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Nieuwj aarsbij eenkomst
Industriële Kring Vorden
Traditioneel kwamen de leden van de Industriële Kring Vor-
den op de 2e dinsdagavond van het jaar bijeen in het Pantof-
fel tj e voor de nieuwjaarsborrel. Daaraan voorafgaand werd
een ledenvergadering gehouden waar geanimeerd werd gedis-
cussieerd over diverse actuele zaken.

waarbij men voornemens is een aan-
tal zaken met betrekking tot de indu-
strie en het industrieterrein aan de
orde te stellen. Ter gelegenheid van

het nieuwe jaar werd door de voorzit-
ter een toost uitgebracht op het onder-
nemen en werken in een hopelijk zo
gunstig mogelijk klimaat te Vorden.

De secretaris de heer Ir. J.W. Ems-
broek gaf een uitvoerige toelichting
over het indicatief bodemonderzoek
dat op het oude industrieterrein zal
worden uitgevoerd. Nadat vervolgens
de penningmeester ing. J. Krooi het
financiële verslag had toegelicht,
werden de aktiviteiten voor het ko-
mendejaar aan de orde gesteld.
In maart zal nader aandacht worden
besteed aan het feit dat Gelderland als
beste potentiële economische regio in
Europa uit de bus is gekomen. Dat
blijkt uit een onderzoek dat een voor-
aanstaand wetenschappelijk bureau
heeft gedaan onder maar liefst 267
west-Europese regio's. Het jaarlijkse

bedrijfsbezoek bij één van de leden
zal dit jaar worden afgelegd bij Wol-
brink Stalinrichtingen, waartoe de di-
recteur de heer Witberg van harte zijn
medewerking toezegde. Op l oktober
zal een bedrijfsbezoek worden ge-
bracht aan een onderneming buiten
Vorden, terwijl in de november-
vergadering aandacht zal worden be-
steed aan fiscaal-juridische holding-
structuren, welke lezing zal worden
verzorgd door de voorzitter van de
Kring zelf.

Tevens kwam uitvoerig het op korte
termijn te voeren periodieke overleg
met de gemeente Vorden aan de orde,

Gedachten gaan uit naar meerdere zetels:

D '66 in Gemeenteraad
Vorden?
Op initiatief van de afdeling Zutphen en Omstreken van D'66
werd donderdagavond in Vorden een eerste bijeenkomst be-
legd om eens te polsen of ook in Vorden voldoende mogelijk-
heden zijn om straks met succes aan de gemeenteraadsverkie-
zingen deel te nemen.

De bijeenkomst stond onder voorzit-
terschap van Fons Spliet die konklu-
deerde dat D'66 in Vorden twee wel-
licht met drie zetels uit de bus zou
kunnen komen. 'Het zou toch te gek
zijn wanneer we in Vorden niet in de
raad zouden komen', zo sprak hij.
Waar het bij Hotel Bakker donder-
dagavond om draaide was de vraag
'wie wil in Vorden mede helpen de

EMEENTE ULLETIN ORDENJf y

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

In de week van 11 tot en met 15 ja-
nuari 1993 hebben burgemeester en
wethouders de volgende vergunnin-
gen verleend en de melding geaccep-
teerd van:

— de heer B.J. Eskes, Raadhuisstraat
28 te Vorden, voor het bouwen van
een schuur en het slopen van een
berging op het perceel Raadhuis-
straat 28 te Vorden;

- de heer C.M. Hartman, Haytinks-
dijk la te Barchem, voor het bou-
wen van een woning met garage/
berging op het perceel Hamsveld-
seweg 11 te Vorden;

- de heer R. Lucassen, Kerkweide 4
te Vorden, voor het bouwen van
een woning met berging op het
perceel Kerkweide 6 te Vorden;

- de heer E.J. Gerritsen, het Wie-
melink 32 te Vorden, voor het bou-
wen van een schuurtje op het per-
ceel het Jebbink 42 te Vorden;

— Chr. scholengemeenschap voor
V.B.O. Het Beeckland, voor het
kappen van l berk op het perceel
Het Hoge 26 te Vorden;

- de Spoorweg Weizij nsvereniging,
Morgental 13 te Zaltbommel, voor
het kappen van een esdoorn op het
terrein van de Decani/e te Vorden;

- mevrouw Regelink-Bargeman,
Koekoekstraat 7 te Vierakker,
voor het afzetten van een houtsin-
gel en het vellen van enkele bo-
men langs de Strodijk te Vorden,
onder oplegging van een herplant-
plicht voor enkele eiken en ber-
ken;

— de kerkvoogdij Hervormde Ge-
meente Wichmond, Walterslag-
weg 2 te Baak, voor het kappen

van 0,4 ha populier aan de Broek-
weg te Wichmond, onder opleg-
ging van een herplantplicht voor
0,4 ha. populier aan de Broekweg
te Wichmond;

- de heer J.A. Berenpas, Mosselse-
weg l te Vorden, voor het kappen
van 50 fijnsparren op het perceel
Mosselseweg l te Vorden, onder
oplegging van een herplantplicht
voor 50 sparren op het perceel
Mosselseweg l te Vorden;

- de heer H. Berenpas, Mosselse-
weg 5 te Vorden, voor het kappen
van een eik aan de Mosselseweg te
Vorden, onder oplegging van een
herplantplicht voor een eik aan de
Mosselseweg te Vorden;

— burgemeester en wethouders van
Vorden, voor het kappen van 4 es-
doorns aan de H.K. van Gelreweg
te Vorden, onder oplegging van
een herplantplicht voor 4 zuilvor-
mige bomen aan de H.K. van Gel-
reweg te Vorden;

- R.K. Kerkbestuur, het Jebbink 6 te
Vorden, voor het kappen van 2 in-
landse eiken op het perceel Eiken-
laan 2a te Vorden, onder opleg-
ging van een herplantplicht voor 2
inlandse eiken op het perceel Ei-
kenlaan 2a te Vorden.

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

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE VRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van de vrijstellingsmogelijkheid
als bedoeld in artikel 18A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, mede-
werking te verlenen aan:

— het bouwen van een tuinhuisje op
het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie S, nr. 210,
plaatselijk bekend Beeklaan 5 te
Wichmond.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen tot en met 5 fe-
bruari 1993 voor eenieder ter inzage
ter secretarie.

Eventuele bezwaren kunnen tot en
met die datum schriftelijk bij burge-
meester en wethouders worden inge-
diend.

VORDEN GAAT GLAS
OPJÏLEUR

INZmELEN

In het Gewest Midden IJssel, dus ook
in Vorden, komen nieuwe glasbakken
waardoor het mogelijk is om glas op
kleur in l^fcumelen. In de containers
kunt u v^^bruin en groen glas in
aparte compartimenten gooien. Ook
de wagen die de containers komt le-
gen heeft deze compartimenten, zo-
dat het glas ook in deze wagen ge-
scheiden blijft. Waarschijnlijk komen
deze nieuwe glasbakken eind januari,
begin februari op de plaatsen van de
huidige glasbakken. Op de containers
staat precies aangegeven in welk vak
u het glas moet doen.
Het op kleur gescheiden inzamelen is
een wens van de verwerkers van het
gescheiden ingezamelde glas. Het
percentage dat opnieuw kan worden
gebruikt is hoger. Er komt nog een
voorlichtingsaktie om in totaal meer
glas in te leveren.
Van het nu ingeleverde glas is 44 pro-
cent wit, veertig procent groen en
zestien procent bruin of van een ande-
re kleur.

VERKEERSLICHTEN
BIJ DE OVERSTEEK-

PLAATSEN VOOR DE
SCHOLEN

Bij de oversteeekplaatsen voor de
scholen in het centrum van het dorp
en de Dr. C. Lulofsweg komen ver-
keerslichten. De commissie Midde-
len en Gemeentewerken heeft hier-
over een positief geadviseerd. Het de-
finitieve besluit zal de gemeenteraad
in een van de komende raadsvergade-
ringen nemen.
Diverse belangengroeperingen, waar-
onder de scholen, hebben om goede
oversteekvoorzieningen gevraagd.
Burgemeester en wethouders hebben
door Heidemij Adviesbureau een on-
derzoek in laten stellen. Daaruit
kwam naar voren dat de meest haal-
bare variant het aanbrengen van ver-
keerslichten is. De voorkeur van bur-
gemeester en wethoduers gaat even-
eens uit naar deze variant.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAAG

De heer H. Wezinkhof heeft een
bouwvergunning gevraagd voor het
vernieuwen van een schuur op het
perceel Kapelweg 4 te Vorden. Deze
aanvraag is ingekomen op 11 januari
1993.

kar te trekken'. De aanwezigen (zo'n
vijftien in getal) waren het unaniem
met elkaar eens dat er zo spoedig mo-
gelijk een plaatselijk programma
moet komen, met daarin uiteraard de
basis-ideeën van D'66 verwerkt.
Jan Poorterman raadslid in de ge-
meente Warnsveld van D'66 vertelde
het één en ander over zijn ervaringen
in de gemeentepolitiek.
'Ga er maar vanuit dat je als nieuwe
partij niet met open armen door de
andere partijen wordt ontvangen. Je
wordt in feite beschouwd als een 'on-
gewenst kind' en je zult je voor meer
dan 100 procent moeten inzetten.
Zorg ervoor dat je je ook inderdaad
als nieuwkomer presenteert. Let wel
raadslidmaatschap geeft verplichtin-
gen, je wordt voor 4 jaar gekozen.
Tussentijds eruit stappen is er vol-
gens D'66 begrippen niet bij', aldus
Jan Poorterman die hoge waarde
hechtte aan het instituut
tie'.
De initiatiefnemers toonden zich niet
ontevreden over deze eerste bijeen-
komst en besloten om over veertien
dagen verder te 'brainstormen' om
vervolgens te trachten eertffeital per-
sonen te vinden die zich sWRs kandi-
daat voor de gemeenteraadsverkie-
zingen wil stellen. Het sekretariaat is
voorlopig wat Vorden betreft in Vier-
akker: 05750-26991.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Kranenburgs
Karnaval verhuist
naar 'tMedler
Zoals alle Kranenburgse Vereni-
gingen kan het Kranenburgse Karna-
val niet meer terecht bij Schoenaker.
Enerzijds heeft Schoenaker voor de
karnaval de deuren gesloten, ander-
zijds merkt men steeds meer, dat on-
der deze omstandigheden de Kranen-
burgers hier geen feest meer willen
vieren. In goed overleg met de Fam.
Eijkelkamp heeft men nu hetzelfde
programma zoals voorgaande jaren
rond. Dus dit jaar de zaterdagavond
20-2 en de zondagmiddag 21 -2.

Oecumenische
dienst
Van 18 t/m 25 januari wordt wereld-
wijd de jaarlijkse Week van Gebed
voor de eenheid van de christenen ge-
houden.
Dit jaar is het thema: de vrucht van de
Geest... ontleend aan Galaten 5, vers
22.
Ook in Vorden zal hier aandacht aan
worden besteed. A.s. zaterdagavond
23 januari is er in de R.K. Christus
Koningkerk een oecumenische
dienst, uitgaande van de Raad van
Kerken Vorden/Kranenburg.
Voorganger is ds. H. Westerink en het
parochiekoor Cantemus Domino
o.l.v. dhr. T. Wissink verleent muzi-
kale medewerking. Iedereen is van
harte welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zaterdag 23 januari 19.00 uur Oecumenische
gebedsdienst voor de eenheid van de christe-
nen in de RK Christus Koningkerk. Voorgan-
ger ds. H. Westerink m.m.v. parochiekoor Can-
temus Domino.
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. M. Berg, Bar-
chem; 19.00 uur ds. M. Berg, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 24 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 23 januari 19.00 uur Gebedsdienst
vanwege de Raad van Kerken m.m.v. ds. Wes-
terink en Cantemus Domino.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 januari Pastor
J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts23-24januari'dr. Haas.
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. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

Dierenarts van zaterdag 23 januari 12.00 uur
tot maandagochtend 7 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 23-24 januari J.H. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. G. Griffioen,
Bathmen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 24 januari 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 januari
Pastor Van Zeelst, tel. 05752-1735.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Prot. Chr.
Ouderenbond
Op 7 januari jl. hield de P.C.O.B. haar
Nieuwjaarsvisite. Na een rondrit
door de omgeving kwamen we aan
bij 'De Dolle Hoed' in Barchem. Het

gezellige samenzijn werd besloten
met een boerenkoolmaaltijd.
Onze volgende bijeenkomst is op 21
januari in 'De Wehme'. Op 18 fe-
bruari hopen we Prof. Dr. I.A. Die-
penhorst weer te ontmoeten, hij zal
het hebben over: 'Ouder worden;.
Iedereen van harte welkom!



2 bos Narcissen 4,95
1 bos Anjers en 1 bos Fresia's 8,95

2 mooie grote
9,95

3 Primulaatjes 4,95

DL VALEWEIDE-bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

25 Navelsinaasappelen 6,50
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PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
/owcl blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

*-
•fe §

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 21-22-23 JANUARI

Versgemaakte
grote PIZZA'S
nu per stuk

JONAGOLD
Handappels

2 kilo 1.50

Boeren
NOTENMIX

250 gram 1.95
MAANDAG

25 JANUARI:

PANKLARE

PREI

500 gram 125 500 gram 250

Harde
SPRUITEN

per kilo 0.95
DINSDAG

26 JANUARI:

PANKLARE

BAKSCHOTEL

WOENSDAG
27 JANUARI:

PANKLARE

RODE KOOL

500 gram 125

arkensvlees
eel keus

oordelig
errassend lekker

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 8,95
Grove verse worst 1 k.io 9,90
Schouderkarbonade 1 KÜO 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KHO 8,95
Rundergehakt ik , io 12,50

Magere Varkenslapjes 1 yo 8,95
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTKEUKEN

TjapTjoy
500 gram

7,25

SPECIALITEITEN

Gepaneerde
Schnitzels

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 1,15

Achterham
100 gram 2,25

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

Haas/Rib
Karbonades
1 kilo 9,95

Kippepoten
1 kilo 4,98

WEGENS ADOPTIE GESLOTEN VAN
VRIJDAG 22 JANUARI TOT CA. 24 FEBRUARI.

H U I D V E R Z O R G I N G

(f uu5ta

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . te l . 3025

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
OOK HET ADRES VOOR AL UW

TELEFOON 14 70
HUISSLACHTINGEN

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8
januari 1993 onder nr. BD92.27883-AJZ04 bericht
jdffi ontvangst hebben gedaan van de 'Verordening
^Pntiteitskaart gemeente Vorden', vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. 22 december 1992.

Deze verordening is in werking getreden op 1 januari
1993.

De verordening ligt voor iedereen vanaf heden, gedu-
rende een termijn van drie maanden ter secretarie, af-
deling Bestuur, ter inzage en is tegen de betaling der
kosten verkrijgbaar.

