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Mulderije kijkt
tevreden terug
op eerste maanden
'De eerste negen maanden als wet-
houder zijn zeer snel gegaan'. Dit
zegt wethouder Dorien Mulderije in
een interview met Weekblad Contact.
'In het begin was het alleen wel even
wennen. Als nieuwkomer in de raad
had ik namelijk een ongelooflijke
kennisachterstand. Ik deed de eerste
maanden niets anders dan lezen. Vaak
tot diep in de nacht', aldus de 35-jari-
ge wethouder. Voor een uitgebreid in-
terview zie Tweede Blad.

Restaurant Asya richt zich op kwaliteit

Herdenkingsfeest 50
jaar bevrijding van
Vorden in volle gang
De Oranjevereniging en het '4-5 mei
Comité' zijn op dit moment volop be-
zig met de voorbereidingen van de
festiviteiten rondom de bevrijding
van Vorden. Op l april is het precies
vijftig jaar geleden dat Vorden door
de Canadezen bevrijd werd. Vandaar
dat op zaterdag l april van dit jaar een
groot herdénkingsfeest wordt georga-
niseerd onder auspiciën van de Oran-
jevereniging en het '4-5 mei Comité'.
Zo wordt er die dag een herdenkings-
dienst gehouden in de Dorpskerk.
Aansluitend zullen er kransen worden
gelegd bij het vrijheidsbeeld op het
Verzetsplein. Verder wordt er die dag
een revue opgevoerd in het dorpscen-
trum door leden van het Deldens en
Vordens Toneel. Ook het 30+ koor zal
hier haar medewerking aan verlenen.
Na afloop is er een broodmaaltijd. Zo-
wel de kerkdienst als de bijeenkomst
in het Dorpscentrum zijn bedoeld
voor oud en jong. Half maart zal er
een speciale bevrijdingskrant uitko-
men met daarin het programma van
zaterdag l april.

Koninginnedag wordt dit jaar gevierd
op zaterdag 29 april. Een nieuwe at-
tractie zal die dag het Bungy Jumpen
zijn. Deelnemers hiervoor kunnen
zich reeds opgeven bij Henri Barend-
sen aan de Zutphenseweg. De herden-
king op 4 mei zal hetzelfde zijn als an-
dere jaren. Op vrijdag 5 mei wordt er
in het dorp een groot bevrijdingsfeest
gehouden. Eén van de activiteiten van
die dag is het zogenaamde keizer-
schieten. Alle schutterskoningcn van
het dorp en haar buurtschappen kun-
nen hieraan meedoen en strijden om
de titel 'Keizer van Vorden'. Verder
houden de Knupduukskes op 5 mei
een groot internationaal folkloristisch
festival. Voor de jeugd is er-die mid-
dag voor de Dorpskerk een popfesti-
val waaraan drie band uit deze regio
zullen meedoen, 's Avonds zal een
twintig man tellend orkest op de feest-
weide van kasteel Vorden 'muziek
van toen' ten gehore brengen. De dag
wordt afgesloten met een groot vuur-
werk.

Gesprekskring voor
Indië-veteranen op
vrijdag 3 februari
Het is bekend dat mensen bij het ou-
der worden steeds vaker terugdenken
aan wat zij vroeger beleefden. Wie 45
jaar geleden als dienstplichtig militair
naar het toenmalig nederlands-Indic
werd gestuurd leeft nu met de herin-
neringen. Voor velen was het een tijd
van ingrijpende gebeurtenissen. Het
is ook bekend dat mensen die in de-
zelfde situatie -verkeren elkaar vaak
begrijpen. Toen de commissie Vor-
ming en Toerusting van de kerken vo-
rig jaar besloot deze gesprekken te
gaan organiseren, wist zij niet dat het
in de loop van het seizoen zo actueel
zou worden. Denk maar aan de komst
van Proncke Princen aan ons land.
Het gesprek van 3 februari wordt ge-
leid door de heer A. Helmhout uit
Arnhem. Hij is lid van de Stichting
Dienstverlening Veteranen. Het ge-
sprek heeft plaats in de Voorde, achter
de N.H. Kerk. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de com-
missie Vorming en Toerusting (tel.
3635).

Restaurant Asya aan de Zutphenseweg hield afgelopen maandagavond Open Huis. Diverse mensen maakten van deze
gelegenheid gebruik en kwamen een kijkje nemen in de pizza- en shoarmazaak van de heer H. Sahin. 'Op 2 december zijn
we al voor het publiek open gegaan, maar door de drukte hadden we het Open Huis even uitgesteld', aldus de 26-jarige
eigenaar die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Sahin is vanaf z'n vijftiende werkzaam in de horeca. 'In de weeken-
den heb ik altijd bij een pizza- en shoarmazaak ir^eventer gewerkt. Daar leerde ik de kneepjes van het vej^De heer
Sahin heeft de afgelopen anderhalve maand niet^Klagen over de belangstelling voor zijn zaak. 'Vanuit cGmele regio
weten ze ons restaurant al te vinden , aldus Sahin.

Kranenburgs Belanf breekt
lans voor meer woningbouw
'Ook na het jaar 2000 moet er op de
Kranenburg gebouwd kunnen wor-
den.' Dit zei de heer J. Lucassen vo-
rige week tijdens een goedbezochte
ledenvergadering van Kranen-
burgs Belang. De voorzitter van de
belangenverenging haakte hiermee
in op het voornemen van de ge-
meente Vorden om na de eeuwwis-
seling geen uitbreiding van wonin-
gen meer toe te staan op de Kranen-
burg.

In zijn openingswoord liet de heer Lu-
cassen het afgelopen jaar de revue
passeren, waarbij opviel dat het over-

leg met de gemeente Vorden op een
laag pitje was beland. Lucassen .moest
echter ook mededelen dat een dag
voor de vergadering over diverse on-
derwerpen toch nog overleg op gang
was gekomen. 'Maar dit neemt niet
weg dat de leefbaarheid van Kranen-
burg de laatste jaren al zwaar is aan-
getast door het ontbreken van een ont-
moetingsplaats voor bewoners en ver-
enigingen. Verder zijn wij van me-
ning dat door het uitblijven van verde-
re nieuwbouw in Kranenburg de leef-
baarheid nog verder wordt aangetast.
Want stilstand is achteruitgang', aldus
Lucassen.

Bij de mededelingen wees de voorzit-
ter nog even op het voorloÉ»aarpro-
gramma van KranenburgsTrelang. Zo
doet de vereniging op 18 maart mee
aan de zwerfvuildag, op 3 september
gaat men klootschieten, 17 oktober is
er een fietstocht en 10 december staat
er een kerstwandeltocht op het pro-
gramma.

Nieuwe teken-en
schildercursus van
start op l februari
Op woensdag l februari start de nieu-
we teken- schildercursus in het Lud-
gcrusgebouw in Vierakker. Voor de
bcginnersgroep kunnen zich nog
nieuwe kandidaten aanmelden. Nade-
re informatie kunt u inwinnen bij R.
Ovcrwcldc (tel. 05750-24734).

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 29 januari 4e zondag van de Verschij-
ning 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Geza-
menlijk koffiedrinken in 'de Voorde' na afloop. Er
is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 januari 10.00 uur drs. K. Jelsma,
Okkenbroek; 19.00 uur ds. J.A. Antonides, Bar-
chem.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 28 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 29 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
familieviering m.mm.v. de Kerkuiltjes.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 januari pastor
C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 28-29 januari 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 17.15tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

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

Tandarts 28-29 januari P. Scheepmaker, Ruur-
lo, tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten

en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Overige zaken op afspraak.

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

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

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje januari: mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. tel. 6875; februari: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

V I K R A K K K R - WICHMONI)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort en Fr. B. Broekman Oecumenische
dienst m.m.v. scholen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring, dameskoor.
Zondag 29 januari 10.00 uur Oecumenische
dienst in de N.H. Kerk.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 januari pastor
C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Tröckener Kecks treedt op zondagavond 5 februari op in zaal De Herberg. De Nederlandstalige popgroep geeft, net als
twee jaar geleden, gedurende januari en februari een beperkt aantal akoestische optredens in ons land. Ditmaal dus ook
in Vorden. Tröckener Kecks is één van de best lopende acts in het Nederlandse clubcircuit. In het voorprogramma speelt
de Schotse formatie 'Woodside Now'.

Hondeneigenaar op
industrieterrein
bereid tot gesprek
De brief van de Industriële Kring aan
de familie Steinvoort van de Indu-
strieweg met de vraag of er iets ge-
daan kan worden aan de hondenover-
last die zij veroorzaken op industrie-
terrein Werkveld is hard aangekomen.
'Ik stond helemaal perplex toen ik die
brief ontving', zegt Anja Steinvoort.

