash
l/1 blik van 2,49

_8,90

_1,49

_3,99

-1,99
AH Koeken 200 gram van 1,59 U j J /

AH Gehakt h.o.h. kilo 6f 99

Boerenkool gesneden, 300 gram _ U ƒ f O

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
waar U gratis spaart voor
een dagje Giethoorn.
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DRUKKERIJ
WEEVERS
MEIMVCTAD 30 - POBTVUS 22 - 72M AA VONOBt
TELBOOM OC7U-1010 - TELEFAX W7U-10M

Ook in 1995 het adres

voor doeltreffend drukwerk!

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET

BESTUURSRECHT

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4Wmbenart. 3:19Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 13 januari 1995 gedurende 4 weken ter inza-
ge het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: Maatschap Wagenvoort
straat en huisnummer: Kruisdijk 1
postkode/gemeente: 7251 RL Vorden
adres van de inrichting: Kruisdijk 1 te Vorden

Het betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend voor: 10 februari 1995.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
- op verzoek tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 10 januari 1995

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,

mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,

E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax.
05752-7444.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maakt bekend dat met ingang van vrijdag 13
januari 1995, gedurende vier weken, voor een ieder
op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied Waarlerweg
1994'.
Dit plan geeft een bestemming 'Landgoed' (bestem-
mingsvlak IV) aan het perceel Waarlerweg 1 waar-
door het voor de Stichting 'het Geldersch Landschap'
mogelijk wordt een werkschuur op te richten.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze (schriftelijk) kenbaar maken aan de
Gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

Vorden, 12 januari 1995

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maakt bekend dat met ingang van vrijdag 13
januari 1995 voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage ligt het van kracht geworden be-
stemmingsplan 'Buitengebied Ruurloseweg 1993'.
Dit.plan heeft betrekking op de aanleg van een fiets-
pad langs de Ruurloseweg en aanpassing/wijziging
van de hoofdrijbaan en enkele aansluitingen.

Vorden, 12 januari 1995

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

Balkhout 50 x 100, l. 6 m 3,- p.m.
Balkhout 50 x 150, l. 6 m 4,50 p.m.
Balkhout 63 x 170, l. 4.2 en 4.5 m 6,- p.m.
Golfplaten asbestvrij 153 x 110 25,- p.st.

Buitenvelderweg 1 - Ruurlo -Tel. (05736) 1577.
Prijzen incl. B. T. W.
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ERG ADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 januari 1995 om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— garantie zwerfvuildag 1995;
— evaluatie herinrichting centrum Vorden;
— aanvraag om een bijdrage voor ontwikkeling gemeentelijk milieube-

leid;
— nota onderhoud wegen 1996-2034;
— aanleg riolering buitengebied.

Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid om het woord te
richten tot de gemeenteraad. Dit mag niet gaan over de onderwerpen die
op de agenda staan, omdat u daarover tijdens de commissievergaderingen
kunt inspreken. Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken moet u
dat één dag voorafgaande aan de raadsvergadering aan de gemeentesecre-
taris meedelen.

••vERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.
De commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 17 januari 1995 om 19.30 uur in de vergaderkamer in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

— evaluatie herinrichting centrum Vorden;
— nota onderhoud wegen 1996-2034;
— aanleg riolering buitengebied.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 17
januari 1995 om 20.30 uur in de vergaderkamer in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:

— gewest- en politiezaken.

De commissie voor milieu, welzijn personeelszaken en financiën vergadert op
woensdag 18 januari 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

— garantie zwerfvuildag;
— verslag inspectie milieu over gemeentelijk milieubeleid Vorden.

JIEUWE REGELING GEMEENTEGARANTIE PER
l JANUARI 1995

Vanaf l januari 1995 vervalt de gemecntegarantic bij aankoop van een woning.
Hiervoor komt de Nationale Hypotheek Garantie voor in de plaats.
Met ingang van l januari 1995 zet de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
de garantieverlening voor eigen woningen voort.
De gemeente Vorden heeft om deel te nemen aan de Nationale Hypotheek
Garantie met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen een achtervang-
overcenkomst afgesloten. Daarnaast zijn de financiële risico's voortvloeiend
uit de voor l januari 1995 afgegeven garanties overgedragen.

. Wat verandert, is de manier waarop de garantie tot stand komt. Een koper heeft
nu alleen nog te maken met de geldgever. Deze beoordeelt of de koper voor de
Nationale Hypotheek Garantie in aanmerking komt, regelt de aanvraag, en wik-
kelt de administratie af. Bij de nieuwe regeling verschillen de voorwaarden en
tarieven niet meer per gemeente, maar zijn voor alle deelnemende gemeenten
gelijk.