Vorden, 21 januari 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Neem geen onnodige

risico's
Huur en koop uw

SKI'S
bij (Erkend wintersport-

specialist
F.S.N, en Ned. ski-ver.)

L O C H E M
Zulphenseweg 2, Lochem, 05730 54189

'de "blauwe hand

Tijdens de opruiming

20% korting

op de hele kollektie!

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

Nefit-Turbo. Stoken^
met Schone WinstJ

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

pij een milieu- maatregel nemen die u
•j geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen |k| E E l T
u er graag meer over!

DEZE WEEK

KRENTEBOLLEN
A m-M—• /•vr-r-kAi/ 5 HALEN
APPELGEBAK ABETALEN

KRUIDKOEK van 3.50 voor 3,20

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

WARME BAKKER

OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN-Tel. 1373

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

DAT KAN l Een cursus op eigen niveau en in eigen tempo bij

EJ

l
U krijgt individuele begeleiding in kleine groepjes (4-6 personen) .

De volgende cursussen worden door ons verzorgd:
«v>Toetsenbordvaardigheid f 2 5 0 , -
* Toetsenbordvaardigheid en tekstverwerken

WordPerf eet 5 . l f 3 5 0 , -
* Basiscursus tekstverwerken WordPerfect

5.1 f295 , -

* Gevorderdencursus tekstverwerken
WordPerfect 5.1 f 2 9 5 ,

* Basiscursus MS-Dos f 2 9 5 ,
* Basiscursus Dbase IV f 295,
* Basiscursus Lotus f 2 9 5 ,

Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen op maandag, woensdag en vrijdag.
Tel.: (05750) 2 31 67
QuickTeach, HetCornegoor 24, 7231GGWARNSVELD



Hoera, Wesley heeft een zus-
je. Haar naam is

Esmé

De gelukkige ouders zijn

Frans en Ellen Burger

19 januari 1993
de Steege 17
7251 CKVorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Anne Marleen

Wij noemen haar

Marleen

Benno en
Absie Bokkers-Gotink
Inge en Wouter

13 januari 1993
7251 PM Vorden
Lankampweg 3

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die wij
mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijksfeest.

fam. H. G. J. Horstman

het Jebbink 54
7251 BN Vorden

Buren, vrienden en
bekenden, hartelijk
dank, voor de steun

en belangstelling,
tijdens de ziekte

van mijn man.

Trees Mölders,
Brinkerhof 17.

DR. DAGEVOS

AFWEZIG
VAN 25

T/M 29 JANUARI

Patiënten, wier
achternaam begint met

A t/m K kunnen terecht
bij

Dr. Sterringa, tel. 1255,
en

L t/m Z bij Dr. Haas,
tel. 1678.

Wij zijn VERHUISD

van de

Wildenborchseweg 4

naar

Kerkwe/de 17
7251 LN Kranenburg

T. Hartman -
Ankersmit

en Martine

Ten Cate en
Hollandia

ONDERGOED
voor DAMES en HEREN

a/d Zutphenseweg heeft het.

Voor het versn/pperen van hout
en afvoeren van snippers:

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32-Toldijk

Tel. 05755-1527

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807
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Op zaterdag 30 januari hopen wij
samen met onze kinderen ons 40-jarig ~*~
huwelijk te herdenken.

Anton Bargeman
Jo Bargeman-ter Maat

U bent van harte welkom op onze
receptie, welke wordt gehouden van
14.30 tot 16.30 uur in Café-Restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Overweegt U een kado, ^^
dan liever zo: I/*N

januari 1993
DeBoonk2,7251 BV Vorden

f
i
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Op zaterdag 30 januari a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Hendrik Bogchelman
Gerda Bogchelman-Abbink

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

januari 1993
Ruurloseweg 121,7251 LD Vorden
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Op 25 januari a.s. wordt

Oma Bouwmeester- Wunnekers

**

-X-
-X-

-'i'-

^Bt

85 jaar.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
30 januari van 14.30 tot 16.30 uur in
café-restaurant 'De Luifel',
Dorpsstraat 11 te Ruurlo. i

Beumersteeg 4,7261 LB Ruurlo
'î ioiC îOiC îoiC Ĵ'ioî i'̂ î iC î̂ î î iC î

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

t
Bedroefd geven wij u kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van onze

Lowysa Anna Maria (Wies)
Seesing

* 10 september 1921 t 20 januari 1993

Familie Seesing

Ruurloseweg 28
,,'t Groenedal"
7251 LK Vorden

De Avondwake vindt plaats vrijdag 22 januari
om 19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het
Jebbink 8 te Vorden.
Daarna is er tot 20.15 uur gelegenheid tot con-
doleren en afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4Ate Vorden.
De uitvaart vindt plaats zaterdag 23 januari om
10.30 uur in de St. Antoniuskerk, Ruurloseweg
101 te Kranenburg-Vorden.
Aansluitend is de begrafenis op het parochiële
kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in zaal Eykelkamp, Ruurloseweg
114 te Kranenburg-Vorden.

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

NOGMAALS
VELE TIENTJES
AFGEPRIJSD!

NU TOT

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

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

STERKERE SPIEREN ONTLASTEN UW RUG !!
VOOR DE DERDE KEER START

fndoor sport vorden
MET EEN SPECIALE CURSUS VOOR MENSEN DIE LAST HEBBEN VAN HUN RUG
EN/OF NEK EN OM DIE REDEN NIET OF WEINIG AAN SPORT KUNNEN DOEN,

VAN ELKE DEELNEMER WORDT DE KLACHT APART BEKEKEN,
WAARNA ER EEN OEFENSCHEMA WORDT OPGESTELD.

DE CURSUS BESTAAT UIT 12 LESSEN EN W|tf>T VERZORGD
DOOR EEN FYSIOTHERAPE™

VOO/? INLICHJINGEN BEU ö 05752-3433.

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

Zaterdagopenstelling
afdeling Reizen Rabobank Vorden

Zaterdag 23 en 30 januari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur
is onze afdeling Reizen voor het publiek geopend.

Wij ontvangen u dan graag
voor informatie over en
boeking van uw vakantie.

Rabobank
VORDEN

U vindt
variatie bij de
Keurslager!

voor het weekend recept

RUNDERGEHAKT 500 gram 598

KIP
TOURNEDOS

100 gram

245

EIGEN GEMAAKTE

ACHTERHAM
gekookt 100 gram l 9O

DIVERSE SOORTEN

RAUWE HAM
100 gram 225

SALAMI
100 gram 198

vleeswarenspecial

CANADESE
BACON 100 gram

Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
B 05750-22816

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

APPEL-SPIJS

Gevuld met verse appels
en zuivere amandelspijs.

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND: voor 5,95
't winkeltje in vers brood en banket

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

Nieuw bij BARENDSEN

LAMPEN
HANGLAMPEN

WANDLAMPEN

TAFELLAMPEN

LAMPEN

VLOERLAMPEN

TUINVERLICHTING

LOSSE LAMPEKAPPEN

LAMPEN

BARE N DSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261



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

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

• MOEDERS LET ÓP:
verkleedkleren voor kinderen
te huur. Ruime keus, alle ma-
ten. Het Stroo 21, Vorden, tel.
2138.

• TE HUUR IN VORDEN:
opslagruimte 8x16 m, doorrij-
hoogte 4,5 m. Inl. 05734-1838.

• TE KOOP: antieke hout-
kachel, perfecte staat, Godin
963, f 400,-. Tel. 05752-3375.

• GEVRAAGD: woonruimte
voor 1 persoon. Z.s.m. Tel.
05752-2255.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 4 uur per
week. Brieven onder nummer
43-1. Bureau Contact, Post-
bus 22,7250 AA Vorden.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Oud-Hollandse spelen
voor moderne mensen.

l Een familie-, personeels- of
llllfp clubfeest? In een ontspannen
BH| sfeer laten we u kennis maken

i met een aantal gezellige, maar
i spannende spelen. Gezel-
| schapsspelen waarbij alles
f draait om handigheid, geluk
l en....gezelligheid! Niemand
l buitenspel. Uitleg en begelei-
| ding wordt door ons verzorgd.
| Een leuke, ontspannen bezig-
I heid voor jong en oud. Ge-

il! combineerd met een barbeque
of buffet is iedere feestavond
een geslaagde avond! Reser-
vering minimaal 25 personen.

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

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

WAT WIL JIJ
LATER WORDEN?

NET ZO GROOT
ALS J IJ.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

OPRUIMING
AABE DEKENS zuiver scheerwol

220 x 240: van 490,- nu 365,-

van 365,- nu 249,-

van 359,- nu 259,-

160 x 240: van 350,- nu 235,-

TAFELKLEDEN SMYRNA
EN HANDWEEF

NU MET 30% KORTING

DIDAS DEKENS draion en acryl

150x220: van 69,95 nu 49,-

160x240: van 139,95 nu 89,-

220x240: van 159,95 nu 99,-

DEKBEDOVERTREKKEN
1-persoons: van 72,50 nu 25,-

HOOFDKUSSENS

Veren: per st. 75,- 2 voor 129,-

Gemengd veren: per st. 50,- 2 voor 79,-

Div. VITRAGE VALLEN

vanaf 2,95 p. mtr.

Restanten MEUBELSTOF

VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN

TAPIJT

vilttapijt 200 cm br. NU 45,- p. mtr.
keukentapijt 200 cm br.

van f 79,- NU 59,- p. mtr.

keukenloper 80 cm br. NU 21,95 p. mtr.

Restanten VINYL

UITZOEKEN 5,- 10,- 15,-

Restanten TAPIJT
voor hal, gang en caravan

5,- 10,- 15,-
Geloogd grenen LEDIKANT 90 x 200

met LADENKAST van 1.210,- nu 995,-

Teener LEDIKANT wit 90 x 200

van 317,- nu 199,-

Pirelli schuimrubber MATRAS

90 x 200: van 720,- nu 595,-

Pirelli Largo schuimrubber MATRAS

90 x 200: van 685,- nu 595,-

BRUCA MATRAS Bultex, 17 cm dik
afgedekt met superplumex
soft of medium

90 x 200: van 645,- nu 525,-

140x200: van 1.015,- nu 795,-

Verstelbare LATTE N B ODE M

90 x 200: van 330,- nu 195,-
KUPERUS elektrisch verstelbaar SPIRAAL

90 x 200: van 2.095,- nu 1 -795,-

Restanten GORDIJNSTOF

120x120: uitzoeken 5,-

120x220: uitzoeken 25,-

FAUTEUIL KUSSENS

1stel van 395,- nu 125,-

1stel van 365,- nu 99,-

interieuradviseur
Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

g.vc

OP OP
ARENDSEN

Raadhuisstraat 14 7255 BW Hengelo (gld.) Telefoon: 05753 - 2511

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM
1 5 0 v a k z a k e n door h e e l n e d e r l a n d

CONTACT een goed en graag gelezen blad

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

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

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

Tonny Jurriëns
1>< AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



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

Donderdag 21 januari 1993
54e jaargang nr. 43

Postkantoor overvallen
Dinsdagmiddag, omstreeks 15.30 uur, werd een gewapende overval gepleegd op het postkan-
toor aan de Zutphenseweg. Op het moment van de overval was het kantoor voor het publiek
geopend en stonden er een aantal bezoekers voor de loketten.

Eén met bivakmuts gemaskerde da-
der ging het kantoor binnen en dwong
de lokettiste onder bedreiging van
vermoedelijk een vuurwapen tot af-
gifte van geld. Het bedrag is nog on-
bekend.

Na de overval is de dader in een don-
kerblauwe Golf personenauto ge-
vlucht. Deze vluchtauto werd kort na
de overval in Vorden op het Molen-
blick aangetroffen. Na onderzoek
bleek deze auto elders gestolen te
zijn. Volgens getuigen is de dader
overgestapt in een rode Mazda, die
eveneens als gestolen gesignaleerd
staat.

Op het tijdstip van de overval was het
vrij druk nabij het postkantoor. Mo-
gelijke getuigen van de overval die
iets kunnen verklaren over de blauwe
Golf en de rode Mazda of de dader
worden verzocht contact op te nemen
met de politie in Vorden, tel. 05752-
1230.

Recherche-onderzoek van de
vluchtauto (Golf).

Wijziging
spreekuren
Sinds november 1991 heeft het
Kruiswerk Oost-Gelderland een Cen-
traal Meldpunt, waar een ieder 24
uur per dag kan bellen voor het aan-
vragen van verpleegkundige - en ver-
zorgende hulp, voor het aanvragen
van huisbezoeken van de wijkverple-
ging of adviezen met betrekking tot
voeding van baby en kleuter.
Nu het Centraal Meldpunt meer be-
kendheid heeft gekregen, is de nood-
zaak van een verpleegkundig spreek-
uur afgenomen; daarom zijn de
spreekuren van de wijkverpleging
m.i.v. l januari 1993 komen te ver-
vallen.
Het Centraal Meldpunt is 24 uur per
dag bereikbaar op tel.nr. 06-8806.
Voor uitleen van verpleegartikelen
kan men terecht op werkdagen.

Emmerikseweg 239, Zutphen; Pr.
Margrietstraat l, Zutphen; Kiekebelt
3, Warnsveld; 't Jebbink 15, Vorden,
allemaal tussen de middag.

Éénmaal per week is er een weeg-
spreekuur voor zuigelingen:

Emmerikseweg 239, Zutphen (iedere
vrijdag); Pr. Margrietstraat l, Zut-

phen (iederde dinsdag); Kiekebelt 3,
Warnsveld (iedere woensdag); 't Jeb-
bink 15, Vorden (iedere dinsdag), ook
allemaal tussen de middag.

Men hoopt op deze wijze een goede
service aan de bevolking te kunnen
leveren.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOORt^J

Oproep:
Zondebok - reakties
gevraagd •
In februari wil men een kerkdienst houden over het thema
'zondebok'. In Nederland worden honderdduizend kinderen
per jaar door hun klasgenoten voortdurend gepest, geschopt,
geslag<£>f buiten de groep geplaatst. In de samenle(^g wor-
den maatschappelijke en economische problemen afgewen-
teld op asielzoekers en vreemdelingen. Een recent voorbeeld is
de aanval op Turkse gezinnen in Duitsland.

Winterexcursie
De afdelingen van de GmvL, ABTB
en CBTB organiseren op woensdag
27 januari een winterexcursie. Dit
keer wordt een bezoek gebracht aan
het bedrijf van de heer J. Maat in
Giethoorn. Naast het rundveebedrijf
bezit de heer Maat eveneens in Giet-
hoorn een auto- en vervoersmuseum
annex landbouw-historisch museum.