De familie Steinvoort woont bijna
twee jaar op het industrieterrein. 'In
het begin hebben we nooit tramme-
lant gehad. Alleen de laatste maanden
klagen enkele buurtbewoners. Terwijl
de situatie niet gewijzigd is'. De fami-
lie Steinvoort heeft diverse honden.

'Dat is een hobby van ons. Wij fokken
honden en gaan daarmee naar ten-
toonstellingen. We doen geen vlieg
kwaad', aldus Anja Steinvoort.
Volgens mevrouw Steinvoort heeft
niemand last van haar honden. 'Aan
één kant van het huis heb ik al een
schutting laten zetten zodat de buren
aan die kant helemaal afgeschermd
zijn van de honden. En dat terwijl je
de honden amper hoort. We doen er
dus alles aan.' Mevrouw Steinvoort is
al diverse malen op het gemeentehuis
geweest voor een gesprek. Ook de po-
litie en de Dierenbescherming hebben
al bij haar op de stoep gestaan. 'En nu
dus die brief van de Industriële Kring.
Binnenkort kunnen ze van mij een
brief terug verwachten. Op één of an-
dere manier hoop ik dat we dit pro-
bleem door middel van praten uit de
wereld kunnen helpen.'



uitver-koopjes
Overhemden NU v n 19,—
Costuums va 99,90
Pullovers va 59,-

miöecëritrüm

Tennissen

De laatste wollen
Coats NU 119/
Pakjes va 99,-
japonnen va 99/

B.H/s % GELD VA 5,-

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

Uw installatiewerk is onze

Lekkage aan uw platte dak of dakgoot

Ook dit is werk voor :

WIM BOSMAN
l N S T A L A B E D R I J F

Voor storingen zijn wij 24 - uur bereikbaar

Ook in het weekend
Tel. 05752-2627

Kantoor en werkplaats : Burg. Galeestraat 67
Vorden

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

MAGERE RUNDERLAPPEN 1 kilo van 21,90 voor 12,90
DEENSE SPEKLAPPEN 1 kilo van 13,90 voor 8,90

VOOR UW ONTBIJT:

VOLKOREN TARWE MET SESAM
800 gram gesneden
van 1,99 voor 1,49

VERGEER KAAS VERS V/H MES
jonge kaas A no
1 kilo van 11,30 voor 9,98

ANANAS ROOMKAAS
100 gram van 2,32 voor 1,79

VLEESWAREN VERS V/H MES
slagersachterham/
boerenmetworst _ ftQ
200 gram van 5,17 voor 3,98

MILDE MAGERE YOGHURT
Vi liter pak dagvers A Aft
van 1,89 voor 0,99

UNOX FAMILIESOEPEN n AA
div. smaken blik 1300 ml van 3,69 voor 2,99

EDAH ROOMBOTER GEVULDE KOEKEN
pak a 6 stuks van 1,99 voor 1,59
PRIMETTE KEUKENROL pak a 4 rol van 2,99 voor 2,49

EDAH SUNSET FRISDRANK
div. soorten fles a 11/2 liter van 1,49 voor 0,99

UIT ONZE DIEPVRIES:

IGLO GROENTEN STICKS
doos a 10 stuks van 2,95 voor 1,95

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

RODE OF WITTE KOOL 1 kilo van 1,98 voor 0,98
MANGOperstuknu 0,98
ELSTARHANDAPPELEN zak a 1'/2 kilo van 2,98 voor 1,98
BROCCOLI per 250 gram van 1,98 voor 0,75

Idal)

NIEUWE RONDE - NIEUWE KANSEN
Meedoen is eenvoudig en kost U niets.
Bij elke volle f 10,-
aan boodschappen krijgt u
BIJ ONS 1 GRATIS SPAARZEGEL

1 VOLLE SPAARKAART geeft een
KORTING VAN F 5,- op één van de artikelen
uit onze schitterende spaaraktie.
Voor verdere informatie zie onze
vitrinekast in de winkel.

GELD/G VAN MAANDAG 23/1 t/m ZATERDAG 28/1/95.

Prettig winkelen.
Compleet assortiment.

Scherpe prijzen.

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

*****0 P E N I N G S T I J D E N*****

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

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.

WIE GAAT ER MEE
NAAR DE

TV-OPNAMES
VAN

T SPIJT ME
BIJ RTL 4

op 29 januari a.s.
MET DINER

Opgave en inlichtingen bij:

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst -

Tel. 05758-1334

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

M =H l A

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT4'
7031 AJWEHL 7251 BB VORDEN
(91:08347-81376 tel:05752-3008
's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor l

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

DOEIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Dfogisteri| • Parfumerie • Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg S - Hengelo (Gld.) • tel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstcnk
Bcgoniastraat 3

7211ALStcendcrcn
Telefoon 2398

Gewoon omdat het zo lekker is
en dit weekend extra voordelig

Varkenshaasjes
SPECIALITEITEN

1000 gram Bami of Nasi
+

500 gram Babi Pangang

samen ƒ l Oj"

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ 0,98

G ril l worst

per stuk ƒ 5ymm

WEEKEND
Speklapjes

500 gram ƒ 3,75

Varkenshaasjes

500 gr. ƒ 10,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG

Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Hamburgers

per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG
3 pond h.o.h. gehakt

voor ƒ l O,"

Rundergehakt

500 gram ƒ 6,25

Profiteer mee
met...

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

26 januari 1995 opening

KWALITA

Dorpsstraat 8 Vorden

ter gelegenheid van deze opening

patat-mayo + kroket + frikandel
F 3,25

deze aanbieding is geldig op 26 - 27 - 28 januari 1995

Nieuw bij Kwalitaria ,,De Buurman '
uitgebreid assortiment broodjes en stokbroodjes

openingstijden:
ma.- wo.- do.- en zondag van 11.00 tot 23.00 uur

dinsdag gesloten
vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 24.00 uur.

Tevens zaal voor party's tot c. a. 75 personen

Graag tot ziens in Kwalitaria / Zaal

Tel. 05752-4355

SCHOTELBEZITTERS OPGELET!
RTL-4 VERHUIST 1 MAART NAAR ASTRA l-D
Wie een schotelantenne bezit welke ouder is dan l jaar heeft de kans dat men
vanaf l maart geen RTL-4 meer kan kijken.

Wij hebben diverse oplossingen voor U.

BEL NU DIRECT UW VAKMAN:

Eliesen Electro
Zutphen-Emmerikseweg 46, 7223 DG Baak, Tel. 05754 - 1264

Nieuwstad 45, 7201 NL Zutphen, Tel. 05750 - 43202



Vreugde is:
kind in je arm,
levend
en lachend
en warm,
deel van je vlees
en je bloed.
God is
eindeloos goed.

•
Wij zijn blij en dankbaar dat m
God het leven gaf aan onze
dochter en zusje

Bernadette Rozemarijn l
i

Wij noemen haar
• .-

|
Rozemarijn

:
Bernard en
Ina Bloemendal-Wiltink
Joost en Stijn

17 januari 1995
Het Hoge 20a
7251 XWVorden

Wij zijn erg blij en dankbaar
met de geboorte van onze
dochter

llse Carien
j5

Wij noemen haar

llse

24 januari 1 995

Haar gelukkige ouders zijn: i
Adri en
Karin de Gelder-Krijt

't Heegken 5
7251 PW Vorden
Tel. 05752-3686

DANKBETUIGING
Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties, kado's, planten en ||
bloemen ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijk van 1 1 ja- II
nuari.
Het is een onvergetelijke dag
voor ons geworden.

fam. Wiggers
'W

Eikenlaan 8, Vorden

Voor uw belangstelling en deel-
neming ons betoond na het
overlijden van mijn lieve moe-
der en schoonmoeder

Hendrika Johanna
Lammers-Lammers

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Wil en Johan van Sweden

Holten, januari 1995

Namens familie en vrienden
wil ik allen bedanken die van
hun medeleven hebben blijk
gegeven tijdens de ziekte en
na het overlijden van

mevrouw
I.A.M.J. Snoep-

Jager

De grote belangstelling maak-
te duidelijk welk een bijzonde-
re plaats zij in het leven van
velen heeft ingenomen.

mr. R. Das, notaris
ex. test.

Postbus 23
7250 AA Vorden

Voor de vele blijken van mede-
leven bij het heengaan van
onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

AREND WILLEM
SLÖETJES

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

fam. B. Verkerk
kinderen en kleinkinderen

Overweg 17, Vorden

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GEZOND
AFSLANKEN
zonder honger en toch
3 volle maaltijden per dag.
Bel voor inlichtingen:

05754-1969
kG.A - Nederland

Oosthaven 53
2801 PE Gouda

Op 2 februari 1995 geven wij

Ina Harkink
en

Berny Meijerink

elkaar het ja-woord.