Voor meer informatie
Als u meer informatie wenst, kunt u zich wenden tot uw geldgever, of tussen-
persoon. Alle hypotheekverstrekkers beschikken over de informatie die u nodig
heeft.
Ook is er een informatielijn over de Nationale Hypotheek Garantie geopend:
06-91122393 (75 cent per minuut). Het adres van de Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen is: Postbus 309,2700 AH Zoetermeer.
Tevens kunt u op het gemeentehuis, sektor middelen een folder verkrijgen over
de Nationale Hypotheek Garantie.

WERFVUILDAG 1995

De werkgroep Zwerfvuildag Vorden
houdt op 18 maart aanstaande een
jaarlijkse zwerfvuildag. De werk-
groep wil hiervoor buurtverenigingen
inschakelen. De activiteiten beperken
zich tot het buitengebied en in prin-
cipe alleen de bermen, sloten en de
direct aansluitende stroken langs de
openbare weg.
Burgemeester en wethouders willen

voor dit initiatief 4 containers be-
schikbaar stellen van tenminste l m3
en een aantal grijze containers van
240 liter.
De kosten zullen in totaal ongeveer
f 1.500,- bedragen. De werkgroep
verzoekt de gemceente hiervoor
garant te staan.
Burgemeester en wethouder stellen
de gemeenteraad voor om dit te doen.
De kosten kunnen binnen de raming
van de afvalverwijdering (totaal f l ,4
miljoen) worden opgevangen.

'IEUWE REISDOCUMENTEN
VANAF l JANUARI 1995

Vanaf l januari 1995 zijn er nieuwe reisdocumenten, die goed beveiligd zijn
tegen fraude en misbruik. Er is voortaan een reisdocument op maat:
* het nieuwe paspoort dat wereldwijd geldig is en
* de Europese identiteitskaart (ook wel Europese reiskaart genoemd) voor het

reizen in de meeste landen van Europa.
U kunt dus kiezen, maar beide documenten aanschaffen mag ook.

Paspoort
Wanneer u reist naar landen buiten Europa of naar landen binnen Europa waar
de Europese identiteitskaart niet wordt erkend, is een geldig paspoort nodig. De
prijs hiervan bedraagt momenteel f 89,-. In het paspoort kunnen kinderen wor-
den bijgeschreven en kan ook de woonplaats en de lichaamslengte worden
gewijzigd. De kosten voor het bijschrijven van kinderen of wijzigen van gege-
vens in een paspoort zijn op dit moment f 6,50. Voor het bijschrijven van kinde-
ren moet, indien er geen sprake is van voogdij, een verklaring van geen bezwaar
worden afgegeven door de andere ouder. (Deze verklaring moet bij het verzoek
tot bijschrijving worden overgelegd; dit kan nooit achteraf.) Een formulier hier-
voor is op het gemeentehuis te verkrijgen. Kinderen die niet met hun ouders of
voogd reizen moeten een eigen reisdocument hebben.

Geldigheid
De nieuwe reisdocumenten zijn vijfjaar geldig. Na die vijfjaar moet een nieuw
document worden aangevraagd. Het verlengen van de geldigheidsduur is dus
niet mogelijk. Het oude paspoort en de toeristenkaart blijven geldig tot de
daarin vermelde datum.

Aanvragen
U moet uw reisdocument persoonlijk aanvragen. U kunt elke dag tijdens de
openstellingstijden van het gemeentehuis terecht bij burgerzaken. Als u beslist
niet kunt komen op een moment dat het gemeentehuis geopend is, neemt u dan
telefonisch kontakt op met deze afdeling.
Voor het aanvragen hebt u nodig:
* uw oude reisdocument;
* bij het ontbreken daarvan: een ander geldig legitimatiebewijs voorzien van

uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere identiteitsbewijzen
wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reis-
docu^fet hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aj^yagen van
een nroiw document, dan worden de leges verhoogd met f 25^Rs het ver-
miste reisdocument in een andere gemeente afgegeven dan kan er niet direkt
een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in
die gemeente moet worden opgevraagd;

* twee^^edgelijkende identieke pasfoto's van goede kwaliteit,^^art-wit of
kleuiiRt ouder dan l jaar. Pasfoto's kleiner dan 3 x 4 cm moge^Pst worden
gebruikt.

Europese identiteitskaart
Nieuw is de Europese identiteitskaart. Deze kaart is geldig voor de volgende
landen:
Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië en Noord-Icrland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein,
Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino,
Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland.
Voor mensen die alleen binnen deze landen reizen, is dit reisdocument een voor-
delig alternatief voor het paspoort. De prijs is nu nog f 30,50; dit wordt binnen-
kort f 35,-. De Europese identiteitskaart heeft een handig formaat (l05 x 74
mm) en is voorzien van een speciale beschcrmlaag. Deze kaart vervangt de toe-
ristenkaart, die alleen nog kan worden gebruikt tot de daarop vermelde afloop-
datum. (Om verwarring te voorkomen: de gemeentelijke identiteitskaart is géén
reisdocument en kan alleen tot de daarop vermelde datum worden gebruikt voor
identificatie in Nederland.) LET OP: op de Europese identiteitskaart kunnen
geen kinderen worden bijgeschreven.
Op dit moment zijn er problemen bij de uitgifte van de idcntiteitskaaart, waar-
door deze niet kunnen worden uitgegeven. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij
u hierover informeren.