JC-/JL A

Mensen die het slachtoffer zijn ge-
weest van het gepest van anderen
kunnen daar later nog last van heb-
ben, door zich buiten gesloten te voe-
len, faalangstig te zijn, anderen moei-
lijk kunnen vertrouwen. Er kan een
stuk bitterheid in je leven blijven zit-
ten.
De pesters hebben vaak niet door wat
ze een ander aandoen. En de grootste
groep vormen de meelopers die niets
zeggen en het maar laten gebeuren.
Ter voorbereiding op de themadienst
nodigt men mensen uit om uit eigen
ervaring hierover te reageren. Bij-
voorbeeld door wat men persoonlijk
heeft ervaren als zondebok, als pester
of als meeloper.
Of door te vertellen wat men in Vor-
den dwarszit aan pesterijen van ande-

ren aan uzelf gericht of aan anderen
of groepen van anderen.
* door schriftelijk te reageren naar

onderstaande adressen, desnoods
anoniem. >

* door op te geven voor een bijeen-
komst waar er met elkaar over kun-
nen spreken. Als men zich aan-
meldt ontvangt men een uitnodi-
ging waarin tijd en plaats worden
vermeld.

Wie dat zou willen/kunnen zou in de
themadienst iets kunnen verwoorden.
De reakties naar ds. K.H.W. Klaas-
sens, de Leuke 6, 7251 LL, tel. 1366
of mevr. M. Vaags, het Hoge 11, 7251
XT, tel. 3979. De dienst gaat uit van
de herv./geref. evangelisatiecommis-
sie.

V N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram rundergehakt
l grote zeer stevig
gesloten bloemkool
le i
3 a 4 eetlepels
broodkrui m
l theelepcl f i jne Franse
mosterd
boter of margarine
2a3eet lepels
geschaafde amandelen
zout, peper, nootmuskaat
en/of foelie

Maak de bloemkool schoon en leg hem in
kokend water met wat /out. Kook de
bloemkool ca. (•> minuten. Dompel hem direct
na het koken onder in een bak met koud
water. Laat de bloemkool, wanneer hij
helemaal is afgekoeld, in een vergiet
uitlekken en opdrogen. Maak het gehakt aan
met losgeroerd ei, broodkruim, l theelepel
mosterd, wat /.out, peper uit de molen en een
snufje nootmuskaat of gemalen foelie. Hol de
bloemkool aan de onder/.ijde /oveel mogelijk
uit maar xorg er wel voor dat de
bloemkoolroosjes aan elkaar vast b l i jven
/ i t t en . Vul de nu verkregen holte op met het
gehaktrnengsel. Beboter een
dubbelgevouwen vel aluminiumtolie en
verpak de bloemkool erin. Verwarm de oven
voor op 225"C (ovenstand 5-6). Leg de

Gevulde
bloemkool met
rundergehakt

V L O G M A N

bloemkool op liet roostor iets onder het
midden van de oven. Temper diroct na het

sluiten van de ovendeur
^^^^^^^^ de warmtebron tot 200°C

(ovenstand 4-5). Reken
op een oventijd van ca.
25 minuten .
Rooster intussen in een
droge koekepan de
geschaalde amandelen.
Spreid de amandelen
daarna uit op een groot
bord en laat /e helemaal

koud worden.
Haal de a lumin iumlo l i e van de bloemkool en
leg de bloemkool met de roosjes naar boven
op een voorverwarmdc schaal. Strooi de
geroosterde amandelen erover. Dien de
gevulde bloemkool zo warm mogelijk op.
Lekker met duchesse-aardappelen.

Gezellige Pronkzitting
'De Deurdreajers'
Het was zaterdagavond gezellig druk tijdens de Pronkzitting
van de Vordense karnavalsver. 'De Deurdreajers' in residen-
tie 'De Herberg'. Een belangrijke bijdrage daarbij werd gele-
verd door het voortreffelijke orkest 'Expresso'. 'De Deur-
dreajers' hadden deze avond een aantal gasten op bezoek
zoals onder andere de ka r na vals verenigingen 'De Lol t rap-
pers' en de lesselnarren uit Zutphen.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1410 kj (335 kcal)
Eiwit: 32 gram
Vet: 18 gram
Koolhydraten: 13 gram

Uit handen van de Vordense Prins Jan
II ('We gaan er tegenaan als dyna-
miet') kregen achtereenvolgens Prins
Martin, Prinses Miranda en jeugd-
prins Tabe van 'De Loltrappers' on-
derscheidingen uitgereikt evenals
Prins Gerard en Prinses Adèle van
'De lesselnarren'.

De Raad van Elf gaf deze avond een
persiflage op de 'Kijkdoos', waarmee
een link werd gelegd richting prins en
zijn videotheek.
De mini-dansgarde onder leiding van
Reina Groenendal en Sabine Kosse,
gaven een alleraardigst dansje ten
beste. Tonny Wiechers die de cos-
tuums van de meisjes had gemaakt
kreeg hiervoor later op de avond de
onderscheiding van de 'Sjouwer' uit-
gereikt.

Twee geweldige optredens deze
avond van het duo 'No nonsens'. De
zaal vermaakte zich kostelijk. Dat
kan niet gezegd worden van Buutred-
ner 'PeeBee' die gezien het vele ge-
roezemoes tijdens zijn optreden, geen
aandacht kreeg, aangezien zijn 'Buut'
van weinig humor getuigde!
De wijze waarop hij met name wet-
houder mevrouw Aartsen probeerde
'te kijk' te zetten, had totaal niets met
humor te maken. Wel geslaagd was
het optreden van de seniorendansgar-
de. Een optreden dat met leuke licht-
effekten gepaard ging. Onderschei-
dingen waren er deze avond voorts
voor Riki Otten ('Prominenten
Orde'); Richard Marlens ('Huisor-
de'); Dries Bijenhof ('Opperdeur-
dreajer') en Marieke Besselink ('De
Deurdreajer').

Bezoekers moesten teruggestuurd worden.

„ Weekblad Contact ' '
Uitslag
Kerstkruiswoordpuzzel
De oplossing luidde:
Handen reiken met kerst naar elkaar, op zoek naar vriendschap en leven.
De boodschap van kerst wil dat geven!

f 25,- B.J. Luimes, Htg. K. v. Gelreweg 20, 725 1 XL Vorden
f 20,- Erik Harmsen, Burg. Galleestraat 52, Vorden
f 15,- G.J. Roseboom, Storm van 's-Gravesandestraat 5, 7251 XE Vorden
f 10,- G.J. Voorhorst, B. v. Hackfortweg 8, 7251 XC Vorden
t K),- A.F. W. van Soest, Dr. Staringstraat 14, Vorden
f K),- Mevr. W. Teunissen-Mentink, Lamstraat 1 7, 7227 NA Toldijk
t 10,- A. Wissink-Keurntjes, Hengelosestraat 6, 7256 AC Keijenborg
f 10,- D.G. Besselink, Brillensteeg 2, 7261 PA Ruurlo
f 10,-J.Th.M.vanderMije, Rhienderinklaan5, 7231 DAWarnsveld
f 10,- T. Peters-Jansen, Ramshof 24, 7232 DD Warnsveld
f l (),- J. Jansen, Rozenstraat 4, 7255 XT Hengelo (Gld.)
f 10,- E. J. Lettink, Beatrixlaan 12, 7255 DB Hengelo (Gld.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Uitslag
Kinderkerstkleurplaat

l e prijs f 1 5,- Sanne Poorterman, Hilverinkweg 4, Vorden
2e prijs f 10,- Debbie Slotboom, Ruurloseweg 61, Hengelo (Gld.)
3e prijs f 7,50 Gillis Valckenier Kops, de Doeschot 3, Vorden

De overige winnaars allemaal f 5,-:

Niek Bouwman, Russerweg 16, Toldijk; Guido Driever, ZE-weg
131, Baak; Natasja Vredegoor, Waarleskamp 31, Hengelo (Gld.);
Bastiaan Meijerink, Rommelderdijk l Vorden; Selena Willems,
Herdershof 29, Warnsveld; Kees Koren, het Elshof 15, Vorden;
Rik Rietman, Slotsteeg 18, Hengelo (Gld.); Nicole Kasteel, Esse-
lenbroek 100, Ruurlo; Hans Beeftink, Boggelaar l, Warnsveld;
Johan Loman, Galgengoorweg 5, Vorden; Wendy Nijland, Zelle-
dijk 5, Vorden; Bernadet Wenneker, Hackforterweg 25b, Wich-
mond; Olievier van Helden, Mulderskamp 3, Vorden en Grietje
Wierda, Bekkenwal 2, Ruurlo.
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Wij kregen bovenstaand briefje bij de kleurplaat in ons Kerstnummer van
Grietje Wierda uit Ruurlo.
Zij verzoekt ons om als zij een prijs wint, dit geld over te maken voor de
kinderen in Somalië. Wij vinden dit een geweldig idee en een juiste
kerstgedachte. Wij hebben daarom besloten om Grietje een speciale prijs
te geven; ook al omdat haar tekening zeer goed was.
Zij heeft een prijs gewonnen van f 5,- voor haar tekening en mag f 100,-
extra afhalen voor Somalië.

De redactie.

Alle pri j/en af te halen vóór 5 februari aan ons kantoor:
Nieuwstad 30 te Vorden.



INGEZONDEN MEDEDELING

Verslag van de voedselaktie
Een 2 uur durend tv-programma over Bosnië was de druppel
... Veel, veel te veel gepraat, niets daadwerkelijks, zo voelen we
het. De oorzaak van deze ramp, daar kunnen we niets aan
doen, het oplossen ook niet, maar aan de gevolgen? Al die
vluchtelingen?
Een gesprek met Marija Botterman op dinsdag 8 december.
Zy komt van oorsprong uit Kroatië, waar nu honderdduizen-
den vluchtelingen zijn. Er wordt een idee geboren, een aktie
op touw zetten voor voedsel. Wij van de Commissie Oost Eu-
ropa weten misschien uit eerder akties hoe dat kan. En Marija
weet hoe het daar op de goede plaats kan komen, door Chari-
tas in Porec, op het schiereiland Istrië. Dan ga je bellen, naar
plaatsen die al bij eerder akties hebben meegedaan, en zo
doen buiten Hengelo en Keijenborg ook Vorden, Wich-
mond, Steenderen, Toldijk en Laren mee. Iedereen wordt, na
soms een aarzelend begin (wat wil je zo vlak voor Kerst),
enthousiast en pakt de draad op.

We bellen de supermarkten met de
vraag 'mag er een container staan
voor voedsel' iedereen stemt toe. Bij
kerkelijke instellingen aan de bel
trekken of ze mee willen doen met
mankracht en financieel, positieve
antwoorden. De gemeente vragen
voor stencilwerk en eventueel trans-
portkostenvergoeding (dit laatste luk-
te trouwens niet zo gauw, misschien
waren we te enthousiast). Vrijwilli-
gers krijgen moeilijk? Absoluut niet,
in Hengelo waren het er alleen al
meer dan 50. Wij vanuit Hengelo ho-
ren van de andere gemeenten fijne ge-
luiden, mensen weten dat het nodig
is, voor je medemens in nood.

Op donderdag 17 december gaan in
de gemeente Hengelo de folders huis
aan huis rond. En dan begint de reak-
tie, een spontane collecte bij het
Kerstfeest van het UW, giften, er
wordt kleding gebracht en dekens, het
is hartverwarmend. We denken volop
over het transport, het moet weg tus-
sen Kerst en Oud en nieuw, maar
hoe? Er is toezegging van een aantal
bestelauto's, maar we willen iets effi-
ciënters, een vrachtwagen, dat is niet
makkelijk, chauffeurs hebben we
eventueel en via deze mensen komen
we in kontakt met Stichting Help
Voormalig Joegoslavië uit Doetin-
chem en steken we de koppen bij el-
kaar.
Zij hebben de toezegging over een
vrachtwagen van de fa. Wim Bosman
uit 's-Heerenberg, die voor de diesel-
olie en een kleine vergoeding, een
truck met oplegger beschikbaar stelt.
We mogen zelf weten hoe groot. Doe-
tinchem heeft ongeveer een halve
oplegger vol voor Zagreb en wij kun-
nen dan de andere helft vullen, heer-
lijk een pak van ons hart.

De tijd gaat door, het wordt maandag
21 december. We zien een bodempje
voedsel in de containers liggen en
denken 'wordt het dan toch niet wat?'
We plaatsen in de supers verwijzin-
gen bij de levensmiddelen die ge-
schikt zijn. In Steenderen wordt het
voedsel en geld letterlijk de contai-
ners en collectebus in gepraat. Meer
en meer voedsel en kleding, dit is de
tijd dat de vrijwilligers in aktie ko-
men, sorteren, uitzoeken, bundelen,
het werkt perfekt, iedereen heeft er
zin in.
Bedrijven horen over de moeilijkhe-
den om geld voor het transport te krij-
gen (we willen het transport niet be-
kostigen van de giften voor levens-
middelen) en springen spontaan bij,
zodat dat ook klaar is.

Donderdag 24 december, de aktie
loopt ten einde. In het verzamelpunt,
de oude AH, is het een drukte van
belang, de voedselberg groeit, eerst
vanuit Hengelo, Keijenborg, Steende-
ren en Toldijk, later ook vanuit Vor-
den en Wichmond. 's Middags komt
een vrachtauto van de HCI die de
door ons bij de groothandel inge-
kochte levensmiddelen brengt, 5 pal-
lets vol. Een aanhanger vol met melk-
poeder (500 kg) is al eerder gebracht.
Om half vier komt de oplegger uit
Doetinchem 'wat een knoeperd', krij-
gen we die ooit vol? De Stichting uit
Doetinchem heeft er al heel wat inge-
pakt, maar toch, meer dan de helft is
nog leeg.
We beginnen te pakken, met vele
handen, het zware voedsel onderin,
de lichtere kleding er bovenop. En
dan komt Laren met 3 busjes vol voed-
sel en kleding, ze zeggen 'er komt
nog meer, vanavond is de laatste inza-
meling voor de Kerstnachtdienst'.
Om zes uur zit alles er in, we hebben
nog een gaatje over voor de rest uit
Laren, dat komt Eerste Kerstdag
's morgens. We zien het allemaal zit-
ten, Kees de chauffeur is er helemaal
klaar voor en wil 3e Kerstdag om 10
uur uit Doetinchem vertrekken, ver-

gezeld door een busje met mensen uit
Hengelo.
Maar eerst een paar dagen rust. Het
laatste uit Laren er nog even bij in
(dat ging dus niet helemaal, enkele
zakken kleding moesten wachten tot
een volgende keer). En dan even tijd
voor bezinning, gezin en terugzien,
wetend dat er zoveel mensen zijn die
zich hebben ingezet voor de mensen
in nood. Ook wetend dat voor de één
f5,- soms net zo veel is als f 100,-
voor de ander.