Dit zal gebeuren om 11.00 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur.

Dagadres: Hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

Ons adres is:
Paul Rodenkolaan 77
7207 CD Zutphen

Als u ons wat wilt schenken, PX]
mag u hier aan denken.

Dat zijn pas Koopjes!

van 16.

van 29.95 nu

95 nu 10.-

17.50

Mode 50 tot 70% korting

bij DEMIBYOU
Zutphenseweg 8 - Tel. 3785

Op maandag 30 januari 1995 hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Bennie en Hettie Reugebrink

Gelegenheid tot feliciteren van
14.30 tot 16.30 uur in zaal Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

7255 PG Hengelo Gld.
Aaltenseweg 12

Winterschilder
GEEN F 50,- MAAR F 75,-.

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloscwcg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in hei pond vcin
v/h schildersbedrijf Uitcnvccrd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

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

Winkel in verf, behang etc.

In onze spui t inr icht ing kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

spuit werkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren.
aanrechtdeurtjes etc.

Als wij klaar zijn met het schilderwerk,
dan is 't ook af !

Op vrijdag 3 februari a.s. hoop ik
mijn 90ste verjaardag te vieren.

Th. Olthof-Lubbers

Wilt u mij hiermee feliciteren,
dan bent u van harte welkom van
19.30-22.30 uur in Café Restaurant
'Den Bremer', Zutphen-
Emmerikseweg te Toldijk.

Hackforterweg 8
7234 SH Wichmond

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Ruim 3 weken na het overlijden van onze broer
en zwager JOHAN KONING is nu ook overle-
den onze broer en zwager

HERMAN KONING
ECHTGENOOT VAN GRADA RENSINK

op de leeftijd van 77 jaar.

'19 januari 1995

Correspondentie-adres:
Sondernweg 13, 7122 LJ Aalten

fam. Koning

BADKAMER VERBOUWEN ? ""

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

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

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

• Vordense Lokale Omroep
Fm 107.4 kabel 87.5 ook re-
gionaal nieuws.

• TE KOOP: zeer mooie witte
Audi 808, aug. '89, als nieuw,
59.500 km, APK okt. '95, spoi-
ler, sportvelgen, vele extra's,
prijs f 17.500,-. Tel. 05752-
1443.

• TE KOOP AANGEBODEN:
2-pers.manou-bankje(f 150,-)
en luxe kamerscherm (ma-
nou) f 100,-. Tel. 05735-3277.

• TE KOOP: Ford Fiësta
1100, bouwj. 1983, APK tot
jan. 1996. Tel. (05753)3004.

• TE KOOP: eiken (midden-
kleur) wandmeubel, kan in
meerdere delen geplaatst wor-
den, prijs f 950,-. Uitschuifbare
eettafel. Prijs f200,-. Tel.
05752-3992.

• Sport uit eigen omgeving
zondag V.L.0.16.00-18.00 uur
Fm 107.4 kabel 87.5.

• TE KOOP: tweepersoon
elektrisch onderdeken, ronde
tafel + pluche tafelkleed en
een gasboiler, tapijttegels.
Van Asselt, Het Hoge 6c, Vor-
den.

• TE KOOP: 2 nieuwe slaap-
banken, f 450,- per stuk. Tel.
05752-2223.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 3 uur per week.
Tel. 05752-1832.

!• Er kan geen hout etc. meer
gebracht worden voor het
paasvuur op de Kranenburg.
C.C.K.

• V.L.O. radio Fm 107.4 ka-
bel 87.5, Postbus 115, 7250
l AC Vorden, ook voor al uw
verenigingsnieuws.

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Extra belegen Kaas
500 gram 6.75

Milner 30+ Kaas belegen
500 gram 7.95

Chateau Notenmix
200 gram

ITALIAANSE WEEK:

Gormas of Gorgonzola
100 gram

Pa rmesa n heerlijk op pasta ofpizz,
100 gram

WIJN:

Soave Classico wit
of Montepulciano rood
fles

3.75

2.49

195

9.95
Wij hebben ook Pasta's en spaghetti van 'Epifine'
uit Italië. Elly Teeuwen.

„Vlaamse Reuzen"
Toneelvereniging Irene

27 en 28 januari
bij Heutinck te Mariënvelde

Aanvang 20.00 uur

4 februari voor bejaarden
bij de Luifel te Ruurlo
Aanvang 14.00 uur

JANUARI-AANBIEDING:

Gebak met 'n Oostenrijks tintje:

APFELSTRUDEL
lekker fris appelgebak

DIT WEEKEND

per stuk 1,75
Lekker bij de koffie:

GEVULDE
BOTERKOEK

van 5,95 voor 4,95
'n hartige variatie:

SATÉH BROODJE
een Oosterse lekkernij

nu per stuk l j

zie ook onze dagaanbiedingen

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

d MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

NIEUW l
BUDGET-DAYS'

Dinsdag Budget-K/eurdag vanaf 20,-

Woensdag Budget-Kfl/pdag vanaf 25 ,-

Donderdag Budget-Permanenfclag vanaf 79,-
[incl. Knippen & Blowen]

"Kom gerust langs of 6c(voor informatie,

•wij sturen u graag ons^p tnfoèfacf!

JIM HEERSINK haarmode
Zutphenseweg 21, vorden, tel. 05752-1215

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Winter of geen winter
de verstoppers voor kwaliteit en service

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 26,27 en 28 jan.

EXTRA LEKKER EN MAKKELIJK

500 g ra m

Tip voor de boterham:

Gerookte Couburger Ham
1 QO

100 gram l j wvx

Keurkoopje geldig op donderdag
26 januari:

Hacheevlees
(iets doorregen)

5 Qftj\J\J

SPECIAL:

Gehakt
Tournedos
(gehaktbal met

ontbijtspek omringd)

VLEESWAREN-
SPECIAL:

100 gram 1,75

Runder-
pastrami

100gram Oj f O

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

WITLOF KLASSEI

2,501 kilo

CHAMPIGNONS of
OESTERZWAMMEN

per doos l ,>/O

Nieuw!!!

TOMEI-SALADE
250gram

MAANDAG
30 JAN.:

PANKLARE
Prei

500 gram 1 OU

DINSDAG
31 JAN.:

PANKLARE
Stoofschotel

500 gram fcOU

WOENSDAG
1 FEBR.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 OU

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

BOTERKOEK
NU

PITTIG GEKRUID

NU 1,75

RAGOUT
CROISSANT

1,90

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



Start 9 februari a.s. een gezellige danscursus voor
18+ en 40+ zowel beginners als gevorderden

Inlichtingen en inschrijvingen op woensdag
25 januari & l , 8 februari 19.00 - 21.00 uur in

Dorpscentrum VORDEN - Raadhuisstraat 6
Tel. 05752 - 2722

of dagelijks
telefonisch tussen 17.00 -19.00 uur te Arnhem

Tel. 085 - 422479

JEUGDDAMMERS OPGELET!
Vanaf 27 januari a.s. spelen we weer in de zaal
van

Kwalitaria

Dorpsstraat 8 te Vorden

Aanvang 18.00 uur.
Denk aan de traktatie!

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
B- 05750-22816

i *
BDVAG

!! EENMALIGE UITGAVE !!

CD-single

Boh Foi Toch
"Dörkum'Vso

Natuurlijk verkrijgbaar bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL.05752 3566

ch Albert Heijn

Met onze Top l O aanbiedingen:

Rundertartaar
100 gram van 1,85 _

Pepsi Cola l Vi liter van 2,19

0,99
1/69

Venz Chocoladehagel
400 gram van 3,19

Klinkhamer Koek
van 2,49

AH Tissue Toiletpapier
12 rol van 6,99

Tarwe Moutbrood
800 gram van 2,61

DE Koffie Roodmerk van 7,79 _ / j

_2,79

_1,99
_4,99

_1,99
AH Magere Vruchtenyoghurt 010
liter van 2,85 &,j \/

o oo
Kip Op Schaal 2 hele kippen O/7 7

Witlof 500 gram 1,0 V

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
waar U altijd riant kunt parkeren.

l/l 11 AlIV Cl Vf f l A*
iiwrm i«i

Barchemseweg 4, 7261 DC RUURLO Tel: 05735 - 3737

Magere

Runderlappen
500 gram f M f

Max. 3 kg. p/klant

Speklappen

* 9.95
Max. 4 kg. p/klant

Geldig t/m 28 januari.