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

Vermissing of dief stal
Vermissing of diefstal van uw reisdocument moet u zo spoedig mogelijk mel-
den bij de politie of het gemeentehuis. In het buitenland kunt u terecht bij de
politie, de Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat. De vermiste of
gestolen documenten worden landelijk geregistreerd. Een document dat als
gestolen of vermist is opgegeven, mag daarna nooit meer worden gebruikt.

Afgifte
Wij streven ernaar uw reisdocument direkt te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocu-
ment is echter zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar-tcrwijl-u-wacht'-ser-
vice misschien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vra-
gen uw begrip wanneer het niet lukt.

Meer informatie
De postbus 51 -folder 'Paspoort of Europese identiteitskaart? De keus is aan u!'
geeft alle informatie over de nieuwe reisdocumenten en is gratis verkrijgbaar bij
alle postkantoren, bibliotheken en gemeenten.

In het gemeentehuis van Vorden, sektor Grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur ligt van 13
januari 1995 tot en met 9 februari 1995 ter inzage een melding algemene maat-
regel van bestuur (artikel 8.41, lid l ) van:
de heer G. Wagenvoort, voor het wijzigen van een melkrundveehouderij,
'Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer', op het perceel Uselweg 10 te
Vierakker.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

NGIFTE
GEBOORTE

Met ingang van l januari 1995 is de
burgerlijke stand aanzienlijk gewij-
zigd. Eén van de wijzigingen is:
Iemand die een geboorte komt aange-
ven MOET ALTIJD EEN IDENTI-
TEITSBEWIJS bij zich hebben.
Zonder identiteitsbewijs kan GEEN
AANGIFTE worden gedaan!!!

VALUATIE
HERINRICHTING

CENTRUM VORDEN
De herinrichting van het centrum van
het dorp Vorden verkeert in de afron-
dende fase. Burgemeester en wethou-
ders hebben in principe besloten tot
het treffen van een een aantal ver-
keersmaatregelen.

Parkeren
Deze maatregelen hebben betrekking
tot het parkeren in het centrum en de
Zutphenseweg. Er komt een parkeer-
verbod aan de zuidzijde van de
Dorpsstraat (met uitzondering uiter-
aard van de parkeerhavens) en de Zut-
phenseweg tussen de Dorpsstraat en
de Schoolstraat. Deze parkeerverbo-
den worden aangegeven door middel
van gele strepen.
Langs een deel van de noordzijde en
de oostzijde (voor d hoofdingang van
de N.H. Kerk) van de Kerkstraat
komen anti-parkeerpalen. Parkeren
voor de Dorpsschool blijft mogelijk.

Kerkstraat éénrichtingsweg
De Kerkstraat wordt bovendien
éénrichtingsweg. Inrijden is dan
alleen nog toegestaan vanaf de Dorps-
straat.
Ter hoogte van de verkeerslichten in
de Dorpsstraat wordt één parkeer-
plaats verplaatst. De invalidenpar-
kecrplaatsen op het marktplein wor-
den verlegd, zodat hiervan makkelij-
ker gebruik kan worden gemaakt.

Verbetering in validen opritten
Alle invalidenopritten worden gecon-
troleerd en zo nodig verbeterd. Op de
hoek van de Zutphenseweg en de Bur-
gemeester Galleestraat komt een fiet-
scnrek.
De kosten voor het treffen van deze
maatregelen bedragen f 50.000,-.

•i

Ï»ONDERHOUD WEGEN
1996-2034

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een bedrag
van f 1.492.000,- beschikbaar te stel
len voor het onderhoud van wegen,
zowel binnen als buiten de bebouwde
kom.
De Heidemij heeft een onderzoek ver-
richt naar de onderhoudstoestand van
de wegen in Vorden. Aan de hand
hiervan is een onderhoudsplanning
opgesteld, waarbij de wegen zijn
ingedeeld in categorieën.