Zondag 27 december, half elf in Doe-
tinchem. We vertrekken, en dat zijn:
Kees van Mourik (de chauffeur),
Torn Visser en Wilma Bannink, van
de stichting uit Doetinchem, zij be-
mannen de vrachtauto. In de volgbus
zitten: Marija Botterman en haar
broer Mirko, Henny Maandag en on-
dergetekende, terwijl bij ons ook
Menno Pols, verslaggever van de
Graafschapbode meehobbelt. Het
eerste reisdoel is Porec in Kroatië (Is-
trië), waar we willen lossen bij Chari-
tas.

We hebben een voorspoedige reis,
grenzen duren niet te lang, de naam
Charitas en een 'Schenkungsurkun-
de' van de Commissie Oost Europa
Hengelo, doen soms net dat beetje
meer, dan alleen transportpapieren.
Een koude nacht aan de Oostenrijkse
grens, maar met z'n vijven in de bus
slapen, dan blijf je wel warm en als ik
terugdacht aan de aktie werd ik ook
verwarmd, terwijl het doel, de hulp
aan vluchtelingen, die een menson-
waardig bestaan lijden, me de rillin-
gen over de rug doen gaan.
Onderweg krijgen we door gesprek-
ken onderling steeds meer idee wat er
gaande is in dit verscheurde land. Als
we Slovenië binnenrijden moet de
vrachtauto verzegeld worden, ze heb-
ben te veel verkeerd terecht zien ko-
men. Aan de Kroatische grens een
leuk incident, door reizen naar Roe-
menië en zo, weten we dat je soms de
douaniers iets toe moet schuiven om
snel door te kunnen, maar hier het
omgekeerde, wat schets onze verba-
zing: we krijgen een fles wijn van de
douane.
Zo komen we maandag 28 december
half vijf in Porec aan, met een verze-
gelde vrachtauto. Gauw naar de pas-
toor die de plaatselijke Charitas leidt.
De loodjes kunnen er alleen af onder
het oog van de douane en die zijn niet
meer op kantoor. Dus dat wordt zoe-
ken. Terwijl wij met z'n allen bij de
ouders van Marija en Mirko gastvrij
onthaald worden, doende pastoor en
zijn mensen hun best en is er
's avonds om 9 uur een douane-
beambte 'weggehaald bij zijn
schoonouders'. De vrachtauto staat
inmiddels bij de bewaakte opslag-
plaats van Charitas en het Rode
Kruis, de loodjes gaan eraf en ook
hier helpen veel vrijwilligers ons deel
te lossen.
Alles gaat dus in de grote loods en
daar zijn we niet gerust op, we willen
zelf zien dat het goed terecht komt,
daarom zijn we hier en daarom blij-
ven we hier. Na een korte nacht, bij
een broer van Marije, loopt om 5 uur
de wekker af. We gaan naar de be-
manning van de vrachtauto, die in een
plaatselijk hotel heeft overnacht. Na
brood en koffie brengen we ze naar de
truck met oplegger en zwaaien ze uit.
Daar gaan ze, verder naar Zagreb,
door de bergen over een niet te beste
weg. Menno Pols, de verslaggever is
bij hen om verder verslag te doen in
de krant.

Wij blijven achter en gaan bekijken
hoe alles in Porec in elkaar steekt. Is-
trië is een vakantiegebied bij uitstek,
Adriatische zee, oude stadjes, heuvel-
achtig achterland. Maar de toeristen
blijven weg. De accommodatie wordt
deels gebruikt voor vluchtelingen.

We zijn bij een hotel met appartemen-
ten, het is half één. De appartementen
en het hotel zitten vol vluchtelingen,
die met hun pannetjes eten gaan halen
dat in het hotel voor hen gekookt
wordt.
Een deel van het door ons gebrachte
voedsel, met name hetgeen wij in het
groot hebben ingekocht wordt hier
gebruikt. We praten met diverse men-
sen en we horen de verhalen van ont-
heemd zijn tot concentratiekamp en
moord toe. In Porec zijn ongeveer
4000 vluchtelingen, deels in apparte-
menten en hotels, deels partikulier bij
mensen. Voor deze laatste groep heeft
Charitas een afhaalpost voor voedsel
en kleding in de binnenstad.
We gaan er heen op woensdagmor-
gen, een huis met een binnenplaats,
op de binnenplaats een hele stoet
mensen, ieder met een kaart waarop
staat voor hoeveel mensen ze voedsel
halen. De mensen van Charitas zitten
de hele dag in de vrieskou de kaarten
af te tekenen, terwijl binnen veel vrij-
willigers waaronder ook vluchtelin-
gen, bezig zijn de tassen en zakken te
vullen met de levensmiddelen. Hier
zien we ook 'onze' goederen terug,
die al van de grote opslag hier naar
toe zijn gebracht, en we zien hoe de
artikelen die u in de container bij de
super hebt gedaan, daar in de tas van
de vluchteling belandt.

We praten weer met mensen, een
vrouw begint te huilen, ze heeft haar
man en 3-jarig kindje verloren. Ieder-
een die hier is heeft z'n afschuwelijk
verhaal. We voelen ons overbodig,
beschaamd haast, omdat wij het zo
goedhebben. We hebben gezien dat,
waar we het om deden, hulp bieden,
goed is gegaan. Hulp om lichamelijk
te overleven, maar geestelijk?
Een drama is gaande nog geen 14 uur
bij ons vandaan. Op Oudejaarsdag
's morgens om 4 uur koen we weer in
Hengelo aan, inderdaad 14 uur rijden,
en je bent weer in je vertrouwde om-
geving. Tevreden omdat alles op zijn
best verlopen is, maar ook triest door
wat we gehoord en gezien hebben.

Als we later de Doetinchemse delega-
tie spreken, horen we dat zij dezelfde
ervaringen hebben als wij. En dat de
leefomstandigheden van de vluchte-
lingen rond Zagreb werkelijk heel

zwaar zijn. Al met al terugkijkend,
kunnen we zeggen, een aktie die pri-
ma verlopen is dankzij u allemaal.
We willen en kunnen dan ook nie-
mand in 't bijzonder bedanken, want
we denken dat ieder die dat wilde
heeft gedaan wat hij of zij kon.

En over de toekomst? De tv staat aan,
met veel berichten over Bosnië en
Genève, er wordt gepraat maar voor
veel mensen is het te laat, voor som-
mige nog niet, en zolang er mensen in
nood zijn en we kunnen wat doen, la-
ten we dan ook wat doen.
Mensen Bedankt.

namens de Commissie
Oost Europe

StefDisbergen,
Ruurloseweg 17, Hengelo (Gld.)

SPOKI-nieuws

Waterpolo
De dames van Vorden '64 speelden
tegen het tweede team van de IJssel-
meeuwen een sterke wedstrijd welke
verdiend met 7-1 werd gewonnen.

Karin Rouwenhorst was deze wed-
strijd bijzonder op dreef. Zij scoorde
vijf keer! Andra Eisink en Simone
Spaargaren voltooiden de 'zeven-
klapper'.

Dash
Uitslagen:
Donderdag 14-1: DS Terwolde 5 -
DASH 7 3-0; MA Wilh. l - DASH l
2-2; MC Wilh. l - DASH l 0-3.
Vrijdag 15-1: D rekr. A DASH A -
WSV F 2-1; H rekr. B DASH B - So-
cii l 3-0.
Zaterdag' 16-1: H3B Heeten 3 -
DASH 4 1-2; HP DASH l - Voorw. l
1-3; H2A DASH 3 - Devolco 5 0-3;
D3B DASH 3 - Voorw. 3 1-2; D4A
DASH 6 - Wilh. 3 0-3; D4B DASH 5
- Wilh. 4 2-1; JA DASH l - Bruvoc l
3-0; MA DASH l - Devolco 2 3-0;
MB DASH l - Boem. l 1-2.

^^"

Sauna en schimmels - sauna en
uwbloeddruk
In de TOr aflevering c.q. info hebben we het genad over
'Sauna is fijn en waarom, daarom sauna'.
Nu willen wij u het een en ander laten weten over 'Hoe zit het
nu met de schimmels en de bloeddruk'. Deze informatie komt
tot stand via de Nederlandse Saunavereniging, i.s.m. Sauna
ter Beek.

Sauna en schimmels

Omdat het in de sauna vochtig en
warm is ligt het gevaar van schim-
mels altijd op de loer.
Een goede sauna-exploitant is zich
daar terdege van bewust en zal zijn of
haar uiterste best doen die kwalijke
gast buiten de deur te houden.
Hygiëne staat dan ook hoog in zijn
vaandel geschreven. Het regelmatig
reinigen en ontsmetten van vloeren is
een must. Maar geen absolute garan-
tie dat u geen schimmel (aan uw voe-
ten of elders op uw lichaam) kunt
oplopen. Daarom moet u er zelf ook
wat aan doen!
Ieder mens draagt nl. bepaalde
schimmels bij zich. Wanneer de zuur-
graad van de huid verstoord wordt
grijpen die schimmels hun kans.
Bij de één komen ze echter makkelij-
ker tot ontwikkeling dan bij de ander.
Maar manifesteren ze zich eenmaal,
dan zijn ze lastig weer weg te krijgen.
Daarom is uw persoonlijke hygiëne
ook van het grootste belang.
Zorg er daarom altijd voor dat uw
huid helemaal droog is voordat u zich
weer aankleedt.
Neem er maar even de tijd voor om u
vooral ook tussen uw tenen, in uw
liesstreek, onder uw oksels en (da-
mes!) onder uw borsten goed af te
drogen. Het kost even meer tijd, maar
het kan veel narigheid voorkomen.
Ook het dragen van badslippers is aan
te bevelen. Een eerste vereiste is ech-
ter dat alle ruimtes in de sauna zo
schoon mogelijk zijn.

De Nederlandse Sauna Vereniging
besteedt in haar opleiding van toe-
komstige sauna-exploitanten, niet
zonder reden, erg veel aandacht aan
hygiëne. Ook in de keuze van de ma-
terialen (voor vloeren en wanden)
wordt hiermee bij de inrichting van
een sauna altijd rekening gehouden.
Dit allemaal om de schimmels zo
weinig mogelijk kans te bieden zich
te ontplooien. Als u er zelf ook attent
op bent, hoeft u er geen angst voor te
hebben.

Sauna en bloeddruk

Uw bloeddruk is niet altijd constant.
Hij stijgt als u zich opwindt of zenuw-
achtig maakt of wanneer u eet. Hij
daalt als u slaapt of als u rustig en
ontspannen bent. Maar wat gebeurt er
met uw bloeddruk in de sauna?
Door de hoge temperatuur in de sau-
nakabine worden de bloedvaten wij-
der, met name de bloedvaatjes in de
huid. Het bloed heeft dus niet alleen
minder weerstand in de bloedvaten
maar ook een veel groter stroomge-
bied. Het gevolg hiervan is dat de
bloeddruk daalt. Hoe hoger die bloed-
druk is hoe meer hij zal dalen.
Bij het afkoelen gebeurt het tegen-
overgestelde. De bloedvaatjes wor-
den weer nauwer of sluiten zich.
Het bloed heeft weer een kleiner
stroomgebied en een grotere weer-
stand. Met als gevolg dat de bloed-
druk stijgt. Bij mensen met lage
bloeddruk meer dan bij mensen met
een normale bloeddruk. Waarmee we
maar willen zeggen dat sauna een re-
gulerende invloed heeft op uw bloed-
druk.
Maar daar hoort wel wat bij. Je moet
je in de sauna wel aan de regels hou-
den. Dat houdt iedere goede sauna-
exploitant zijn gasten steeds weer
voor. In woord en geschrift.
En uw bloeddruk vertelt u dat dat
geen loze praatjes zijn. Want als u
zich in de sauna niet aan de regels
houdt - u zich niet rustig en ontspan-
nen gedraagt; u zich niet volgens de
richtlijnen afkoelt na het saunabad; u
het warme voetenbad vergeet; ja....
dan doet de sauna u geen goed. Dan
raakt uw gestel in de war, dan schom-
melt uw bloeddruk veel te sterk.
Dan zult u zich ook niet prettig voe-
len na een saunabad. Samenvattend'
kunnen we het zo zeggen: Sauna is
gezond, ook voor uw bloeddruk,
maar de regels goed hanteren is een
bloedserieuze zaak.

Voor (nog) meer kunt u terecht bij
Sauna Ter Beek, Beatrixlaan 20 te
Vorden.

Programma:
Woensdag 20-1: D rekr. A Harfsen B
- DASH A.
Donderdag 21-1: D5 Voorw. 6 -
DASH 7.
Vrijdag 22-1: H rekr. B Welsum B -
DASH B; D rekr. B DASH B - Voorst
D; H rekr. A DASH A - Heeten 7.
Zaterdag 23-1: D 3e Div. B SVS -
DASH l Sorbo; HP DASH l - Vios 2;

Hl DASH 2 - Wilp 1; H3B DASH 4 -
ABS 2; DP DASH 2 - Wilp 1; D2B
DASH 3 - Vios 3; D2A DASH 4 -
Devolco 5; D4A DASH 6 - Devolco
10; D5 DASH 7 - ABS 3; MA DASH
l - Olympia 1; MB DASH l - WIK l;
MC DASH l - Boemerang 1; JB
DASH l-ABS l.
Woensdag 27-1: H rekr. A Socii -
DASH A.

rolitievaria GROEP V O R D I N

Op 12 januari vond op de Galgen-
goorweg een ongeval plaats tussen
een personenauto en een plots over-
stekende ree. De ree was op slag
dood. De auto liep enige schade op.

Op 13 januari omstreeks 19.15 uur
vond op de Wildenborchseweg een
ongeval plaats tussen twee personen-
auto's. Een bestuurder sloeg op de
Wildenborchseweg links af en werd
aangereden door de bestuurder van
een uit tegenovergestelde richting na-
derende personenauto. Gevolg was
materiële schade.

Op 14 januari werd omstreeks 05.00
uur melding ontvangen dat er werd
ingebroken bij een plaatselijke kwe-
ker ij. Na een ingesteld onderzoek
bleek, dat er een geldbedrag uit de
kwekerij was ontvreemd. Door de po-
litie is een uitgebreid onderzoek inge-
steld. Ook is de technische recherche
ter plaatse geweest en heeft enige
sporen vastgelegd.

Een passant deed op 14 januari om-
streeks 14.35 uur melding van het feit
dat hij lopend op het Marktplein bijna
was geraakt door een vallende dak-
pan. Er was gelukkig niets gebeurd.
Werknemers waren aan de kerk op
dat moment bezig. Zaak afgehandeld.

Op de Wiersserbroekweg vond op 14
januari omstreeks 16.45 uur een on-
geval plaats tussen een overstekende
ree en een passerende personenauto.
De ree was op slag dood.