De Spannevogel Hengelo gaat verbouwen! U kunt nog volop
meeprofiteren van onze grandioze

Verbouwingsopruiming
Op meubelen en vloerbedekking

TOT 50% KORTING!
Op gordijnen 10% KORTING

Alle aanbiedingen zijn herkenbaar aan de speciale prijskaarten en
zijn te vinden door de gehele showroom!

Wij wegen de vloer aan met vele prijzen op de Tapijtafdeling!

Bastille polyamide, 4.10 m van 734,- voor 369,"

Bastille polyamide, 3.90 m van 698,- voor 349,—

• Amadeus polyamide, 3.50 m van 906,- voor 449,—

• Bellamy polyamide, 5.00 m van 810,- voor 399,—

• Diploma polyamide, 5.25 m van 1.045,- voor 498,—

• Leonardo o^amide, per meter van 189,- voor 99,—

• Vatela pol̂ nide, 8.05 m van 1.520,- voor 599,-

• Bergamo synthetisch, 2.90 m van 260,- voor 149,—

• Prelude synthetisch, 2.45 m van 225,- voor 119,—

• Dahla^ynthetisch, 4.90 m van 613,- voor 299,-

• Rainbow synthetisch, 4.50 m van 697,- voor 199,—

• Runner synthetisch, 3.85 m van 343,- voor 1 69,"

Dit is slechts een greep uit alle gigantische aanbiedingen. Kom
vrijblijvend binnen en overtuig Uzelf!
Al deze aanbiedingen gelden ook voor ons filiaal in Ruurlo!

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2-Hengelo(GId.)-Tel. 05753-1484
Barchemseweg 40-Ruurlo-Tel. 05735-3193

j.s.m.

dansschool
B O U M A N

io
Ihe,
SKTIES

— pp

Azalea 6.95 2 bos Narcissen 6,95

Bij ons niet een bos maar

TWEE bos bloemen voor 8,95
(Keuze uit chrysanten, tulpen, alstroumeria,

rozen, forsythia etc.)

ZATERDAGAVOND 4 FEBRUARI

ZANGCONCERTAVOND
IN DE SPORTHAL

"DE KAMP"

Hengelo GId.
Organisatie:

chr. zangvereniging "Looft den Heer"

Hengelo (GId.)

Medewerkende koren zijn:

Vordens Mannenkoor vorden
Chr. Zangvereniging "OCTAVA"

Doetinchem

Aaltens Christelijk Mannenkoor
Aalten

Aanvang 19.30 uur. Toegang is VRIJ.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Zwem- en polovereniging
Vorden '64

haalf graag uw overbodige spullen op voor de
jaarlijkse

Pretty-Markt
Elke eerste zaterdag van de maand.
Graag eerst even bellen: 05752-1680 of 1866.

Wij houden

OPRUIMING
in verlichting!

en op alle niet afgeprijsde
hanglampen

staande lampen
schemerlampen -plafonners enz.

10% korting

^BESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo GId - Tel. 05753-1215

27-28 januari

„Winteraovond
op'tNi'jeArve"

Kaarten verkrijgbaar bij:

fam. Kappert, Ruurloseweg 87,
Kranenburg
fam. Nijenhuis, Eikenlaan 11, Kranenburg
fam. Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen
Siersmeedwerk, inrijpoorten enz. v.a. f 60,- p.m
Nostalgische tuinverlichting gietijzer v.a.
f 195,-p.st.
Kinderkoppen zwart basalt ca. 17 x 17 f 1,- p.st.
Waalformaatklinker 6 cm dik v.a. f 20,- p.m2

Buitenvelderweg 1 -RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

TE KOOP:

S we d a Kassa's
type 2810 serie nr. E3550

IN ZEER GOEDE STAAT

Raadhuisstraat 53 - HENGELO

Telefoon 2000

mm^^
BLOEDHEET..

...totdat ik mijn
irisette ontdekte!
Bloedheet had ik het in bed.

Dankzij m'n Irisette donsdek-
bcd slaap ik eindelijk lekker, het

hele jaar door. Met het unieke
doorknoopsysteem stel je / e l f j e

eigen dekbed samen. Precies
zoals je altijd gedroomd had.
Niet te warm, niet te koml...

\r\sette
« r e l J li

;n g o e i c

LAMMERS

Burg. Galleestraat 26
Vorden -Tel. 05752-1421

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE

Zutphenseweg - VORDEN

r Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Staam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

[Mister !•
J^^steam^

Mister Steam is ta huur bij:

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010
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Donderdag 26 januari 1995
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Vorden

Wethouder Dorien Mulderije-Meulenbroek (35):

In een vrijstaande woning aan de
Schooneveldsdijk werd op vrijdag-
middag ingebroken. De daders kwa-
men binnen door een achterruitje in te
tikken. De bewoners van het huis wa-
ren op dat moment niet thuis. De in-
brekers gingen er vandoor met een
kleurentelevisie. Ook werd er die dag
gereedschap ontvreemd uit een
schuurtje aan de Kerkhoflaan. Naast
een lasapparaat en een slijpmachine is
er een cylinder voor Co2 weggehaald.
Een bezoek aan kasteel Vorden kwam
een inwoner van Naarden afgelopen
zondag duur te staan. Met een schroe-
vendraaier wisten dieven de gepar-
keerde auto van de man open te krij-
gen. Er ontbreekt een fotocamera met
toebehoren. De schadepost is ruim
viereneenhalfmille.
Tot slot hield de politie op maandag-
morgen een verlichtingscontrole aan
de Zutphenscwcg. In totaal werden
zes fietsers bekeurd die het licht op de
fiets onvoldoende in orde hadden.

Kranenburg viert
karnaval in tent
Een oude wens gaat in vervulling. Net
zoals vroeger zal het karnaval op de
Kranenburg dit jaar gevierd worden
in een feesttent. Deze tent zal ge-
plaatst worden op het Ratticomplex.
Het karnaval start op zaterdagavond
25 februari met de onthulling van de
nieuwe prins. Op zondag 26 februari
zal het kinderkarnaval starten met een
optocht, waarna het kindertheater op-
treedt in de kantine van Ratti. Als klap
op de vuurpijl zal Kas Bendjen in de
tent een optreden verzorgen. Gastar-
tiest is Hendrik Haverkamp, bekend
van de popgroep Normaal.

Winterexcursie
De Landbouwfedcratie houdt dinsdag
31 januari een winterexcursie. Het ge-
zelschap vertrekt 's morgens al vroeg
met de trein naar de Coberco Zuivel in
Nijkerk. Daar krijgt men een dia-pre-
sentatie en een rondgang door het be-
drijf voorgeschoteld. Op het middag-
programma staat een bezoek aan het
Nationaal Museum Historische Land-
bouw Techniek te Wageningen. In dit
museum zijn diverse landbouw- en
zuivelwerktuigen te bezichtigen die
vanaf het begin van de vorige eeuw in
ons land in gebruik zijn geweest.

Graafschaprijders
De Vordensc auto- en moterclub De
Graafschaprijders houdt maandaga-
vond 30 januari in het clubgebouw
aan de Eikenlaan de jaarvergadering.
Bij de bestuursverkiezing is Wouter
Memelink aftredend en herkiesbaar.
Jan Luiten stelt zich niet herkiesbaar.

Jong Gelre
Jong Gelre zal op 3 februari met een
aantal teams deelnemen aan een vol-
leybaltoernooi dat wordt gehouden
door de regio West Achterhoek bij
Appie Happie in de Veldhoek. Het ligt
in de bedoeling dat wordt deelgeno-
men met een dames- heren en een ge-
mengd team. Voor informatie en op-
gave kunnen de leden van Jong Gelre
de sportcommissie bellen (6773 of
6629).

Afslanken
Om voor de zomervakantie nog snel
wat overtollig gewicht kwijt te raken,
is het mogelijk om in Vorden deel te
nemen aan een afslankcursus van de
E.G.A. Dat de cursisten ook nog ge-
zond eten bij de E.G.A., en dat ze bo-
vendien 'met de pot' mee kunnen
eten, is een prettig gegeven. Goede
voeding is belangrijk, en zeker bij het
afslankproces. Door onderzoek is ge-
bleken dat bepaalde voedingsstoffen
elkaar helpen bij het 'afbraakproces'
in het lichaam, terwijl andere combi-
naties er juist weer voor zorgen dat
alle stoffen worden opgeslagen in het
lichaam. Met deze informatie is het
mogelijk om een dieet vast te stellen,
waardoor het lichaamsgewicht af-
neemt. Cursusplaats: het Dorpshuis.
Voor info: Trix Evenboer, tel.
05754-1969.