• 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 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

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

NVRAAG BIJDRAGE
OP GROND VAN

VERVOLG-
BIJDRAGEREGELING

ONTWIKKELING
GEMEENTELIJK

MILIEUBELEID (VOGM)
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om aan het
Ministerie van VROM een bijdrage te
vragen voor de uitvoering van het
milieubeleid. Als de gemeente een-
aantal taken uitvoert (al dan niet in
Gewcstverband) dan kan de gemeente
een bijdrage krijgen van f 40.840,-.
Dit bedrag is gebaseerd op het aantal
inwoners van de gemeente.
De verplichte taken die de gemeente
moet uitvoeren:
— het op peil houden van een ade-

quaat uitvoeringsniveau voor mi-
lieu-inrichtingen;

— uitvoering van het lozingsbesluit
bodembescherming, de lozingsbc-
palingen riolering in de Algemene
plaatselijke verordening, het Be-
sluit opslaan in ondergrondse
tanks;

— opstellen rioolbcheersplan;
— gescheiden inzameling van groen-

te-, fruit- en tuinafval;
— toetsen van bouwaanvragen op bo-

demverontreinigingsaspecten.

Deze taken voeren burgemeester en
wethouders, al dan niet in regionaal
verband, al uit.
Verder werkt de gemeente thans aan
een bedrijfs-intern milieuzorgsys-
teem. Hiervoor is een stagiair aange--
trokken.

UIITGIFTE
IDENTITEITS-

KAARTEN VOORLOPIG
ONMOGELIJK

Door aanloopproblemen is het op dit
moment niet mogelijk om identiteits-
kaarten uit te geven (de Europese reis-
kaart). De afgifte van paspoorten is
wel mogelijk.
Zodra er weer identiteitskaarten kun-
nen worden uitgegeven zullen wij u
dit meedelen.

LEG RIOLERING
BUITENGEBIED

De aanleg van de riolering in het bui-
tengebied gaat gestaag door.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om voor de
volgende fase een bedrag van
f l .272.000,- beschikbaar te stellen
voor het aanleggen van riolering in de
omgeving van de Zutphenseweg en
een deel van de ringleiding om Vor-
den. Het totaal aantal percelen dat in
1995 wordt aangesloten is 68.
De provincie Gelderland geeft voor
de aanleg van de riolering een subsi-
die van f 263.750,-.

INGEKOMEN
BOUWAANVRAAG

— de heer G.J. Rietman heeft op 4
januari 1995 een aanvraag inge-
diend voor het bouwen van een
garage annex toilet- en wasgele-
genheid op het perceel Boshuis-
weg 8 te Vierakker.

ERGUNNINGENw
In de week van 2 tot en met 6 januari
1995 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
— de heer T. Goossens en de heer H.

Schut, voor het bouwen van een
serre op het perceel Zutphenseweg
78 te Vorden;

— de gemeente Vorden, voor het slo-
pen van een garage/werkplaats op
het perceel Het Hoge 25 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze beschikkingen daartegen
een bezwaarschrift in te dienen.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

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

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

PKV

BOS-projekt
De SWOV is met ingang van l sep-
tember 1994 gestart met een B.O.S
projekt voor dementerende ouderen.
Het B.O.S. projekt is in regionaal ver-
band opgezet door de Stichting Wel-
zijn Ouderen ondersteund door de
Alzheimer Vereniging, het Riagg Us-
selland en het verpleeghuis Zutphcn.
In elke plaats is een coördinator aan-
gesteld, die de aanvragers die zich
hebben gemeld bij de Stichting Wel-
zijn Ouderen, thuis bezoekt. In Vor-
den is mevr. I. Heerink de coördina-
tor, die samen met de vrijwilligers,
mevr. M. Rouwenhorst, mevr. I. de
Jonge, mevr. H. Fleming en mevr. W.
KI. Geltink zorg draagt voor dit pro-
jekt. Zij hebben een speciaal hiervoor
opgezette cursus gevolgd en ervaring
in het begeleiden van deze mensen.

Doel van dit projekt is:
— Ondersteuning geven aan de ver-

zorgers van dementerende oude-
ren bij de taak die zij dag en nacht
vervullen.

— Bevorderen, dat de dementerende
zo lang mogelijk thuis kan blijven
en opname uitgesteld of voorko-
men kan worden.

- Voorkomen dat de verzorger in een
isolement geraakt.

Als U vragen heeft of twijfelt of U wel
van dit projekt gebruik kunt maken,
neem dan gerust contact op met de
SWOV.
De coördinator van dit projekt zal U
graag het een en ander uitleggen en U
van een folder voorzien, waarin U al-
les nog eens rustig kunt nalezen.

Deze folder is ook verkrijgbaar bij de
huisartsen en Zorggroep Oost Gelder-
land (maatschappelijk werk en be-
jaardenzorg).