Op 15 januari omstreeks 22.45 uur
vond er op de Ruurloseweg nabij de
Wientjesvoort een eenzijdig ongeval
plaats. Ter plaatse gekomen bleek dat
de bestuurder van een personenauto
tegen een in de berm staande boom
was gereden nadat hij de macht over
het stuur was verloren. De bestuurder
was ter plaatse niet meer aanwezig,
maar door een passant naar een plaat-
selijk horecabedrijf gebracht. On-
middellijk is de politie ter plaatse ge-
gaan, echter de man was alweer ver-
dwenen. Wel deelde men de politie
mede, dat de man gewond was aan
het hoofd. De ernstig beschadigde
auto vervolgens weg laten halen.
Hierna kreeg de politie melding dat er
een man in de nacht stond te liften in
Kranenburg. Onmiddellijk daarheen,
echter die vogel was alweer gevlo-
gen.

Nader onderzoek leerde het volgen-
de, de personenauto was op 15 janua-
ri 's avonds ontvreemd vanaf een
parkeerplaats te Deventer. De eige-
naar, een inwoner van Amersfoort,
was aldaar op visite. De auto was dus
gestolen en gestart door middel van
contactslotverbreking.

Hierna verder onderzoek verricht in
Vorden en op zoek naar getuigen. Tij-
dens de surveillance zagen de surveil-
lanten een man staan liften op de
Ruurloseweg. Deze man was aan het
hoofd gewond. De man, een inwoner
van Deventer, gaf op de bestuurder
van de verongelukte personenauto te
zijn geweest. Hij ontkende de auto in
Deventer gestolen te hebben. De man
uit Deventer aangehouden en overge-
bracht naar Deventer. Aldaar hebben
wij tevens een ademanalyse van de
man genomen, omdat het ongeluk
vermoedelijk te wijten was aan over-
matig alcoholgebruik. De analyse
wees uit dat de man ruim drie maal
het toegestane maximum had over-
schreden. Vervolgens het een en an-
der uitgezocht. Bleek dat de man nog
ruim 4 maanden voor justitie moest

vast zitten. Tevens had de man een
ontzegging van de rijbevoegdheid
voor 3 jaar. Vermoedelijk komt de
man nog in aanmerking voor meerde-
re autodiefstallen. Het onderzoek in
deze loopt nog. Processen - verbaal
terzake het rijden onder invloed, het
rijden tijdens een rijbevoegdheids-
ontzegging, het uitzitten van een ge-
vangenisstraf en van het ongeval wor-
den door ons opgemaakt. Tevens zal
het een en ander vastgelegd worden
voor de collega's van de politie De-
venter.

Op 16 januari in de nacht werd een
fiets uit een schuur ontvreemd aan de
Boonk. Een van die fiets afkomstig
kinderzitje werd teruggevonden aan
het Wiemelink. Na ingesteld onder-
zoek door de eigenaar werd de fiets
bij de stalling van het N.S.-station te-
ruggevonden.

Op 16 januari omstreeks 11.40 uur
vond er een eenzijdig ongeval plaats
op de Horsterkamp, iets verder dan de
inrit naar kasteel Vorden. Een be-
stuurder van een personenauto reed in
de richting van de Hengeloseweg en
raakte een vluchtheuvel op de Hor-
sterkamp. Hij reed een verkeerszuil
met verkeersteken omver en knalde
vervolgens tegen de beukenhaag,
welke de scheiding vormt tussen de
rijbaan en het fietspad. Aldaar kwam
hij vervolgens tegen een lantaarnpaal
tot stilstand. De auto werd ernstig be-
schadigd en diende te worden afge-
sleept. Het kentekenbewijs werd in-
genomen.

Op 16 januari omstreeks 17.41 uur
werd de politie gewaarschuwd voor
ernstige rookontwikkeling aan de
Den Elterweg. Ter plaatse bleek een
landbouwer enig overtollig afval te
verbranden. Waarschuwend opgetre-
den.

Op 17 januari omstreeks 02.45 uur
deed een inwoner van Vorden aangif-
te van vermissing/diefstal van een da-
mestasje. Nadat men een receptie had
gehouden in een plaatselijk horecabe-
drijf had men als jubilaris het tasje
aan de stoel laten hangen. Na afloop
was men huiswaarts gekeerd, aldaar
ontdekte men de vergissing. Vervol-
gens ging men onmiddellijk terug. De
tas was verdwenen. Inhoud onder an-
dere horloge, ketting met hanger, en
een geldbedrag, waarvan sommige
nog in enveloppe. Onderzoek in deze
loopt.

Op 18 januari 1993 omstreeks 11.55
uur werd aangifte gedaan van vermis-
sing van een portemonnaie vanuit
kantine van de plaatselijke voetbalve-
reniging.

In de nacht van vrijdag op zaterdag
werd een bruine Gazelle damesfiets
met postcode ingegraveerd, ont-
vreemd vanaf het N.S.-station.

De politie van Vorden.

Weggelopen dier
Appenzeller, teef, zwarte halsband.

Gevonden voorwerpen
Lips sleutel, Al 10 237; twee sleutels
aan sleutelhouder; ijsmuts met pluim;
korte sportbroek en T-shirt.

Verloren voorwerpen
Sleutelbos met 8 sleutels en muske-
ton + label; zwarte gebreide vinger-
handschoen; gehoorapparaat.

Adressen van de politie
Bureau van politie, basiseenheid IJsselstreek-oost
Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon 05730-54931
Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefax 05730-57829

Bureau van politie te Vorden
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230

Het alarmnummer: 06-11

Het politietelefoonnummer van Vorden is en blijft 1230. Dit nummer
is dag en nacht bereikbaar. Indien op het politiebureau te Vorden nie-
mand aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de cen-
trale meldkamer van de regio Gelderland noord-oost, gevestigd te
Apeldoorn. Voor niet al te belangrijke zaken wordt verzocht te wach-
ten tot de bureau-openstellingstijden.



Dames: JAPONNEN
PAKJES.
JACKS_
MANTELS.
PULLOVERS
ROKKEN.
BLOUSES _

Heren

m odé centrum

KOSTUUMS_
COLBERTS.
PULLOVERS.
PANTALONS.
OVERHEMDEN

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a,

v.a.

v.a.

69.-
79.-
69.-

119.-
69.-
59.-
49.-

198.-
98.-
75.-
79.-
39.-

Teunksen
ruurlo

Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - l 438

10% KORTING

HANDELSONDERNEMING

WELGRAVEN VORDEN

ledere werkdag magazijnverkoop van
14.00-18.00 uur.

Schoonmaakartikelen voor grootverbruik, handel,
industrie en Horeca-benodigdheden.

Calgon
produkten

Schorten,
sloven etc.

Sponzen e
zemen

Reinigings-
vloeistoffen

Werkwagens

Aanbieding:
Inloopmatten
90 x 120 cm

Vraag onze prijscourant of bel voor een afspraak,
wij komen dan gaarne vrijblijvend bij u langs.

Handelsonderneming WELGRAVEN
Schoolstraat 6 - 7251 XR Vorden

Tel. 05752-2154-Fax 3871

****

HAKO VASTGO

'*HALLE*

Bemiddeling bij koop of verkoop van
onroerend goed.

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

Tarief lijsten af te halen aan ons kantoor:

Ruurloseweg 70 - Vorden
Lid Vereniging Bemiddeling

Onroerend Goed VBO Den Haag

Telefoon: (05752) 64 30

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

HANSKA DUO
LA-VITA&MELLOW
I E D E R E ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

Zink- en dakbedekkingswerk î ui van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden va l̂n van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

OPRUIMING
Veren hoofdkussen

WIJ VEGEN DE VLOER AAN
MET DE TAPIJTPRIJZEN!

Per stuk 19.95
Nu 2 stuks voor 35.00

VINYL 200 BREED
DIVERSE DESSINS
VAN 79.- 49.- 39.- UITZOEKEN NU 29.95

HANDWEEF-
TAFELKLEDEN
DIVERSE DESSINS
140x170
UITZOEKEN
Nü 49.95

MATRASSENVOORDEEL
POLYETHER SG40 SOFT
FRAAIE TIJK AFGEDEKT
MET SCHAPENWOL

80x190 198.-
80 x 200 229.-
90x200 249.-

140x200 398.-
OOK LEVERBAAR IN TUSSENLIGGENDE MATEN

OP = OP GORDIJNVOORDEEL
Uni silk effen stof in moderne kleuren 44.95 NU 24.95
Bloemstof op zwaar doek van 45.95 NU 24.95
Kinderdessin met vrolijke kleuren 12.95 NU 7.95
OOK DIVERSE GORDIJNCOUPONNEN

DEKBED-
OVERTREKKEN
Eénpersoons 29.50
Twee-
persoons 59.50
Lits-jumeaux 69.50

KANTEN KLEDEN
DIVERSE MATEN
inecruof wit
Nü 50%

KORTING

NYLON TAPIJT "AVANTI"
BEIGE 400 BREED OP JUTE RUG
LEGGEN GRATIS NU 59.-
ESFERA LAMINAAT
8 MM MDF IN 12 DESSINS
NUPERM2 69.-
KEUKENLOPERS RAFELVRIJ
69 BREED 22.50
82 BREED 25.-
DEURMAT 40 x 70 UITZOEKEN NU

VALLETJE
"SOMBRERO"
35hoogU*e- 8.95

55 hoog 13,95-10.95

75 hoog 13̂ & 15.95

ZIE OOK ONZE ETALAGES

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

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

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Meer dan 300 tapijtcouponnen in 400 en 500 breed van
1 meter tot 12 meter. Meet snel uw kamer want uw maat is er
vast bij! Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd
(uitgezonderd trappen en couponnen).

ALL-SEASON dekbed
KATOENEN TIJK MET WOLLEN VULLING
zomerdeel 200 gram per m2 / winterdeel 400 gram per m2

voor een echte opruimingsprijs

Eénpersoons
140x200 van 4 £O
198.-voor lOSf.—
Tweepersoons
200x200 van Q/1Q
298.-voor tlïf.""

Lits-jumeaux
240 x 200 van
389.-voor 298.-

Groot gemak
zit in een klein

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

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw special ist geeft u een deskundig advies

Oö juwelier
• • * Zutphenseweg 5siemennk

oo opticien

ALLES VOOR UW AUTO

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

OPRUIMING
LAARZEN v.a. f 39,—

SCHOENEN va f 98,—

TRUIEN va. 39,—

LODEN JASSEN v a f 129,—

OVERHEMDEN va f 25,—

Wapen- en
sport-
handel

Steeds doeltreffend

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Zoveel goeds
in één brood: f

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja |
l enSesamzaad

o"
c

-t-"

s-
ë
I

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



Feestavond en tentoonstelling
P. V. Vorden

Een deel van de kampioenen van het vliegseizoen 1992 bijeen.

Op de onlangs gehouden feestavond en de tentoonstelling van
de P. V. Vorden gaf een groot aantal leden acte-de-presence.

Voordat voorzitter Cor Bruinsma tot
de huldiging van de kampioenen
overging memoreerde hij de ups en
downs die de vereniging het afgelo-
pen seizoen beleefde.
Op verzoek van de leden was de hul-
diging kort en hevig gehouden, maar
uiteraard werden de kampioenen met
een passend woord toegesproken.
Ook in 1992 scoorden de leden van
de P.V. Vorden ijzersterk in kringver-
band. In de sterke kring Doetinchem
en omstreken (ca. 500 leden) nestel-
den de volgende liefhebbers zich in
verschillende klassementen in de top-
tien: Comb. G. en H. Boesveld, J. Eu-
link, C. Bruinsma, Comb. Brugge-
man, G.J. Oldenhave & Zn., A.A.
Jurriens en het jeugdlid Erik Olden-
have!
In de sfeervolle zaal van d'Olde
Smidse werd onder het genot van een
drankje en een hapje ook de gelegen-
heid benut de dameskampioenen te
huldigen waarmee het belang van een
enthousiast thuisfront voor de be-
oefening van deze hobby werd bena-
drukt .
Na de huldiging van de kampioenen
was er alle gelegenheid om van de
dansvloer gebruik te maken hetgeen
ook ruimschoots gebeurde op de mu-
ziek die in de smaak viel.
De tentoonstelling en bonnenver-
koop, die plaatsvond in het weekend
na de feestavond verliep zeer succes-
vol. De tentoonstelling kende een
goede deelname en de keurmeester
was positief verrast over de conditie
van de duiven.
De tentoonstellingscommissie vierde
haar vijfjarig jubileum doordat men,
al vooruitlopend op de oprichting van
de P.V. Vorden startte met haar acti-
viteiten en bood de leden een gezelli-
ge avond aan die zeer positief werd
ontvangen.

Tentoonstelling

Klasse l: Oude doffers onbevlogen
Ie prijs: H. en G. Boesveld 92 pnt.;
2e prijs: H. en G. Boesveld 92 pnt.;
3e prijs: G.M. Mullink 92 pnt.

Klasse 2: Oude duivinnen
onbevlogen
Ie prijs: H. en G. Boesveld 92'/2 pnt.;
2e prijs: H. en G. Boesveld 92'/2 pnt.;
3e prijs: H.J. Stokkink 92 pnt.
Klasse 3: Oude doffers bevlogen
Ie prijs: H.J. Stokkink 92'/2 pnt.; 2e
prijs: H. en G. Boesveld 92 pnt.; 3e
prijs M. Olieslager 92 pnt.
Klasse 4: Oude duivinnen bevlogen
Ie prijs: H. en G. Boesveld 92'/2 pnt.;
2e prijs: H. en G. Boesveld 92'/2 pnt.;
3e prijs: H.J. Stokkink 92'/2 pnt.
Klasse 5: Jonge doffers onbevlogen
Ie prijs: H. en G. Boesveld 92 pnt.;
2e prijs: H.J. Stokkink 92 pnt.
Klasse 6: Jonge duivinnen
onbevlogen
Ie prijs: H. en G. Boesveld 92 pnt.;
2e prijs: H.J. Stokkink 92 pnt.
Klasse 7: Jonge doffers bevlogen
Ie prijs: J. Eulink 92 pnt.; 2e prijs:
H.A. Eykelkamp & Zn. 92 pnt.; 3e
prijs: H.A. Eykelkamp & Zn. 92 pnt.
Klasse 8: Jonge duivinnen bevlogen
Ie prijs: M. Olieslager 92 pnt.; 2e
prijs: H.J. Stokkink 92 pnt.; 3e prijs:
D.deBeus&Zn.91V2pnt.
Klasse 9: Senioren
Ie prijs: H. en G. Boesveld 92'/2 pnt.;
2e prijs: G.J. Oldenhave & Zn. 92
pnt.

Onbevlogen
Ie H. en G. Boesveld 368'/2; 2e H.J.
Stokkink 367'/2; 3e G.J. Oldenhave
366.