Het wethouderschap van Dorien
Mulderije kwam vorig jaar april
voor veel Vordenaren als een com-
plete verrassing. Ook voor de wet-
houder zelf. 'Je houdt er natuurlijk
wel rekening mee, maar voor mij
was het net zo goed even slikken
toen ze me vroegen', zegt Dorien
Mulderije (VVD) als ze terugkijkt
op de coalitiebesprekingen van het
afgelopen voorjaar. Inmiddels is
het negen maanden geleden dat ze
geïnstalleerd werd als wethouder.
'Die eerste maanden zijn razend-
snel verlopen. Al was het in het be-
gin best wel even wennen. Als
nieuwkomer in de raad had ik na-
melijk een ongelooflijke kennisach-
terstand. Ik deed die eerste maan-
den niets anders dan lezen. Vaak tot
diep in de nacht. In die periode kon
ik me ook vaak heel moeilijk los
maken van mijn werk. Zelfs onder
de douche dacht ik nog aan poli-
tiek', aldus Mulderije. Een gesprek
over de herinrichting van het cen-
trum, de lastige parkeerplaatsen
voor het pand van de Tuunte, de
privatisering van de sporthal en het
wethouderschap.

- De eerste negen maanden zitten
erop. Hoe bevalt het wethouder-
schap?
'Goed. Ik vind het ongelooflijk inte-
ressant werk. Al was het in het begin
natuurlijk best wel even wennen aan
de dikke rapporten die ik mee naar
huis kreeg en de vele vaktermen die
daar in staan. Maar ik moet zeggen
dat ik ongelooflijk goed ben opgevan-
gen door de ambtenaren op het ge-
meentehuis.'

- Is het niet raar dat de WD u naar
voren heeft geschoven als wethouder.
U heeft helemaal geen raadserva-
ring?
'Ik weet niet of je dat zo moet bekij-
ken. Ik geeft toe dat ik geen raadser-
varing heb, maar dat hoeft niet te be-
tekenen dat ik geen goede wethouder
ben. Misschien is het zelfs wel een
voordeel dat overal blanco tegenaan
kijk. Ik ben overigens geen volslagen
onbekende in het politieke circuit. De
laatste vier jaar was ik voorzitter van
de VVD. Vanaf de zijlijn heb ik de
plaatselijke politiek dus wel ge-
volgd.'

- Toch is het raar dat de WD u naar
voren schuift. Dat verwacht de kiezer
toch niet.
'Wat een onzin. Misschien vinden
mensen het misschien wel verfrissend
dat ik wethouder ben geworden. Zo
kun je het ook bekijken. Als ze dat
van te voren hadden geweten, hadden
ze misschien massaal op de VVD ge-
stemd. En natuurlijk heeft fractie-
voorzitter Brandenbarg veel meer po-
litieke ervaring dan ik. Daar kan ik
niet omheen. Maar dat wil niet zeggen
dat de nummer één op de lijst automa-
tisch naar voren wordt geschoven als
de partij een wethouder mag leveren.
Nee, zo werkt dat dus niet. De VVD
heeft alles heel goed afgewogen. En
dan speelt ook mee dat de andere
raadsleden allemaal een baan hebben
en die zekerheid zouden moeten op-
geven als ze het wethouderschap aan-
vaarden. Zulke zaken spelen ook mee.
Wat dat betreft loop ik veel minder ri-
sico. Mijn man heeft een baan en thuis
hebben we een klein agrarisch bedrijf.
Dat valt uitstekend te combineren met
het wethouderschap. Al ben ik soms
wel eens bang dat onze twee kinderen

Dorien Mulderije: 'Het wethouderschap is maar een gewone baan.'

erbij inschieten. Daarom probeer ik
ook zoveel mogelijk thuis te zijn als
ze 's middags van school terug ko-
men.'

- Hoeveel tijd bent u kwijt aan het
wethouderschap ?
'Op papier twintig uur in de week.
Maar dat hoefje niet op te schrijven,
want dat slaat gewoon nergens op.
tf et is veel meer. Ik zit 's avonds soms
tot diep in de nacht mijn vergaderin-
gen voor te bereiden. Die uren wor-
den niet meegeteld. Verder is het zo
datje als wethouder voor allerlei eve-
nementen wordt uitgenodigd. Ook
daar kun je niet wegblijven. Want dat
hoort eveneens tot je taak als wethou-
der. Vorige week donderdag werd
door de directie van de Gems een zit-
bankje aan het Vunderinkhof aange-
boden aan Vordense gemeenschap. Ik
vind datje daar niet weg kunt blijven.
Zoiets is hartstikke leuk voor de
buurtbewoners op het oude Gemster-

rein. En doordatje daar als wethouder
aanwezig bent, hoop ik kenbaar te
maken dat ik blij ben met dergelijke
initiatieven. Maar dat zijn wel alle-
maal extra uren die je maakt. Niet dat
ik dat erg vind, hoor. Dat hoort er ge-
woon bij.'

- Maar u mag niet klagen. Mevrouw
Aartsen heeft een veel zwaardere por-
tefeuille. Wat dat betreft heeft u het
nog makkelijk.
'Wie zegt dat? Ik ben van mening dat
ik ook een heel erg belangrijke porte-
feuille heb. Alleen liggen mijn inte-
resses wat anders. Ik zou niet weten
waarom de portefeuille van mevrouw
Aartsen zwaarder zou zijn. Misschien
omdat za^financiën doet. Maar daar
gaat ze niet alleen over. Als college
doen we alles met z'n drieën. Wc pra-
ten ook over elkaar portefeuilles. En
dan ben ik net zo kritisch op de porte-
feuille van mevrouw Aartsen als die
van de burgemeester of mijzelf. En zo

gaat dat andersom ook. En als ik het
ergens niet mee eens ben, laat ik dat
ook weten. Ik laat dus niet over me
heenlopen.'

- Wat zijn wat u betreft de speerpun-
ten voor de komende vier jaar?
'Eén van de zaken die ik erg belang-
rijk vind, is het ontwikkelen van een
goed beleid ten aanzien van recreatie
en toerisme. Dat moet in de komende
vier jaar fatsoenlijk van de grond ko-
men zonder dat het afbreuk doet aan
de regelgeving van de agrariër. Verder
zal ik me blijven inzetten voor meer
woningbouw. Als gemeente zijn we
aan handen en voeten gebonden door
de overheid, maar ik blijf van mening
dat het voor een dorp als Vorden
enorm belangrijk is dat er voor de
jeugd woningen zijn. Anders vergrij-
zen we. Verder moeten we zorgen dat
we hetgeen we hebben, goed onder-
houden wordt. Denk maar aan de we-
gen in de gemeente Vorden. Daar zul-

RTL4 verhuisd
naarAstral-D
Vanaf l januari is RTL4 te ontvangen
via de Astra l-D satelliet. De pro-
gramma's worden uitgezonden via
transponder 52 op frequentie
10758.50 MHz. De Astra l -D satelliet
garandeert de kijkers een betere ont-
vangst kwaliteit. Als gevolg van de
overstap kunnen ook meer Nederlan-
ders in Zuid-Europa de RTL4 pro-
gramma's ontvangen. Bezitters van
bestaande schotelapparatuur kunnen,
indien nodig, in de vakhandel randap-
paratuur aanschaffen die ontvangst
van RTL4 via de Astra l-D zonder
problemen mogelijk maakt, kijkers

die nieuwe apparatuur aanschaffen,
wordt geadviseerd te letten op ge-
schiktheid voor ontvangst van de
Astra l-D (de zogenaamde 2 GHz
ontvangstset). Tot l maart zijn de
RTL4 programma's zowel via de
Astra l -A als via de Astra l -D te ont-
vangen. Daarna vinden de uitzendin-
gen aleen via de Astra l-D plaats.
Zie ook advertentie.

Geslaagd
Voor het examen coupeuse zijn ge-
slaagd Ankie ten Cate uit Warnsveld
en Marjan Dijkman uit Barchem. Wil-
ly Ribbink uit Vorden slaagde voor
het examen apprentie-coupeuse. Al-
len volgden de opleiding bij mode-
vakschool 'ToosEisink' te Vorden.