Bezoek thuis
Ouderen die slecht ter been zijn, lang-
durig zieken en gehandicapten zijn
vaak aan huis gebonden. Veel van
deze mensen komen de deur niet meer
uit of hebben hulp nodig om een be-
zoekje af te leggen of een boodschap
te doen. Het contact met de buitenwe-
reld loopt vaak alleen via de familie
en verzorgers. Sommige mensen zijn
hier tevreden mee, anderen voelen
zich wel eens eenzaam. Het is dan ook
prettig te weten dat er in Vorden vrij-
willigers zijn die regelmatig ouderen,
zieken of gehandicapten thuis bezoe-
ken. Dit bezoek aan huis kan uitgaan
van de Welfare, Zonnebloem of van
de Kerken.

Ook de vrijwilligers van de SWOV
staan voor hulpbehoevenden klaar.
De geboden hulp kan bestaan uit:
klussen, autovervoer, begeleiding bij
artsen- of ziekenhuisbezoek, medicij-
nen halen, naar de bibliotheek gaan,
een boodschap doen, een praatje ko-
men maken of met iemand uit wande-
len gaan. Maar ook het invullen van
formulieren, schrijven van brieven
e.d. Aarzel dus niet bij nood de
SWOV te bellen. De vrijwilligers ko-
men graag.

Rijtest
Op 22 maart wordt in Vorden weer
een rijtest voor senioren afgenomen.
Ouderen, die jaren geleden een rijbe-
wijs hebben ontvangen en weer eens
een test willen afleggen kunnen zich
melden bij de SWOV. Belangrijk voor
uw veiligheid en die van anderen!

Bewegen
De SWOV biedt de volgende moge-
lijkheden aan in het kader van 'Meer
Bewegen voor Ouderen': sport en
spel, gymnastiek 55+ in Vorden en in
Wichmond, gymnastiek 65+, volks-
dansen en zwemmen in het bad van
Jansen van de Berg. Bij al deze spor-
ten kunnen nog deelnemers terecht.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

Dash

Geslaagd debuut
Vordense jeugd bij
NK Langlaufen
Aan de Nederlandse Kampioenschap-
pen Langlaufen voor de jeugd, die de
afgelopen week in Oberwiesenthal,
gelegen op de grens van het vroegere
Oost-Duitsland en Tsjechië werden
gehouden, is deelgenomen door een
5-tal jeugdige Vordenaren.
Voor Iwan Jongbloets, Tommie en
Femke Becker en Sabine en Eefje Pa-
ter was het een eerste optreden bij
wedstrijden in de sneeuw, een logisch
gevolg van hun deelname aan de NK
Rolskiën, die in september 1994 in
Rotterdam werden gehouden.
Bij aankomst in Oberwiesenthal op
zondag l januari bleek, dat het juist de
virjdagavond daarvoor flink was gaan
sneeuwen. Ook de training op maan-
dagmiddag, waarbij het wedstrijd-
parcours werd verkend, ging gepaard
met flinke sneeuwval.
Op dinsdagmorgen was de eerste
wedstrijd over 5 km. klassieke tech-
niek. Het was duidelijk dat iedereen
nog moeite had met de lange afdalin-
gen en de scherpe bochten. De woens-
dag ging het bij de meesten al een stuk
beter bij de 3 km. schaatstechniek. Op
deze dag werden in verhouding de
beste prestaties geleverd.
Voor de laatste wedstrijd op vrijdag-
morgen stond in eerste instantie 10
km. op het programma. In overleg
met de team-captains werd deze af-
stand teruggebracht tot 7,5 km. voor
de pupillen l (Tommie, Femke en Sa-
bine) en 5 km. voor de debutanten en
de pupillen 2 (Twan en Eefje).
Met name de 7,5 km vergde veel van
de krachten van de jeugdige Vordena-
ren, die niet meer dan een week
sneeuwervaring hadden opgedaan tij-
dens een langlaufstage in 1994. Toch
wisten zij zich goed te handhaven in
het deelnemersveld, waar de pupillen
van de rolski- en langlaufvereniging
Rotterdam-West de meeste ereplaat-
sen wisten te behalen. Het was wel
jammer dat het aantal deelnemers niet
groot was, waardoor de onderlingen
strijd beperkt bleef.
Voor de Vordense jeugd had dit wel
het voordeel dat er verschillende zil-

veren en bronzen medailles werden
veroverd (9 in totaal).
Hun trainer, Martien Pater, die de
laatste weken nog extra rolski-trainin-
gen o.a. op de Posbank, had ingelast,
kan met zijn pupillen terugkijken op
een geslaagd debuut.
Tijdens de langlaufstage, die met Pa-
sen in Oostenrijk wordt georgani-
seerd, kan er nog verder aan de tech-
niek worden gesleuteld. Daarna zal
het rolskiën weer de overhand gaan
nemen. De basis voor een training-
sgroep voor Oost-Nederland is in ie-
der geval gelegd. In 1995 zal moeten
blijken welke mogelijkheden er zijn
om deze basis te verbreden.