Bevlogen
Ie H.J. Stokkink 368; 2e H.A. Eykel-
kamp & Zn. 367'/2; 3e H. en G. Boes-
veld 367.
Ie Jeugd: G.M. Mullink.
2e Jeugd: Y. Hummelink.
3e Jeugd: E. Oldenhave.
Schoonste jonge doffer: J. Eulink.
Schoonste jonge duivin: Maria Olie-
slager.
Schoonste oude duivin: H. en G.
Boesveld.
Schoonste oude doffer: H.J. Stok-
kink.

Schoonste van het geheel: H. en G.
Boesveld.

SPORT-nieuws

Damesvoetbal
Wolfersveen l - Ratti 11-14
De eerste helft speelde Ratti tegen de
wind in. De score werd al gauw geo-
pend door Monique Geurts. Het
tweede doelpunt kwam op naam van
IngridTemmink.LindaTerwelhadhet
makkelijk, kon 3 dames en de keep-
ster passeren en scoren. Hierdoor kwa-
men het derde en vierde doelpunt op
haar naam. Wolfersveen kwam maar
een enkele keer op Ratti-helft en
scoorde 3-1, dit had niet mogen ge-
beuren. Het vijfde, zesde en zevende
doelpunt kwamen alle drie van de
voet van Petra Visschers. Dit was
voor haar een hattrick in de eerste
helft en tevens de ruststand: 7-1.
In de tweede helft was het weer Mo-
nique Geurts die de score opende:
8-1. 9-1 kwam van de voet van Petra
Visschers. Petra speelde tegen haar
oude clubgenoten, want voorheen
scoorde zij altijd voor Wolfersveen.
Zij werd binnen het 16 metergebied
neergelegd en daaruit volgde een pe-
nalty. Toch was het Gerda Bijenhof,
die uit zo'n vrije schop 11-1 scoorde.
12-1 kwam op naam van Ingrid Tem-
mink. Daarna scoorde Petra haar vijf-
de treffer en Monique Geurts bracht
de eindstand op 14-1.
A.s. zondag staat de competitiewed-
strijd tegen FC Gelre 2 op het pro-
gramma, op het Ratti-terrein.

V. V. Vorden
Vorden BI - Overwetering BI 0-5;
Erica BI - Vorden B2 5-0; Vorden Cl
-NeedeCl 1-2.

Zondag 17-1
Reunie 3 - Vorden 2 1-3; Vorden 6 -
Zutphania 4 1-3; Vorden 4 - AZC 5
4-0; Vorden 8 - Baakse Boys 5 3-5.

Programma zaterdag 23-1
Groen Wit Al - Vorden Al; Vorden
BI - Go Ahead BI; Doesburg BI -
Vorden B2; Lochem Cl - Vorden Cl.

Zondag 24-1
Vorden l - Sallandia 1; Vorden 2 -
Grol 4; Pax 9 - Vorden 4; Wolfheze 3
- Vorden 5; Dierense Boys 5 - Vorden
7;Vorden8-Socii5.

Sociï
Uitslagen:
16-1: Grol C2 - Sociï Cl 1-5; Sociï
Al - WVC A2 12-2.
17-1: Warnsveldse Boys B5 - Sociï 5
9-2.

Programma:
23-1: Rietmolen Al - Sociï Al; Sociï
Cl-ZelosCl.
24-1: Wolfersveen - Sociï; Sociï 2 -
Baak B. 3; Sociï 3 - KI. Dochteren 3;
AZC 5 - Sociï 4; Vorden 8 - Sociï 5.

Afd. volleybal: wedstrijd dames
21-1: Sociï l - Devolco 9.
21-1 : Sociï 2 - Overa 2.

wedstrijd heren
21-1: Sociï l - Heeten Sportief 3.

Uitslagen dames:
DVO 5 - Sociï l 1-2; Terwolde 4 -
Sociï 2 3-0.

Uitslagen heren:
DVO 4-Sociï l 2-1.

Standard Luik
nieuw in Vorden
Het 8e internationale Sorbo jeugd-
voetbaltoernooi (voor C jeugd) heeft
weer een sterk deelnemersgezel-
schap. Het toernooi wordt gespeeld in
het weekeinde van 22 en 23 mei a.s.
Nieuw is dit jaar Standard Luik.
Naast Standard Luik komen de vol-
gende teams naar Vorden. R.S.C. An-
derlecht ook uit België, uit Duitsland
komt Hertha BSC-Berlijn en uit Ne-
derland komen Ajax (winnaar 1992),
Feijenoord, Willem II, het KNVB sel.
team van de afdeling Gelderland en
natuurlijk is van de partij het sel. team
van de gemeente Vorden.

s. v. Ratti
Afd. jeugd:
Uitslagen 16-1: Ratti Al - Grol A2
0-4; WVC C2- Ratti 3-6.
Programma 23-1: Meddo Al - Ratti
Al; AD Cl -Ratti Cl.

RTV
Samen met de ETP Zutphen en de
Zwaluwen Deventer heeft de RTV
Vierakker-Wichmond afgelopen zon-
dag het clubkampioenschap veldrij-
den 1993 verreden. Er stonden in to-
taal zo'n 40 renners aan de start.
De uitslag van de RTV Vierakker-
Wichmond was:
l . Mano Lubbers uit Groenlo; 2. Jan
Weevers uit Vorden; 3. Rudi Peters
uit Wichmond.
De ATB-ers werden apart geklas-
seerd. Bij de RTV Vierakker-Wich-
mond won Mare Helmink.

Badminton Flash
Flash l^kxl goede zaken de afgelo-
pen welBP Allereerst moest op zon-
dag een wedstrijd gespeeld worden
tegen Doesburg. Tijdens de partij
raakte een speler van Flash lichtelijk
geblesseerd. Ook een speler van de
tegenp^|was niet in optimale con-
ditie, ZOTW dat ook niet veel uitmaak-
te. De wedstrijd eindigde in een on-
beslist gelijkspel.
De koploper Doetinchem kwam een
dag later naar Vorden en dat team is
eigenlijk een uitstekend spelend
jeugdteam. Flash probeerde goed
tegenstand te bieden en dat lukte vrij
aardig. Na de enkels stond het 2-2. In
de dubbelspelen was Flash echter te
sterk voor Doetinchem en won de
wedstrijd met 5-3.
Flash 2 blijft dapper proberen in de 2e
klasse te blijven. Tegen koploper
Ruurlo bleek echter dat Flash in alle
partijen gewoon iets tekort kwam.
Een 8-0 nederlaag was het gevolg van
het vroege uitstapje op de zondag.
Flash 3 staat vrij hoog in de 4e klasse
en probeert de 2e plaats in de stand te
handhaven om nog een kans op pro-
motie te blijven behouden. Tegen
Rianto in de Hanzehal liep het alleen
niet zo gemakkelijk. Een herenenkel
werd nog gewonnen, maar Rianto
had verder geen moeite met Flash. De
einduitslag was een 7-1 overwinning
voor de thuisploeg.
Flash 4 kreeg Zevenaar op bezoek.
Flash speelde met een invaller die
goed meespeelde. Hij kreeg echter
wel kansen om de enkel te winnen,

maar dat ging net niet door. Verder
werd er aardig tegenstand geboden en
Zevenaar moest er wel wat voor doen
om de 8-0 overwinning binnen te sle-
pen.

Puzzelrit
'De Graafschap-
rijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders'
organiseert zondag 24 januari voor
iedereen die lezen kan en/of een voer-
tuig (auto, motor of bromfiets) kan
besturen een puzzelrit. Men heeft
deze puzzelrit nieuw leven ingebla-
zen. Gebleken is dat veel mensen die
graag een keertje ontspannen willen
meerijden met een normale rit, dit
toch te moeilijk of te inspannend vin-
den.
Volgens Bert Regelink, de woord-
voerder van de afdeling oriënterings-
ritten van 'De Graafschaprijders' kan
een ieder aan de nieuwe puzzelklasse
deelnemen. In de nieuwe opzet
is het de hoofdzaak dat men de mid-
dag op een leuke manier besteedt.
De inschrijving is zondagmiddag bij
restaurant Schoenaker aan de Ruurlo-
seweg. De rit is uitgezet door Jan Lui-
ten en Gerrit te Veldhuis. Er zijn in
1993 op de volgende data eveneens
puzzelritten gepland: 14 maart; 18
april; 13 juni; 29 augustus en 3 okto-
ber (zie advertentie).

Nederlaag Dashl
Sorbo dames
De dames van Dash/Sorbo zijn in de
eerste wedstrijd na de winterstop
weinig overtuigend van start gegaan.
Ondanks het feit dat er de afgelopen
weken, ter voorbereiding op de
tweede competitiehelft, keihard is ge-
traind kon de wedstrijd tegen de da-
mes III van Piet Zomers het niveau
van voor de winterstop niet gehaald
worden.
In nog geen anderhalf uur kregen de
Vordense dames een 0-3 nederlaag te
incasseren. De setstanden waren
14-16; 11-15 en 14-16. Het team van
Piet Zomers was kollekjfcf sterk en
maakte vooral in verdedfpKd opzicht
weinig fouten. Bij Dash ontbrak het
aan scherpte, waardoor zelfs de eer
nog niet kon worden gered. De wed-
strijdbal was dit keer aangeboden
door het bedrijf GOMA idlHengelo.

Bridgeclub
'B.Z.R. Vorden'
Uitslagen van woensdag 13 januari
Groep A
1. Mv. van der Ham/Mv. Wullink
58.9%; 2. Mv. den Hartog/Hr. Mach-
iels 57.1%; 3. Mv. Elferink/Hr. van
Uffelen55.8%.

Groep B
1. Mv. Bergman/Hr. de Bie 62.8%; 2.
Mv. de Bruin/Hr. de Bruin 56.7%; 3.
Mv. Kesler/Hr. Snel 55.7%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/ 't Stampertje. Inl. tel. 2830.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Dl pupillen Ajax, Feijenoord
en PSV naar Vorden
De derde editie van het Wim Kuijper Dl pupillen toernooi
kan zich op zaterdag 21 augustus a.s. verheugen op een zeer
sterk deelnemersveld.

Behoorden de pupillen van Feije-
noord al vanaf het eerste Wim Kuij-
per Dl pupillen toernooi tot de deel-
nemers en wisten zij dit toernooi ook
winnend af te sluiten, het tweede
toernooi echter, moesten zij toezien
hoe de hoofdprijs in de wacht werd
gesleept door de Dl pupillen van
Spijkenisse.
De Dl pupillen van Spijkenisse
wordt het, tijdens het komende Wim
Kuijper toernooi niet eenvoudig ge-
maakt, om wederom de hoofdprijs
mee naar Spijkenisse te nemen.
Want de toernooicommissie van de
voetbalvereniging Vorden is er in ge-
slaagd, om het derde toernooi naar
een nationaal niveau te brengen.
Het deelnemersveld voor het derde

Wim Kuijper toernooi, dat dit jaar
wordt gehouden op zaterdag 21
augustus, ziet er als volgt uit.
Naast Ajax, Feijenoord en PSV ko-
men ook de pupillen selecties van
Willem II, VVV en Vitesse naar Vor-
den, evenals de amateur selecties uit
de regio Zutphen/Dieren en de regio
Deventer, de Dl pupillen van Rohda
Raalte, SVI Ittersum en natuurlijk dex

pupillen van onze eigen voetbalvere-'
niging Vorden completeren het uit
twaalf teams bestaande deelnemers-
veld.
De toernooicommissie is ervan over-
tuigd dat de echte voetballiefhebber
op 21 augustus a.s. in Vorden, dan
ook weer watertandend langs de lijn
zal kunnen staan.

JANUARI:
20 HVG Dorp, Jaarvergadering
20 S WO V Open Tafel 'de Wehme'
20 HVG Wichmond, Jaarvergade-

ring
20 Plattelandsvrouwen, Jaarvergade-

ring
21 PCOB Spelmiddag in de Wehme
21 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVG Wildenborch, Jaarvergade-

ring
22 Nieuwjaarsvisite Buurtver. Del-

den in café 't Zwaantje
22 S WO V Open Tafel 'de Wehme'
22-23 Toneeluitvoering in 't Ludge-

rusgebouw
25 ANBO Klootschieten op de Gold-

berg
25 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 Vrouwenclub Medler, dhr. Klein

Hesselink, dia's
26 Soos Kranenburg, Jaarvergade-

ring en gymnastiek
27 Bejaardensoos, Vierakker-Wich-

mond
27 Welfare Handwerken 'de Wehme'
27 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

FEBRUARI:
l ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
1 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
2 Filmavond Oranjever. Vierakker-

Wichmond in Ludgerusgebouw
2 Plattelandsvrouwen, Doemiddag

in het Dorpscentrum
3 KPO Vierakker wegwijs bij de NS
3 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 HVG Wichmond met KPO
4 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Plattelandsvrouwen, Culturele

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

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

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

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

café 't Zwaantje
15 ANBO, Klootschieten op de

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

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

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

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

kelkamp
21 Kranenburgs Karnaval in zaal Eij-

kelkamp
22 ANBO, Klootschieten op de

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

Stampertje
26 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

Wiebezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wy de lyst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.

De redactie

ram. Wansink, Hoetinkhof35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

ram. Koren, ElshofIS, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. de \\eerd, Brinkerhof94, tel. 2520

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Brarnerenstraat
H. K. van Gelre weg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

. A lof s, Mispelkampdïjk 50, tel. 3309

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindclaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

ram. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Hnlslwj: De Stmet 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
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In commissie Milieu en Welzijn:

* Overschrijding kosten
isolatie woningen financiële
blunder!!
Het is dat de raad in de loop van vorig jaar een principe
besluit heeft genomen waarin werd gesteld dat de bewoners
van de Horsterkamp niet de dupe mochten worden van de
omleiding van het vrachtverkeer, anders zou het voorstel van
het college voor een extra krediet zonder pardon van de tafel
zijn geveegd.

Deze konklusie kan getrokken wor-
den na afloop van het debat, woens-
dagavond in de commissie Milieu en
Welzijn, waarbij wethouder mevr.
Aartsen (CDA) het zwaar te verduren
kreeg.

De raad had destijds een krediet be-
schikbaar gesteld van totaal
f 269.000,- voor geluidsisolerende
voorzieningen aan 16 woningen aan
de Horsterkamp en drie woningen in
de omgeving van de mini-rotonde.
Toen het college woensdagavond de
commissie om advies vroeg voor een
overschrijding van het krediet van
122.000 gulden 'stormde' het niet al-
leen buiten maar ook binnen!
CDA-er J.D. Bouwmeister sprak van
een misleiding en een flater van de
eerste orde van het college. 'Zeer
slecht begeleid en financiële blun-
ders. Wat moet je met een akoestisch
bureau die met zulke berekeningen
op tafel komt', zo reageerde liberaal
G.J. Rietman.