EHBO-oefening
De plaatselijke EHBO-Vereniging
Vorden heeft op woensdag 18 januari
een oefening gehouden bij meubelfa-
briek 'Bijenhof' op het industrieter-
rein. Om ca. 8 uur 's avonds, kwam er
tijdens een herhalingsavond van de
EHBO-vereniging, een telefoontje
van een medewerker van Bijenhof.
Hij vroeg of de EHBO-ers assistentie
konden verlenen, omdat er zich in het
bedrijf een aantal ongevallen hadden
voorgedaan. Toen de leden van de
EHBO-vereniging daar ter plekke
kwamen, bleek het om een achttal
LOTUS-slachtoffers te gaan. Ze kwa-
men van de LOTUS-groep uit Henge-
lo (Gld.). De verwondingen liepen

nogal uiteen. Van een schaafvcrwon-
ding tot een afgezaagde hand. Het
grote probleem waarmee de EHBO-
ers te kampen hadden was, dat in het
bedrijf de stroom gedeeltelijk was uit-
gevallen, zodat de slachtoffers bij het
licht van zaklantarens verbonden
moesten worden. Dit gebeurde goed
en vakkundig. Het bestuur van de
EHBO-vereniging en de directie van
de firma Bijenhof konden terugkijken
naar een geslaagde oefening.

Vordenaren doen
mee aan 'Boggle'
Christiaan en Joannc Wichers uit Vor-
den maken donderdag 26 januari hun

len we in de komende jaren fiks in
moeten investeren. Daarnaast zijn er
ook zaken - zoals de sporthal - die we
vanwege het kostenplaatje misschien
beter kunnen afstoten. Want de ex-
ploitatie van zo'n gebouw kost ge-
meenschap ongelooflijk veel geld.
Daarom ben ik ook zo'n groot voors-
tander van het privatiseren van de
sporthal.'

- Is daar een markt voor?
'Ik denk het wel. In Gorssel is de
sporthal ook geprivatiseerd en dat
werkt uitstekend. Je hebt in Vorden
toch ook sportscholen. Waarom zou je
van een sporthal dan geen commer-
ciële onderneming kunnen maken?
Op dit moment gaat het allemaal veel
te omslachtig. De Vordense vereni-
gingen melden zich voor uren aan bij
de gemeente en de sporthal wordt ver-
der door een beheerder gerund. Met
de onrendabele uren wordt gewoon
helemaal niets gedaan. Dat mag ei-
genlijk niet. Die zou je op een creatie-
ve manier moeten invullen. Waarom
zou je bijvoorbeeld geen rommel-
markt kunnen houden in de sporthal.
Daar is het gebouw uiterst geschikt
voor. Als de sporthal op een dergelij-
ke commerciële wijze gerund zou
worden, dan scheelt dat toch weer een
mooi stukje op de gemeentelijke be-
groting.'

- Volgende week wordt in de gemeen-
teraad de evaluatienota 'Herinrich-
ting Dorpscentrum' behandeld. Hoe
kijkt u zelf tegen de herinrichting
aan?
'De herinrichting op zich is een ge-
passeerd station. Daar is het vorige
college verantwoordelijk voor. Waar
het nu omgaat, is de evaluatie daar-
van. Wat moeten we nog veranderen
en wat niet. Zonder dat het veel geld
gaat kosten.'

- In de commissievergadering van
vorige week was er felle kritiek op de
parkeerplaatsen voor de Tuunte. Vol-
gens uw partijgenoot Pelgrum liggen
ze daar heel onhandig. Terecht?
'Ja, natuurlijk. Als je daar de auto ge-
parkeerd hebt, dan is het uiterst lastig
om de wagen er weer uit te draaien.
Met name als het druk op de weg is.
Daar had Rinus Pelgrum helemaal ge-
lijk in. Als college zullen we dan ook
bekijken wat we daaraan kunnen
doen.'

- Maar het blijft een rare plek voor
een parkeerhaven. Zelfs uw kinderen
kunnen dat zien.
'Ja, die kunnen dat inderdaad zien.
Maar ik wil niet met het argument ko-
men dat de maatregel al uitgevoerd
was, voordat ik wethouder werd.
Toen mijn partij nog in de oppositie
zat, was de VVD het namelijk met
hele gedeelten van het herinrich-
tingplan niet eens. Dat is een feit.
Maar ik hoef het plan nu ook niet te
verdedigen. We kijken op dit moment
alleen maar naar wat functioneert en
wat niet. Maar het mag duidelijk zijn
dat die parkeerplaatsen voor de Tuun-
te niet echt handig gekozen zijn.'

- Is de Vordenaar anders tegen u
gaan aankijken, nu u wethouder
bent?
'In het begin was dat wel zo. Heel raar
is dat. Terwijl het wethouderschap
toch ook maar een gewone baan is. Ik
ben niets anders dan andere mensen.
En ik hoop ook niet dat ik het laatste
jaar veranderd ben. Ik blijf gewoon
Dorien Mulderije.'

televisiedebuut. Ze zijn die avond te
zien in het tv-spelletje 'Boggle'. Dit
wordt uitgezonden op Nederland 1.
Ook op vrijdag 27 januari doet het
tweetal mee aan het tv-programma.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 23 januari waren de dames
weer bij elkaar. De voorzitster heette
iedereen van harte welkom, in het bij-
zonder de heer en mevrouw van Loon
uit Eefde. Die namen ons mee op va-
kantie naar Amerika met prachtige
dia's. Ze werden dan ook van harte
bedankt met een attentie.



Hen auto is veel meer dan een vervoermiddel. Je stelt dan ook f l i nke
eisen, /o moet hij absoluut betrouwbaar zijn. Ook najaren intensief ge-
bruik. Hn hij mag absoluut niet /o'n saai der t ien- in-een-do/ i jn-ding / . i jn .

Bovendien moet-ie lekker ru im zijn van binnen, maar wel compact
van buiten. Omdat je niet altijd op de snelweg zit, maar ook regelmatig het
hectische stadsverkeer trotseert. Tel dat allemaal bij elkaar op, en je komt
vanzelf bij ons voor 'n Corsa. Met een pakket standaard-extra's waar je u
tegen zegt.

Kr is t rouwens altijd een Corsa die bij je past, want bij ons kun je
kiezen uit uitvoeringen: de Corsa GLS, de Corsa Swing, de Corsa Sport,
de Joy, de City en de GS/i. Alle leverbaar in 3- en 5-deursuitvoeringen.
Kortom, als je een uitgerekend type bent, dan kies je n a t u m l i j k voor een
Corsa. Je rijdt al Corsa vanaf ƒ 23.900.-

Standaarduitrusting o.a.: + intervalschakelaar op de rui tewissers
voor en achter + aansteker + digitaal klokje + mistachterlicht + waarschu-
wingszoemer brandend licht + verl icht ing in het handschoenenkastje en de
bagageruimte + van binnen uit verstelbare buitenspiegels + buitentempera-
tuuraanwijzing -f 6 speakers + antenne (dak) + gordelspanners + 2 stalen
balken per portier + anti-slide zit t ingen enz.!

.En afhankelijk van de uitvoering ook: + metallic/mica-lak -f velours
bekleding + in delen neerklapbare achterbank + getint glas + antenne en
lichtmetalen velgen.

SPECIALE INRUILACTIE! VAN 23 T/M 31 JAN.
1) Wij berekenen u geen af leveringskosten ƒ 690.-.
2) U ontvangt een inruilpri js die ± ƒ 2500.- boven de ANWB-koerslijst

ligt.
3) Het Ie jaar zijn alle onderhoudskosten voor ons (maximaal 15.000

km).
4) Gratis voor u de „Opel Assistance" pas, voor gratis hu lp door heel Hu-

ropa.
5) En als klap op de vuurpijl monteren wij, geheel voor onze rekening,

een org. digitaal werkende radio/cassettespeler (ƒ 490.-) met display op
dashboard!

6) Originele Opel Corsa GT rijklaar van ƒ 28.115.- voor ƒ 26.999.-!

WELKE CORSA KIEST U?
Prijzen inclusief B.T.W., exclusief kosten rijklaar maken.

Wijzigingen voorbehouden.