Zowel de minirettes als de majorettes
van muziekvereniging Sursum Corda
hebben onder leiding van Erna Wol-
sink-Reinders zaterdag 7 januari in de
Rijnhal in Arnhem een eerste prijs be-
haald. De minirettes hebben 81 be-
haald met een show-medley van di-
verse muziekstukken. De majorettes
hebben 83,67 punten bepaald met een
show van de musical Cats. Geheel als
katten verkleed behaalden zij dit
prachtige resultaat. Zeker als er op
zo'n dag maar één op de vijf groepen
een eerste prijs krijgt van de jury. Bij
terugkomst in Vorden kregen beide
groepen een serenade van de Mallet-
band en het muziekkorps van Sursum
Corda.

Zaalvoetbal
Zaalvoetbalvereniging Velocitas
houdt momenteel in sporthal 't Jeb-
bink het Vordens zaalvoetbalkam-
pioenschap. Zondag 15 januari wor-
den de beslissende wedstrijden ge-
speeld. Dan beginnen de wedstrijden
in de zogenaamde finalepoules. Er
zijn twee poules van elk vier teams. In
poule I komen uit: Stationsbuurt,
O/Oe, Hoetibrie en de Garageboxers.
In de andere poule komen Los Lobos,
Te Velthuis, De Boonk I en Kas Bend-
jen uit. De winnaars van beide poules
spelen uiteindelijk om het kampioen-
schap van Vorden.

Afgelopen zaterdag werd in Sneek de
kwartfinale gespeeld van de beker-
wedstrijden vanaf de derde divisie.
Dash-Sorbo kwam uit tegen Avero/
OS2. Vergezeld van een bus suppor-
ters vertrokjwn half vier het team
richting no^^en. De weersomstan-
digheden waren toen gelukkig goed,
zodat men ruimschoots op tijd arri-
veerde in de sporthal te Sneek.
Om zeven u^: kon worden begonnen
met de wed^pd. De supporters had-
den plaatsgenomen op de tribune en
lieten hun aanwezigheid duidelijk ho-
ren.
Dash-Sorbo had voor deze wedstrijd
Margreet Smid van dames 2 inge-
schakeld in verband met blessures
van de mid-speelsters Miranda Din-
kelman en Lise Hissink.
Avero/OS2 bleek duidelijk sterker
dan Dash-Sorbo. Zowel de eerste als
de tweede set werd met 7-15 verloren.
De scheidsrechter had nogal moeite
met de wedstrijd en dat met het uitde-
len van kaarten deze in de hand te
kunnen houden.
Lise Hissink — maar even in het veld
— werd meteen op een gele kaart ge-
tracteerd. De reden is nog steeds wat
vaag. Ook de leiding van Dash-Sorbo
werd voorzien van een kaart vanwege
commentaar op de scheidsrechter.
Helemaal fraai werd het toen een ge-
blesseerde speelster van Avero/OS2
een gele kaart kreeg omdat zij even
achter de reservebank ging staan in
plaats van erop te zitten.
De derde set verliep wat beter; zowel
de verdediging alsook de aanval van
Dash-Sorbo was sterker. Toch kon
niet worden voorkomen dat ook deze
set in het voordeel van Avero/OS2
werd beslist: 15-10.
Al was het team uit Sneek sterker dan
het Vordense, Dash-Sorbo heeft laten
zien dat het zeker wel mee kan
draaien op dit niveau.

Uitslagen
De uitslagen van volleybalvereniging
Dash van zaterdag 7 januari waren als
volgt: D4C Devoko 8-Dash 7 3-0,
MC Boem l-Dash l 0-3, JB Boem
l -Dash l l -2. Programma; donderdag
12 januari Hl Wilp l-Dash 2, D4A
Terw. 4-Dash 5. Vrijdag 13 januari: H.
rekr. Dash 3-Welsum 2. Zaterdag 14
januari: D3 Div. B. SVS-Dash l Sor-
bo, D2A ABS l-Dash 3, H3A S VS
5-Dash 3, JC ABS l -Dash l, DP Dash
2-Voorw. 1-D3A Dash 4-Voorw. 5-
HP Dash 1-Voorw. l, MA Dash
l-Boem. 2.

Crossloop
De Vordense rijwiel- en toerclub De
Achtkastelenrijders houdt op zater-
dagochtend 14 januari haar jaarlijkse
nieuwjaarscrossloop. De start is bij
V.V. Vorden aan de Oude Zutphensc-
weg. Er kan gelopen worden over 5,
l O en 21 kilometer, info: 05752-1001.