'Dit is wel even slikken', zo ver-
woordde socialiste mevr. Horsting
haar gevoelens. Kortom een hevige
discussie, die uiteindelijk niets uit-
haalde, omdat de commissie unaniem
van mening was dat men de bewoners
van de Horsterkamp niet in de kou
kon laten staan.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) kon
zich de opmerkingen tegen deze grote
overschrijding wel voorstellen ('Ik
vond het zelf ook heel erg vervelend')
maar vond de kritiek ten aanzien van
het college onjuist. Zij speelde de
zwarte Piet direkt door richting
VROM.
Mevr. Aartsen: 'Met Ministerie van
VROM heeft in mei 1992 de norm-
kosten vastgesteld voor alle wonin-
gen. Wat bleek echter, deze norm gaat

alleen maar op voor rijtjeswoningen
in het westen van het land. Toen de
raad eenmaal het principebesluit tot
isolatie van de woningen had geno-
men is een bouwkundig adviseur in-
geschakeld. Toen kwamen er in de
huizen dingen aan het licht (er was
b.v. geen thermopane aangebracht)
die van te voren niet voorzien waren.
Vandaar dat we nu zitten met deze
grote overschrijding. Ik weerleg dat
het college blunders heeft gemaakt',
aldus wethouder Aartsen. Rietman en
Bouwmeister bleven op het standpunt
staan dat de gehele prijsberekening
van het begin af verkeerd door het
college is beoordeeld.

Op advies van mevr. Horsting
(P.v.d.A.) besloot de commissie in de
toekomst geen principebesluiten
meer te willen nemen of er moet een
definitieve prijslijst op tafel liggen.
Wethouder Aartsen vond dat laatste
prima maar voegde er wel aan toe dat
de raad dan het college niet moet
gaan verwijten dat bepaalde zaken
daardoor vertraging zullen oplopen.
De commissie hield zich woensdaga-
vond eveneens uitvoerig bezig met
het milieubeleidsplan. De commissie
zou gaarne zien dat de 45.000 gulden
die aan het bureau SME zal worden
betaald (om dit plan te maken) in de
zak wordt gehouden. 'Laten we dit in
eigen huis doen', zo adviseerde de
commissie unaniem. Wethouder
mevr. Aartsen (CDA) wees erop dat
dit geen haalbare kaart is. 'De kwali-
teit om dit plan te maken hebben wij
wel, we hebben er echter de capaciteit
niet voor. Bepaalde projekten zijn te
specialistisch. Die kun je beter uit-
besteden dan daarvoor een aparte me-
dewerker aantrekken. Met dat laatste
zijn we dan veel duurder uit', aldus
wethouder Aartsen.

Oranjevereniging Vierakker-
Wichmond
Het bestuur van de Oranjevereniging houdt op dinsdagavond
2 februari in het Ludgerus-gebouw weer haar jaarlijkse film-
avond, voor alle inwoners van Wichmond en Vierakker en
verder belangstellenden.

Op deze avond zal er weer de film
vertoond worden van de versierde
wagens, die afgelopen jaar aan de op-
tocht in Wichmond hebben meege-
daan.
Voor de film zal de deskundige jury
haar op- en aanmerkingen en de posi-
tieve punten hierover schriftelijk toe-
lichten.
Na de film is er dan gelegenheid voor

het stellen van vragen, omtrent de op-
bouw en eventuele opmerkingen van
de wagens.
Dit is zeer belangrijk voor de bou-
wers voor het komende jaar om de
wagens nog mooier te kunnen creë-
ren.
Het bestuur hoopt dat na deze avond
komend jaar nog meer wagens aan de
start zullen verschijnen.

Nieuwe
programmering
V.L.O. Radio
De Vordense Lokale Omroep heeft
met ingang van 18-01 een nieuwe
programmering.

Op de maandagavond Country en
western. Presentatie Peter Humme-
link en V.L.O. Sport. Presentatie Jan
Visscher en Hans Wullink. Op de
dinsdagavond 3 uur vol vuur. Presen-
tatie Gerrit Arendsen. Op de woens-
dagavond Hits van toen. Presentatie
Dinant Brummelman. Op de donder-
dagavond Klare taal. Presentatie An-
toinette Timmer en Linneke Vis-
scher. Op de vrijdagavond Hollandse
Hits. Presentatie Herbert Brummel-
man. 'ledere werkdag kinderkwar-
tiertje. Presentatie Yvonne Lammer-
tink en Annelies Hummelink. Op de
zaterdagavond rock ballads. Presen-
tatie Gerrit Arendsen en Hans Wul-
link. Op de zondagmorgen Rondje

Vorden. Presentatie Peter Humme-
link en Anneke Hilferink. Op de zon-
dagavond Glimlach van de Zondag-
avond. Presentatie Roberto en José.

Sportverenigingen die graag de uit-
slag in het programma V.L.O. Sport
willen, kunnen hun berichten inleve-
ren voor zondagavond bij H. Geer-
lings, B. v. Hackfortweg 2.

H. Geerlings is de contactpersoon
voor Vorden, dus ook voor alle infor-
matie over de eigen vereniging kan
men daar inleveren.

Tevens zoekt men nog 100 personen
die l keer in de vier maanden een en-
quête-formulier willen invullen over
de programma's van V.L.O. Radio.
Wil men zich hiervoor aanmelden,
schrijf dan een brief naar V.L.O. Ra-
dio t.a.v. D. Brummelman, Wiersser-
broekweg 5, 7251 LG Vorden.

Wil men meer informatie dan kan
men bellen of schrijven naar V.L.O.
Radio, Wiersserbroekweg 5, 7251
LG Vorden. Tel.: studio 05752-6560.

Vordens Tennispark met
afbraak begonnen
Een drukte van belang, zaterdagmorgen op het complex van
'Vordens Tennispark' in plan Zuid. In totaal waren zo'n 30
man komen opdraven, niet om te tennissen, maar om het com-
plex letterlijk tot de grond toe 'af te breken'.

Jubilaris bij brandweer

Vordens Tennispark, tevens de offi-
ciële clubnaam, dreigde al een aantal
jaren geleden uit zijn jasje te groeien.
Mede doordat de banen precies tus-
sen een aantal woningen in plan Zuid
liggen gaf het bezwaren om 's a-
vonds na zonsondergang, dus met
verlichting, te spelen.
Na overleg met de gemeente Vorden
kon een nieuw stuk grond aangekocht
worden aan de overkant van de spoor-
lijn Vorden-Winterswijk, schuin
tegenover het station. Er kon met het
gemeentebestuur van Vorden een
goede 'deal' worden gesloten, aange-
zien in de toekomst op de oude plek
woningen gebouwd zullen worden.
Vrijdag is men op het nieuwe terrein
begonnen met het uitzetten van de ba-
nen. Maandag begon het bedrijf Ver-
hoeven/Faber met de grondwerk-
zaamheden.
In totaal zullen er zes banen op kunst-
stofbasis worden aangelegd. Vier.
daarvan zullen overwegend gebruikt

worden voor competitiewedstrijden.
Vordens Tennispark met zijn 380 le-
den speelt met 20 teams in competi-
tieverband.
Tevens zullen vier banen van verlich-
ting worden voorzien. Daarnaast start
men binnenkort met de aanleg van de
kleedruimtes, kantine, terras etc. Men
hoopt het nieuwe complex voor de
aanvang van het nieuwe seizoen op l
april gerealiseerd te hebben.
Van het oude complex zullen diverse
materialen zoals tegels, hekwerk,
gaaswerk en palen middels zelfwerk-
zaamheid op het nieuwe complex
worden gebruikt.

Komende zaterdag hoopt men het
laatste gedeelte van de 'afbraak' in
plan Zuid klaar te hebben. Met de
aanleg van het nieuwe complex is in
totaal 700.000 gulden gemoeid, het-
geen gefinancierd wordt middels een
bijdrage van de gemeente, lening,
obligaties, sponsoring etc.

Vervolg Warnsvelds Operette
Gezelschap
De laatste jaren was het voor het W.O.G. steeds moeilijker een
komplete operette op de planken te brengen. De kosten die
hiermee gepaard gaan en een afname van de publieke belang-
stelling, hebben doen besluiten tot opheffing van het gezel-
schap.

Dat deze ^^effing, en de periode er
aan voora^iand, niet zonder slag of
stoot ging kan men wel begrijpen.
Een klub die al 46 jaar bestaat zo
maar weg? Na de nodige roerige ver-
gaderinger^erd de opheffing helaas
een feit. ^B
Echter een groot gedeelte van de le-
den wil graag doorgaan met het ver-
zorgen van zangavonden in tehuizen
binnen de regio. Dit op grond van de
ervaring van de laatste operettejaren,
ook al zonder een operette-opvoe-
ring, die uit dit soort optredens be-
stond. Met zo'n 24 leden is men op 5
januari jl. gestart met een nieuwe ver-
eniging. Ook is een dirigent aange-
trokken, te weten de heer Paul Steg.
Hij is muziekdocent in Arnhem en
heeft o.a. nog een kamerkoor in
Zeewolde. Het lijkt een zeer be-
kwaam leider, in ieder geval is het
een fijn persoon om mee te werken.

Wat gaat er nu gebeuren ?

De opzet is dat per week l vaste
avond, enwel de dinsdagavond,
wordt besteed aan repetitie of een op-

treden. Het repertoire zal^fe kleine
wijziging ondergaan nl.^cr komt
naast de operette melodieën meer
aandacht voor musical en opera.
De vaste plek waar de repetitie plaats
vindt is de kleine zaal van rwNutsge-
bouw. fl)
Bij deze vereniging in opricnting zijn
niet alleen zangliefhebbers, er zijn
gelukkig ook een paar muzikanten
bij. Helaas zijn dit er nog te weinig,
dus zoekt men nog een paar violisten,
een cellist en een bassist, zodat er
weer sprake kan zijn van een orkestje.
Heeft men een idee in dit genre, zin-
gend of musicerend, en lijkt het leuk
deel uit te maken van deze nieuwe
vereniging, schroom dan niet maar
kom eens kijken en luisteren. Men
kan dan op dinsdagavond komen of
eerst kontakt opnemen met een van
de initiatiefnemers. Hopenlijk hoort
men dit voorjaar nog iets meer rond
een muzikaal optreden van deze nieu-
we vereniging als opvolger van het
W.O.G.
Kontaktpersonen: Ad Korevaar, tel.
05750-28153; Jo Bensink, tel. 05750-
29401; Wim Nijenhuis, tel. 05750-
41784.

Agrarisch bedrijf zonder

Ruim 100 personen kwamen af op het seminar dat de Rabo-
bank Vorden afgelopen maandag in De Herberg organiseer-
de. Het thema van deze avond was 'Het Agrarisch Bedrijf
zonder opvolger'. Als er geen opvolger is, dringt zich op enig
moment de vraag op, of en wannéér men het bedrijf zal beëin-
digen. Een vraag die men zich tijdig dient te stellen. Door de
steeds hogere eisen die aan de bedrijfsvoering gesteld worden,
dient men steeds weer investeringskeuzes te maken, waarbij
men zich moet afvragen: ga ik door of haak ik af.

Bedrijfsbeëindiging dient een ratio-
neel proces te zijn, dat echter met
emoties beladen kan zijn. En wanneer
men besluit te stoppen dan dienen
zich vragen aan als: wat zijn de ge-
volgen voor mijn inkomen, met wel-
ke fiscale- en juridische aspecten
krijg ik te maken, hoe moet ik het
eventueel vrijkomende vermogen be-
leggen, welke sociale regelingen zijn
er en kom ik daarvoor in aanmerking.

De fiscale gevolgen werden aan de
hand van een voorbeeld belicht door
de heer G.P. van Meijl, direkteur van
Accountantskantoor Gelderland te
Warnsveld.
De heer H.G. Vrielink, agrarisch re-
latiebeheerder van de Rabobank Vor-
den en Omstreken belichtte de socia-

le- en de bedrijfstechnische kant en
noemde een aantal voorbeelden hoe
vermogen belegd kan worden en hoe
men, als men hier tijdig aan begint,
een soort pensioen op kan bouwen.
Tijdens de vragenronde kwam de mo-
gelijke verhandelbaarheid van mest-
quotum aan de orde, en werd belicht
wat de rechten van pachters zijn bij
bedrijfsbeëindiging.
De avond stond onder leiding van de
heer J. Krooi, direkteur van de bank.
Uit de grote opkomst blijkt hoezeer
deze onderwerpen leven bij agrari-
sche ondernemers. Donderdagavond
21 januari vindt in Den Bremer te
Toldijk, in samenwerking met de Ra-
bobank Steenderen, eenzelfde voor-
lichtingsavond plaats. Deze is voor
een ieder toegankelijk.

Tijdens een gezellige nieuwjaarsbyeenkomst op woensdag 13
januari van de Vordense brandweer is brandweerman Jan
Oosterink door burgemeester Kamerling gehuldigd in ver-
band met zijn 25-jarig jubileum bij de brandweer.

Burgemeester Kamerling prees de
zeer goede inzet van Oosterink, die
momenteel de funktie van bevelvoer-
der binnen de Vordense brandweer
bekleed. De burgemeester omschreef
de jubilaris als vakbekwaam brand-
weerman die onder alle omstandighe-
den rustig blijft. Uit handen van de
burgemeester ontving Oosterink een
onderscheiding van de Koninklijke
Nederlandse Brandweervereniging
met bijbehorend kruis.
Brandweercommandant te Velthuis
prees de goede collegialiteit van Oos-
terink. Namens de brandweercolle-
ga's overhandigde de commandant
een attentie. Ook Bertus Maalderink
vierde zijn 25-jarig jubileum bij de
Vordense brandweer. Maalderink is
geen actief brandweerman meer,
maar verzorgt al jaren de inwendige
mens tijdens oefeningen en uitruk-
ken. Ook hij ontving uit handen van
de commandant een attentie.
De heren Lebbink, Arendsen,
Zweers, Hekkelman en Niessink ont-

vingen uit handen van burgemeester
Kamerling hun diploma brandwacht
Ie klas. Zij zijn tevens per l januari in
deze rang bevorderd. De heren Wun-
derink en Jansen zijn bevorderd tot
hoofdbrandwacht.
Commandant te Velthuis zei in zijn
nieuwjaarsrede moeite te hebben met
de discussie die momenteel binnen
het Vordense gemeentebestuur gaan-
de is over het verhaal van de kosten
voor dienstverlening. De taak van de
brandweer is het redden van mens,
dier en goederen in de ruimste zin van
het woord. In deze tijd van recessie is
het onnodig de burger op nog hogere
kosten te jagen, aldus te Velthuis.
1992 was in alle opzichten een zeer
druk jaar voor de Vordense brand-
weer. In totaal is 46 keer uitgerukt,
waarvan 13 keer voor brand, 5 keer
voor schoorsteenbrand en 17 keer
voor hulpverlening. Hoogtepunt was
de ingestorte mestput op 13 oktober,
waarmee zelfs het NOS journaal
werd gehaald.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Het begin van het nieuwe jaar is voor velen de
tijd bij uitstek om over financiële en belasting-
zaken na te (moeten) denken. Daarom willen we
ook dit jaar in deze rubriek aandacht besteden aan uw
vragen op dit gebied.