VAN DER KOOI OFF.
OPEL-GM
DEALER DE OPEL-DEALER

ZEKERHEID
TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555 VOOR ALLES

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

timmer- en klussenbedrijf

Ido
Hummelink
Wiersserbroekweg 1 Vorden

voor al Uw timmerwerk
en metselklussen
plafonds

inbouwkasten

dakkapellen

carports

etc.

tel. 05752-6563 fax 6910

OP = OP
De laatste opruimingsweek (t/m 31 jan. '95)

Het laatste moet WEG tegen

jT3IÜBK][£)B (PQfflc
Kortingen lopen op tot

6O%
VERDER BIEDEN WIJ U AAN: l

Couponnen gordijnstof ««* 2,50

10% KORTING
op alle niet-afgeprijsde artikelen

(m.u.v. enkele merkartikelen)

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

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

^ ' • ' ;i' ••• ' •:'•

%^jr^

y

IN BAAK
VERBOUWINGS-
* OPRUIMING

Of ALLE ARTIKELEN

MAGNETRONS

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

VOOR U zijn wij

WINTERSCHILDER
toten met24 maart 1995
tegen aantrekkelijke prijzen
Voor het uitvoeren van schilder-,
behang- en spuitwerk etc. in Uw
woonhuis of bedrijf. Bel ons voor
inlichtingen, een afspraak is dan snel
gemaakt.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

HENGELO 05753-4000
ZELHEM 08342-1998

AEG

ELIESEN Electro
Zutphen-Emmerikseweg 46

BAAK-Tel. 05754-1264



de Bos Makelaardij biedt aan:
De andere makelaar

Wat heeft de Bos Makelaardij nu meer te bieden dan
al die andere makelaars? Een brutale vraag met een
even brutaal antwoord. Wij zijn anders dan anderen.
Ja, ja; zult u denken, dat zeggen ze allemaal.
Hoe anders dan? Bewijs dat maar eens!
Een voorbeeld. De Bos Makelaardij biedt haar
opdrachtgevers een unieke service: de gratis leenfax.
Als u ons een zoekopdracht geeft, installeren wij
gratis een fax bij u thuis! Zodra wij een huis vinden
dat bij uw woonwensen past, heeft u
even later de informatie al in huis. Deze
service verlenen we dagelijks, iedere
ochtend. Dit is nog maar één vaji /j£
de zaken die wij anders doen.
Bij De Bos Makelaardij
staan wij u met raad en
daad terzijde om die woning te
vinden waar niet alleen uw woonwensen in verenigd
zijn, maar waarin u ook fijn woont.

Natuurlijk zijn wij ook de "gewone" makelaar.
Dat betekent dat wij uw huis kunnen verkopen
en/of taxeren, u helpen bij de koop van een woning,
u helpen bij de keuze van een hypotheek.
Kortom: u bijstaan met alles wat met onroerend goed
heeft te maken.

De Bos Makelaardij maakt er meer van.

Ruurlo

Stationsstraat 6
Uitstekend gelegen helft van dubbel woonhuis met
grote tuin. Indeling: woonkamer, moderne eetkeuken,
douche, slaapkamer, toilet en ruime provisiekelder.

Op de 1e verdieping zijn 2 slaapkamers en veel berg-
ruimte te vinden. Bij de woning horen 2 schuren, een
fraai aangelegde siertuin en een grote tuin die voor
diverse doeleinden geschikt is. De totale oppervlakte
is 650 m2. De woning wordt met gaskachels verwarmd
en is gedeeltelijk voorzien van thermopane.
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs ƒ 189.000,- kk

Makelaars/Adviseur og:
J.J. de Bos, H. de Vos en B.A.J.M. Klein Goldewijk

lJsselkade 28, Zutphen, Telefoon 05750 -166 35

'i' "F

Onze assurantiepartner: Mulderije Groep bv

de Bos
makelaardij og

AA
W MAKELAARDIJ O.G.

WENTINK

BEMIDDELING en ADVISERING bij:

• AAN-en VERKOOP WONINGEN
• AGRARISCH ONROEREND GOED
• BEDRIJFSVERPLAATSING
• AGRARISCHE PRODUCTIERECHTEN
• ONTEIGENING
• GROND- en PACHTZAKEN
• TAXATIES

Lid N.V.M.
Lid Agrarische sectie N.V.M.
Aangesloten op het uitwisselingssysteem
van de N.V.M.

M
NVM
MAKELAAR

ZAARBELINKDIJK 11 - 7256 KL KEIJENBORG
TEL. 05753-1779 - FAX 05753-3869

Tonny Jurrtërts
AUTOSCHADE

HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

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

TEGELHANDEL

mulkf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

HEROPENINC I.V.M. OVERNAME

MONTEVIDEO
TERUC IN OUDE BEZETTING

BACARPI NICHT PARTY
VOOR ELKE BEZOEKER K ER EEN LEUKE ATTENTIE!

ZAT. «4 FEBRUARI

P.P.M.&5WINC OUT PRIVHNN SHOW
4 DISCOTHEKEN ONDER ÉÉN DAK!

Iedere zaterdag discovervoer voor meer info:
tel. 08343-1232

HONDERDEN Zl :N UW FALAGE
DUIZ INDEN :N UW ADVI :N'

mode voor
het héle gezin

^^B

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

SPECTACULAIRE
GECOMBINEERDE VERKOPING

Vanaf donderdag 26 januari 's morgens om 10.00
uur start een grootse verkoping van:

+ EEN PARTIJ ZEER EXCLUSIEVE MEUBELEN AFKOMSTIOTVAN DE
FA. ARCADE UIT SCHEVENINGEN MET LICHTE WATERSCHADE
waaronder: eetkamer stoelen, een zeer fraai bureaux wit laque met persplex, een zeld-
zaam mooie vitrinekast, schade aan deze partij is nauwelijks zichtbaar.

+ EEN PARTIJ ZEER EXCLUSIEVE MANOU EN RIETEN MEUBELEN
waaronder: bankstellen, eetkamers, wandmeubelen, veel van deze meubelen zijn ont-
worpen door een van Nederlands bekendste (hallo daar zijn we weer) meubelontwerpers.
Deze meubelen zijn afkomstig uit het faillissement van de Int. meubelgroothandel WMI te
Amstelveen.

+ EEN PARTIJ BABY-SLAAPKAMERS
waaronder: ledikanten met bijbehorende commodes uit een luxe baby-speciaalzaak.

+ EEN PARTIJ STEREO COMBINATIES, TELEVISIES, VIDEO'S, CDI-
SPELERS, WALKMANS, KOELVRIESKAST COMBINATIES,
WASMACHINES, ZONNEBANK, KOFFIEZETAPPARATEN, EN VEEL
KLEINE TOEBEHOREN
bekende merken zoals: Bosch, Bauknecht, Philips, Sony enz.
Deze artikelen zijn afkomstig uit de brand van de Fa. Kemp, zijnde een expertzaak met
lichte rook en brandschade.

+ EEN PARTIJ GEREEDSCHAPPEN
afkomstig uit de brand van de Fa. Zandstra de Leeuw te Woudrichem, met rook en/of
waterschade.
Deze goederen worden tegen prijzen ver tot zeer ver onder de normale winkelprijs ver-
kocht.

+ EEN PARTIJ HANDGEKNOOPTE OOSTERSE TAPIJTEN
waaronder: zijden ghoum, zijden hereke, isphahan, kashan, bidjar.
Deze tapijten zijn afkomstig van het faillissement van de Fa. Markaz uit Zaandam.

De verkoop wordt dagelijks gehouden aan ons pand Burg. Langman-
weg 18a te Zelhem (industrieterrein Het Blek).
Openingstijden zijn dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur, vrijdags van
10.00 uur tot 21.00 uur.

REKREATIEVEILING NEDERLAND B.V.
Burg. Langmanweg 18a te Zelhem

Onze gehele
wintercollectie

is bijna volledig met
50% afgeprijsd.

Vanaf woensdag 25 januari
tot en met zaterdag 28 januari
geven wij op de afgeprijsde prijs een

extra
kassakorting

van 20%!!!
Loop even binnen want het loont nu zeker de moeite.

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG



Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

CERTlFKAiTHOUOen

DRUKKERIJ
WEEVERS
MHMWTAD «O - FOCTBUS ö - 7ZBO AA VCMDSU

W7C2-1O1O - TELEFAX 067U-10M

GDNTAET
het èch te plaatselijke

weekblad

** ATTENTIE SCHOTELBEZITTERS **
!!! ASTRA 1-D !!!

RTL 4 op 10.758,50 MHz (v.a. l maart 1995).

1
Beeld & Geluid

Huishoudelijke App.
Antenne-Techniek

Bronkhorsterwcg 4
Tel.: 05755-1959
STEENDEREN

Wij bieden u dé convertor aan!!

* Perfecte storingsvrije ontvangst
* Eenvoudig te installeren
* Handbediening of automatisch
* Aan te sluiten op alle typen ontvangers

'13 c I ons nu en bestel t i j d i g !!!
of bel ons voor meer informatie.

0)% Deze geweldige
broodsortering, wordt

gebakken van de beste
grondstoffen en door
de beste vakmensen

en dat proeft u
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't winkeltje in vers brood en banket

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Op de hele wintercollectie

50°/<O
echte korting

Zutphenseweg 8, VORDEN, tel. 2426
Markt 21, ZELHEM, tel. 3706

the

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

*
L O C H E M

Zutphenseweg 2 - Lochem - 05730-54189

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor
16 jan. t/m

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

de week van: maandag
zondag 22 jan. 1995.