Op de Noordshow die gehouden werd
te Zuidlaren werd ook ingezonden
door leden van PKV, met de volgende
resultaten.
Grote Hoenders: Fries hoen A.J. Dijk-
stra IxZG; Appenzeller spitskuif H.
van Olst 2xG; Wyandotte H. Beren-
pas IxZG 3xG; idem J. Rouwenhorst
IxFlxZG.
Dwerghoenders: Fries hoen A. J.
Dijkstra IxZG; idem met Lakenvel-
der 2xZG; Doornikse kriel H. van
Olst 2xZG IxG; Orpington comb.
Dior IxF 3xZG 2xG; Wyandotte T.
Zevenhoeken l xZG.
Sierduiven: Fabio van Olst 3xG.
Konijnen: Rode Nieuwzeelander H.
Gosselink 2xZG; idem G. Lenselink
2xZG IxG; Rex M.G. Lijftogt 2xZG;
Hollander comb. The Black Stars 4xF
7xZG 2xG; idem T. Zevenhoeken
IxF; Hulstlander A.J. Dijkstra 4xF
l xZG; Rus J.G. Derksen l xZG; idem
T. Zevenhoeken 2xZG.
Totaal aantal ingezonden dieren:
10039.
Ook werd ingezonden op de regionale
show te Diepenheim met de volgende
resultaten.
Watervogels: Joh. Rouwcnhorst
4xZG 2xG.
Sierduiven: W. Soeteman IxU IxF
3xZGlxG.
Grote Hoenders: J. Rouwenhorst
IxZG met Wyandotte; Twents hoen
DJ. Lijftogt 2xG; Brahma W. Soete-
man 3xG.
Konijnen: Nieuwzeelander W.H.
Braakhekke 3xG; idem H. Verstege
2xZG 2xG; Rode Nieuwzeelander J.
Bakering IxF 2xZG 3xG; Parelfeh
comb. Van Heerde IxZG; idem met
klein zilver IxZG; Nederlandse han-
goordwerg J. Dekkers 2xZG IxG;
idem comb. Van Heerde 2xG.
Totaal aantal ingezonden dieren 799.

BZRVorden
De uitslagen van 4 januari van bridge-
club Vorden zijn als volgt; Groep A:
1. dms Broertjes/Gilles 58,5 %, 2.
dms Van Burk/Hendriks 56,7%, 3.
mv/hr Vreeman 53,5 %. Groep B: 1.
dms Van Alphen/Wa/naar 59,8%, 2.
mv/hr De Bruin 53,8 %, 3. mv/hr Fü-
hriSnethlage51,8%.

LRenPC
De Graafschap
Bij de indoorspringwedstrj^^
ponies, die op zaterdag 7 jamiari in
Lochem werden gehouden, behaalde
Inge Regel ink met Lady de eerste
prijs in de klasse M. Rodie Heuvelink
behaalde met Rayka de tweede prijs
in de klasse B, categorie C.

voor

Programma
W Vorden
VordenBl—ADBl .
Davo l — Vorden l (beker); H en K 2
- Vorden 3; KS V 3 — Vorden 4; Vor-

den 5 - Sociï 4; Diepenheim 6 — Vor-
den 7.

Dammen
Tegen koploper Priva de Lier heeft
het eerste damteam van Dostal We-
genbouw een prima wedstrijd ge-
speeld met als eindresultaat een klei-
ne nederlaag. Alex Klein bracht de
bezoekers op voorsprong na een blun-
der in een al wat mindere stand (0-2).
Gerrit Wassink nam in iets voordelige
positie een remise-aanbod van zijn te-
genstander aan (1-3) en de uit Kiev
overgevlogen Rotislav Lestsjinski
bracht Vorden op gelijke hoogte.
In een spannende wedstrijd kon hij
met een schijfoffer goede doorbraak-
kansen creëren en daarmee uiteinde-

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Wel jao, den vlekke kan d'r vandage ok nog wel bi'j, 't is hier ok niks
gedaon umme wat fatsoenluks op de vloer te hemmen, i'jluu kearls maak
t'r toch zo weer un varkensstal van'.
Toon van de Spitsmoes was nog effen nao de schaöpe ewes umme ze un
handvol heu'j veur te gooien. De schoene die hee an had waarn goed
stroef van onderen, die kon e better maor anholn met die gladdugheid.
En daor was e ok zo met weerumme ekommen, de kamer in met un klad-
de stront t'r an. Bi'j ongeluk, zoas alles vandage.

't Was vanmaarn vrog al begonnen met de rottevalle. Um zes uur had
Riek um al wakker emaakt. 'D'r zit al wel un half uur un katte op un
akelugge meniere te reern, gaot us hen kiekn', had zee ezeg.
't Was bepaold gin zommer buutn, um gin koldugheid op te gaarn had e
zich maor goed inepakt al was ut maor un klein endjen nao de schuure.