Door de vele en snelle veranderingen kunnen wij ons voorstellen dal
veel mensen vinden dal het een ondoorzichtige kluwen van maatre-
gelen is. Ook in het voor ons liegende jaar zullen op belastinggebied
weer heel wat nieuwe wettelijke regelingen tot stand komen. Wat staat
ons zoal te wachten:
|: In l W W /uilen de belastingtarieven, belastingvrije sommen e.d. niet

in belangrijke mate worden gewijzigd.
* Wel zal de auto weer duurdei -worden.
* Het wetsvoorstel ter bestrijding van construc lies met bloot-eigen-

dom van roerende en onroerende zaken krijgt dit jaar waai se h i j n l i j k
kracht van wet.

* Het wetsontwerp over de zgn. 80%-regeling in de vermogensbelas-
ting is per l januari jl. niet ingevoerd en zal mogelijk zelfs helemaal
niet doorgaan.

* Het ligt in de bedoeling om inkomsten uit kamenerhuui tot f .5.000
vrij te stellen van inkomstenbelasting.

* Brede Hei-waardering I I zal ingrijpende wijzigingen betekenen voor
met name de pensioenreserveringen in eigen beheer voor directeu-
ren/grootaandeelhoudersvan een BV.

* De handel in lege vennootschappen wordt verder aangepakt.
* Het wordt mogelijk om een versneld beroep op de belastingrechter

te doen.
* De proceskosten van een fiscale procedure /ui len bij winst op de

overheid kunnen worden afgewenteld.
* Het verdwijnen van de binnengrenzen in Europa heelt grote fiscale

gevolgen, vooral voor de BTW-heffmg. Daarnaast staan bovendien
nog tal van andere Europese fiscale regelingen op stapel.

* Heel wat maatregelen worden genomen (ei bes t r i jd ing van fraude of'
ter dichting van galen in onze wetgeving die oneigenl i jk gebruik
/.ouden bevorderen. De politieke aandacht gaat hier al jaren naar uit
en wel zodanig dat het is verheven tot speerpunt van het beleid. Ier
bes t r i jd ing van stYiale en f i s ca l e f raude zal dan ook de controle van
ondernemingen worden geïntensiveerd.

* En dan te bedenken dat we het dan nog niet hebben over verande-
ringen op het gebied van de sociale verzekeringen en voorzieningen,
subsidieregelingen, pensioenen of andere financiële /aken.

Deze ruhrii'k wordt verzorgd door:
l, Btoemendaal & \\'iegerinck, Accountants en ttelastingadviseurs, Riiur-

72 5 / IA Yorden.
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Int. Campinggids met routebeschrijvingen naar alle campings

AC SI presenteert nieuwe
gids tijdens Vakantiebeurs
ACSI heeft haar Internationale Campinggids 1993 uitgebreid
met routebeschrijvingen naar alle geselecteerde campings in
binnen- en buitenland. Tijdens de Vakantiebeurs in de Jaar-
beurs te Utrecht werd de nieuwe gids gepresenteerd. Door de
uitgebreide informatie over aanlooproutes, ligging en voorzie-
ningen van de ruim 7.000 campings, is deze gids een onmis-
baar handboek voor elke kampeerder.

De ACSI Internationale Campinggids
behoort tot een van de meest gebruik-
te gidsen bij Nederlandse en Belgi-
sche kampeerders. Dat is vooral te

danken aan het unieke selectiesys-
teem. Alle opgenomen campings
worden ieder jaar door een team van
200 selecteurs bezocht en beoor-

deeld. De grote betrouwbaarheid van
de informatie in de gids heeft geleid
tot een nog steeds groeiend aantal ge-
bruikers. In 1992 werden bijna
70.000 exemplaren verkocht.

Uitbreiding van de informatie

De belangrijkste opmerking van de
gebruikers over de informatie in de
gids was het ontbreken van routebe-
schrijvingen naar de campings. De
selecteurs van ACSI zijn vier jaar ge-
leden met de voorbereiding voor deze
aanvulling gestart. Naar iedere cam-
ping zijn verschillende routes uitge-
probeerd en tenslotte is de meest
gunstige vastgesteld. In de Camping-
gids 1993 wordt bij alle campings de
juiste aanlooproute vermeld, waarin
o.a. wegnummers, afslagen en rich-

tingaanwijzingen zijn opgenomen.
Deze welkome aanvulling maakt de
28ste uitgave van de Internationale
Campinggids tot een compleet hand-
boek.

Ervaren kampeerders als
selecteurs
De selecteurs die de campings bezoe-
ken, zijn ervaren kampeerders en
werken op vrijwillige basis aan de
gids mee. Ze beoordelen aan de hand
van een uitgebreide checklist zaken
als bereikbaarheid, bodemgesteld-
heid, beplanting, sanitair, recreatieve-
en restauratieve voorzieningen, mo-
gelijkheden voor waterrecreatie,
sport en spel, etc. Per camping is in-
formatie over de faciliteiten aan de
hand van bijna 150 aandachtspunten

opgenomen. Wintersport- en naturis-
tencampings zijn in aparte overzich-
ten aangegeven, evenals campings
geschikt voor gehandicapten. Voor
overnachtingen onderweg is er een
speciale lijst met doorgangscam-
pings. De Internationale Camping-
gids, heel Europa in één boek, bevat
veel informatie.

Telefonische info-service

Voor gidsgebruikers die nog meer
willen weten, zijn ook de telefoon-
nummers van de 200 ACSI-selec-
teurs in de gids opgenomen. Specifie-
ke vragen kunnen direct persoonlijk
beantwoord worden. In ruim 20.000
telefoontjes zijn dit jaar vragen ge-
steld over o.a. het recreatieprogram-
ma, de afstand vanuit Nederland naar

de camping, overnachtingsmogelijk-
heden onderweg en of de camping ge-
schikt is voor kleine kinderen, het er
's nachts rumoerig is, etc.

Ervaringen van
vakantiegangers

Om de objectiviteit en kwaliteit van
het beoordelingssysteem nog verder
te verbeteren, hebben de selecteurs
voor het tweede jaar duizenden kam-
peerders, tijdens hun verblijf op de
kamping, gevraagd naar hun ervarin-
gen. De bevindingen van de kam-
peerders wegen mee bij de beslissing
om een kamping al of niet in de gids
te blijven opnemen.

Reserveren in het buitenland

Met behulp van de Kampinggids is
het heel eenvoudig om reeds in de
winter of het voorjaar een leuke reis
uit te stippelen.

Veel mensen willen graag een plaats
op de camping(s) van hun keuze re-
serveren, maar vinden het lastig om
naar het buitenland te telefoneren of
te schrijven. Daarom heeft ACSI in
de Campinggids een boekje bijgeslo-
ten met servicecoupons, die in het
Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Italiaans en Spaans zijn gesteld. Met
deze coupons kan men rechtstreeks
bij de camping informatie aanvragen
of een plaats reserveren. Deze reser-
veringsmogelijkheid blijkt in een
grote behoefte te voorzien.

ADVERTEREN KOST GELD».
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

„Primeur in de Achterhoek" :

Op zaterdag 23 januari komt Alfa
Romeo, de Bulgaarse band als pri-
meur naar „de Woage" in Halle.
Deze band, bestaande uit 5 zeer er-
varen musici, is in 1992 een nieuwe
carrière onder de naam Alfa Ro-
meo begonnen.

Assen, ex-leider van de succesvolle
band Alfa uit Bulgarije, die eind 1991
uit elkaar is gegaan om een ieders ar-
tistieke wegen te vervolgen, heeft
met Alfa dubbel en dwars bewezen
dat hij een zeer goede band met suc-
ces kan leiden.
Met zijn nieuwe band Alfa Romeo zal
Assen als basgitarist aan de weg tim-
meren en de naam Alfa Romeo be-
kend maken.
Wenzi, de keyboard-wizard van Alfa,
heeft Alfa verlaten en is nu de toetse-
nist van Alfa Romeo. Bij Alfa heeft
Wenzi altijd laten zien dat hij behalve
als een wizard met de toetsen te tove-
ren, ook gigantische toneel en show
personality heeft. Zijn uitstraling/op-
treden en enthousiasme hebben hem
in Nederland en ook in het buitenland
veel fans opgeleverd.

De drummer Plamen werd door As-
sen gevraagd voor Alfa Romeo, om-
dat hij hem kende als de zeer goede
drummer van bekende Bulgaarse
bands als Atomic en de rockband Im-
puls.
De tweede toetsenis(e) en zangeres
van Alfa Romeo is Roberta. Zij is het
vrouwelijke element in de band.
Het vijfde lid van Alfa Romeo is het
Nederlandse talent Mark. Hij is de gi-
tarist en zanger van de band. Behalve
zijn rol als gitarist, neemt hij ook een
groot deel van de zang voor zijn reke-
ning, wat niet verwonderlijk is met
een stem a la Huey Lewis en Brian
Adams.
Dit veelbelovende vijftal heeft al in
Nederland bewezen dat ze niet alleen
veel beloven, maar waarmaken. Hun
repertoire bevat naast Top 40 en Top
100 repertoire ook allround repertoir,
dus ze zijn overal inzetbaar.

Hanxka Duo
in de Ken-ie-die zaal

Het welbekende Hanska Duo staat za-
terdag 23 januari weer op het leukste
feest-podium van de Achterhoek.
Hans Wonnink & Jan Manschot spe-
len al enkele jaren samen, wat begon-
nen was met kleine partijtjes en fui-
fen. Echter zijn zij nu zo populair ge-
worden, dat je ze bijna overal tegen-
komt, dus ook in de Ken-ie-die zaal
van „de Woage". •

Wil je dit te gekke spektakel van deze
beide heren niet missen, dan zorg je
gewoon dat je in de Ken-ie-die zaal
bent!



MAANDAG 15 FE BRUARI 1993

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

Kaarten: Voorverkoop af 10-
Aan de zaal a f 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse
hapjes aangeboden.

Voorverkoop:
Covers Bruidsmode, Zutphen
ABN/Amro Vorden
Zaal De Herberg, Vorden

DEELNEMERS:
RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'

WALLE TEMPELMAN

ABN/AMRO VORDEN

VAKFOTOGRAFIE HANS TEMMINK

GESCHENKENHUIS BARENDSEN, SERVIEZEN

GUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING

BRUIDSMODE COVERS

SCHURINK T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET

BLOEMBINDERIJ KWEKERIJ KETTELERIJ

JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK

DRUKKERIJ WEEVERS

INGRIDS HAARMODE

TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER, A. KLEIN BRINKE

INDOOR SPORT VORDEN

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



organiseert

ELKE DERDE DONDERDAG
VAN DE MAAND

klaverjas-
en

jokeravonden
21 januari
18 februari

18 maart
15 april

aanvang: 20.00 uur

plaats:
,,Clubhuis De Ark"

Zo' n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

aan de Zutphenseweg

Speciale
Aanbieding:

EMMERS
' 10 Itr. zwart
5 voor l O,—

12 Itr. zwart
4 voor l O,—

GROTE EMMERS
20 Itr.

4 voor 15,—

SPECIEKUIPEN
in PVC en ijzer

vanaf 10,—

OP = OP
BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld. - Tel. 05753-2139

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

/r ie Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden

De Herberg is op zoek wegens toenemende
drukte naar een

SCHOONMAAKHULP
voor 2 a 3 ochtenden per week.

Tel. 2243. Vragen naar Hannie of Harrie.

't Beeckland
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend
beroepsonderwijs

Het Hoge 41 Nieuwstad 49
7251 XV Vorden 7251 AG Vorden

Tel. 05752-1155

„open dag"
ZATERDAG 30 JANUARI 1993

VAN 10.00-14.00 UUR

Met 'n beroepsopleiding ga je 't maken.

MOGELIJKHEDEN VAN ONZE SCHOOL:
— Basisvorming in klas 1, 2 en 3.
— Diploma op A-, B-, C- en D-niveau; je doet examen in:

Algemeen vormende vakken en
Op het beroepgerichte vakken, waarbij je kunt kiezen uit:
gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en kleding, ver-
kooppraktijk, tuinbouw, groenvoorziening, levensmiddelen-
technologie, techniek, economie, dierenhouderij, planten-
teelt.

— Nieuw op onze school: Algemene Voorbereiding op Maat-
schappij en Beroep.

DOORSTROMINGSMOGELIJKHEDEN:
— Alle vormen van Middelbaar Beroepsonderwijs.
— Leerlingwezen.
— Andere opleidingen.

Op zaterdag 30 januari willen wij leerlingen en ouders graag
meer informatie geven over ons onderwijs. De basisvorming
en de algemeen vormende vakken worden op beide gebou-
wen gepresenteerd. Voor de beroepsgerichte vakken is de
presentatie als volgt:
Het Hoge 41: gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en
kleding, verkooppraktijk, levensmiddelentechnologie.
Nieuwstad 49: tuinbouw, groenvoorziening, techniek, econo-
mie, dierenhouderij, plantenteelt.

Losse
omp°nenten

complete s

• «R >-i. .

ntie l

cirnco
zaak van vertrouwen /

EBING ELECTRO BV, Kerkweg 3 Zelhem Tel. 08342-1378
ELIESEN ELECTRO, Emmerikseweg 46 Baak Tel. 05754-1264
ELIESEN ELECTRO, Nieuwstad 45 Zutphen Tel. 05750-43202
AMCO ELECTRO VORDEN BV, Dorpsstraat 8 Vorden Tel. 05752-1000
INSTALLATIEBEDRIJF STEGEMAN BV, Dorpsstraat 23 Ruurio Tel. 05735-1414

mode voor
het héle gezin

^^B

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

Op WOENSDAG 20 JANUARI
starten wij om 9.30 uur met de

2e Ronde
van onze

sensationele
opruiming
De winterkleding is nu
nog sterker afgeprijsd!

ECHTE KORTING
LOOP EVEN BINNEN

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

mm

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

BALANCE
J|€&lfW€illHI

VOOR BUS INFORMATIE BEL:05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

EENVOUDIGE

PUZZELRIT
VOOR IEDEREEN

ZONDAG
24 JANUARI

START van 13.30-14.30 uur

RESTAURANT

SCHOENAKER
ORGANISATIE:

VAMC „De Graafschaprijders" VORDEN

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert

LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren
Ook voor onderdelen het juiste adres!

Wordt gehaald en gebracht

baréndseti Vorden.
Tel. 05752-1261
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