Waor hee al bange veur was cwes zaog e metenc too hee 't lech in de
schuure andei. Un katte vloag in 't ronde met an zien poot de rotteval.
Gelukkug had e de valle met un iezerdraod an de mure vaste emaakt zo-
dat de katte d'r neet met vandeur kon gaon. Want dan ha'j ut fees nog
neet ehad at de katte daor bi'j nach en ontic de buurte met in was cs-
jouwd.

Waor de katte van was wis e neet, hee had dat geal-witte mormel hier al
un keer of wat weg-elöcht umdat e achter de vogels anzat. Vanwckke
nog had de katte un paar keer oaver un koolmeze egrepn die bi'j eur ach-
ter 't huus op de voerplanke eur kosjen zochten.

Naodat e zich un paar dikke leem handsen had an-etrokken (nog oavere-
holn uut de tied dat e nog hen fretteern ging) lukken 't um de katte in
hande te kriegen en los te laotn. Um de katte maor metene van kant te
maakn had um toch al te gries clckken, zo'n las hadn ze d'r now ok weer
neet van.

Bi'j ut koffieconcert van 'Concordia', dat besunder mooi was ewes,
hadn ze zich al haos velaat. Met allene maor un bord soep achter de
kneupe waarn ze toen metene op Steenderen an-egaon. Ze hadn op de
radio wel ewaarschouwd veur gladde weage maor dat zol hier wel zo'n
vaart neet loopn, 't was mooi dreuge en veurrugge keer was ut hier ok
nog wel metevaln. Too zee goed en wel in Steenderen waarn ewes, was
ut beginnen te giescln en was ut spekglad ewodn. Uurn later as dat ze van
plan waarn ewes hadn zee ut an-edörfd um weer op huus an te gaon.
Vuutjen veur vuutjen waarn ze toen met 'n auto op huus an ekrummeld
en 't was goed egaon tot an de garage. Daor was 'n auto iets opzied
egleen en met de deure tegen 't kezien an-ekommen. Gin grote dutte
maor te groot umme te laotn zitten, dus wel weer un schadcposjen van
zo'n vier-viefhonderd gulden.

Achteraf bezien hadn ze maor better nao de radio können luusteren
umme neet van huus te gaon. Maor jao, achteraf is goed praoten, dat
we'w zo zuutjesan wel, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

lijk de partij in zijn voordeel beslissen
(3-3). Eddy Budé boekte een licht
voordelige remise (4-4). Chris Gre-
vers kon met een meerslagfinesse af-
wikkelen naar remise (5-5) en ook de
partij van Henk Ruesink eindigde in
een puntendeling (6-6).
Hendrik van der Zee kreeg na een
schijfoffer wel goede kansen maar het
was bij lange na niet genoeg om win-
nend voordeel te krijgen (7-7). Jan
Masselink moest in het late middens-
pel nauwkeurig manoeuvreren om de
remise binnen te halen (8-8). Johan
Haijtink kreeg in tijdnood een forcing
om de oren, waardoor zijn tegenstan-
der kon doorlopen naar dam. Uitein-
delijk verloor Haijtink (8-10). Na de
overgave van Haijtink gaf de tegen-
stander van Gerrit Boom zijn voorde-
lige eindspel direkt remise (9-11).

Rudie Peters 10e, Harrie Eggink 19c
en Ben Peters 23c.
André Bargeman reed zich in de voor
hem nieuwe klasse neo-amateurs naar
een goede 22e plaats.
De heren RTV-ers kunnen terugzien
op een zeer geslaagd weekend.
Woensdag 4 januari snelden in Sur-
huisterveen Rudie Peters naar een 5e,
Jan Pieterse 14e en Gerard Eskes naar
een 15e plaats in de veteranen klasse.

ENDA

RTV
Op het NK veldrijden te Soestduincn
werd door menig RTV-er deelgeno-
men. Het parcours was spekglad zo-
dat er zelfs zout gestrooid moest wor-
den om het enigszins berijdbaar te
maken. Op het prachtige parcours
werden door diverse renners goede
resultaten behaald.
Jan Weevers die helemaal achterin
moest starten, maar elke ronde een
paar plaatsen terug pakte kwam tus-
sen de profs als keurige 14e aan.
Bij de veteranen waar gelijk na de
start al een beste valpartij was, werd

JANUARI:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
11 Welfare handwerken, de Wehmc
12 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst in

Dorpscentrum
12 PCOB,Nieuwjaarsvisite
14 PaasvuurKranenburg, ontvangst

snoeihout
16 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
17 NCVB Volksgeloof i.h. dagelijks

leven
17 KBO soos Kranenburg in 't Wapen

van'tMedler
17 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Prov. H and werkdagen in het
Dorpscentrum

18 Jaarvergadering m.m.v. duo
Thomasvaeren Pieternel

18 Jaarvergadering H VG Wichmond

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

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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