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

23 m3

29 m3

34 m3

40 m3

46 m3

51 m3

57 m3

63 m3

68 m3

74 m3

80 m3

86 m3

94 m3

103 m3

111 m3

120 m3

128 m3

143 m3

157 m3

171 m3

van:

264 m3

329 m3

394 m3

461 m3

529 m3

591 m3

659 m3

726 m3

791 m3

856 m3

924 m3

989 m3

1086 m3

1187 m3

1285 m3

1385 m3

1483 m3

1647 m3

1813 m3

1975 m3

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

GAM G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:

DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24
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PRACHTIGE EETHOEK

Kolomtafel massief eiken nu voor

Armstoel nu per stuk

95,-
209.-

^W ~~
DONZEN PUNTSTEP DEKBEDDEN 90% DONS

EENPERSOONSKIOX200VMI259,- NUOP=OP

TWEEPERSOONS 200X200VAN 379, NU OP=OP

meubelen

ZEER FRAAIE SLAAPKAMER
in pastei groen en beuken kleur,
leverbaar in 140,160 en 180 cm br.

Ledikant 140x200 cm
inclusief 2 nachtkastjes nu voor

Handige ladenkast nu voor

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

Bijpassende commode nu voor

Bijpassende spiegel nu voor

MATRASSEN VOORDEEL
Polyether SC 40 Soft: 80x190 nu voor

90x200 nu voor

140x200 nu voor

VEREN HOOFDKUSSEN
Met 1500 gram vulling,
perstuk 19,95 nu 2 stuks voor

490,
999,
515,
310,
198,
249,-
398,

ZIE OOK ONZE ETALAGES
Vorden
Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
Eïbergen
J. w. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

$%%$£,
ALLE TAPIJTEN

WORDEN GRATIS
GEMETEN EN GELEGD

MET UITZONDERING
VAN TRAPPEN

EN COUPONNEN!

ZWAAR NYLON TAPIJT

', 400 breed
op jute rug, van 129,- nu OP-QP

WOONKAMERTAPIJT

"Atlantic" 400 breed, op jute rug
van 110,-nu

WOONKAMER SHACTAPfJT
"Lausanne" 400 breed
op jute rug van 159,- nu OP=OP

WOONKAMER SHAGTAPIJT

"Provence" 400 breed op jute rug
van 119,-nu OP=OP

ZWAAR WOONKAMERTAPIJT

'Horizon-cottonlook op jute rug
'breed, van 279,-nu OP=OP

ZWAAR WOONKAMERTAPIJT
Parade"Moquette" 80% wol
400 breed op stabiion rug
van 309,-nu op=op fc ̂

(voo^r gebruik ook leverbaar op

h/l^of- mr^t i , .

want uw maat is er vast t



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

S WO V houdt rijtest
voor 50 plussers
in gemeente Vorden
Automobilisten van 50 jaar en ouder
hebben o'ok dit jaar weer de mogelijk-
heid om hun rijervaring te laten tes-
ten. Bent u vijftig jaar of ouder? Dat
betekent in de meeste gevallen dat u al
tientallen jaren uw rijbewijs heeft. En
als alles heeft meegezeten, hebt u ho-
pelijk alleen wat krasjes op de lak en
een enkele parkeerbon opgelopen.
Maar die lange ervaring is tegelijker-
tijd uw vriend en vijand. Immers, heel
onopgemerkt sluipen er routines in
uw rijstijl en met die routines de nodi-
ge fouten. De Stichting Welzijn Ou-
deren Vorden houdt daarom in samen-
werking met de plaatselijke afdeling
van Veilig Verkeer Nederland rijvaar-
digheidsritten op 22 maart. Hebt u in-
teresse in een rijvaardigheidsrit, dan
kunt u contact opnemen met de SWOV
(05752-3405).

Industriële Kring
De Industriële Kring Vorden opende
op vrijdagavond 20 januari het jaar
1995 met een nieuwjaarsborrel vooraf
gegaan door een ledenvergadering.
Bij die gelegenheid was de heer ing.
Herman Vrielink uitgenodigd om een
toelichting te geven op de actie 'Sa-
men Sterk Voor De DorpsKerk'. Dit
in verband met het feit dat er in de
loop van september eventueel een be-
drijven-sportdag zal worden georga-
niseerd. Hij deed een beroep op de le-
den van de Industriële Kring Vorden
daaraan actief mee te werken, dan wel
op andere wijze deze voor de gemeen-
schap belangrijke actie te sponsoren.
In de vergadering werd geopperd om
in plaats van een sportdag per bedrijf
een geldbedrag beschikbaar te stellen
voor de kerk. De DorpsKerk is im-
mers een monument dat bepalend is
voor het gezicht van Vorden.
In het jaaroverzicht van de voorzitter
passeerden vervolgens alle activitei-
ten van het jaar 1994 nog eens de re-
vue. Hoogtepunten van het jaar waren
het bedrijfsbezoek in juni aan het be-
drijf van de Firma Dostal te Lochem
en de studiereis naar Antwerpen. Al
met al constateerde de voorzitter dat
1994 een zeer succesvol jaar is ge-
weest voor de Kring. Hij sprak de
hoop uit dat de Kring - hoewel klein -
toch zo dapper zal zijn dat de bestaan-
de band nog vele jaren zal worden
volgehouden, omdat samen sterk
maakt.
Tot slot wenste hij een beter contact
met de plaatselijke overheid. Daarbij
refereerde hij aan de open brief die in
maart 1994 -gericht aan de leden van
de raad van de gemeente Vorden- in
Contact werd gepubliceerd. Bedrij-
vigheid is levendigheid en de basis
voor een welvarend dorp.
Hij vond het dan ook jammer dat de
wethouder mevrouw Mulderije pas
laat op de hoogte was gesteld van
deze bijeenkomst, maar bracht wel
haar groeten over en haar succes wen-
sen voor het komende jaar. Ter gele-
genheid van het binnenkort te houden
periodieke overleg met de gemeente,
wil de Kring wederom aandacht vra-
gen voor die zaken die van belang zijn
voor een evenwichtige ontwikkeling
van de bedrijvigheid, ter wille van een
niet slapend, doch leefbaar Vorden.

Werkgroep zoekt
vrijwilligers
voor zwerfvuildag
Op 18 maart wordt er in Vorden een
zwerfvuildag gehouden. Tijdens deze
dag zullen vrijwilligers allerlei rom-
mel, het zogenoemde zwerfvuil, uit
bermen en sloten langs de openbare
weg in het buitengebied opruimen.
Het gemeentebestuur van Vorden en
verschillende buurt- en andere vereni-
gingen hebben hun medewerking al
toegezegd op deze zaterdagmorgen.
De Werkgroep Zwerfvuildag Vorden
kan alleen nog wel enkele vrijwilli-
gers gebruiken. Deze kunnen zich
aanmelden bij één van de volgende
personen: de heer J. v.d. Broek (tel.
1375), mevrouw W. Voerman (tel.
2133) of mevrouw R. van Vleuten
(tel. 3357). Op maandag 6 februari
wordt er voor alle groepsleiders en
vrijwilligers een informatieavond
over de zwerfvuildag gehouden in het
Dorpscentrum.

WWiMW
ERGUNNINGENf

In de week van 16 tot en met 20
januari 1995 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
— de heer J.H.A. Keurs, voor het

bouwen van een berging op het
perceel Mulderskamp 8 te Vorden;

— de heer D.A. Lenselink, voor het
bouwen van een berging en het uit-
breiden van een keuken op het per-
ceel Prins Bernhardweg 15 te Vor-
den;

— de heer H.A. Bogchelman, voor
het vellen van l prunus, l cederen
l spar op het perceel Zutphense-
weg 57 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid om binnen zes
weken na bekendmaking van de ver-
gunning aan betrokkenen daartegen
een bezwaarschrift in te dienen bij het
college van burgemeester en wethou-
ders van Vorden.

Het bezwaarschrift moet zijn onderte-
kend en tenminste bevatten:
— de naam en het adres van indiener;
— de dagtekening;
— de omschrijving van het besluit

waartegen het bezwaarschrift is
gericht;

— de gronden van het bezwaar.

De bouwaanvragen kunt u inzien bij
de sektor Grondgebied (koetshuis
nabij kasteel Vorden).

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 16 tot en met 20
januari 1995 zijn de volgende aanvra-
gen om een bouwvergunning inge-
diend:
— de heer H.G.A. Mentink, voor het

bouwen van een berging/garage op
het perceel Dorpsstraat 25 te
Wichmond;

— mevr. T.J.G.M. Michels, voor het
bouwen van een garage op het per-
ceel Ganzensteeg l te Vorden.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
U 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 van9-10 uuren
volgens afspraak.

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

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

AnnemarieJorritsma-Lebbinkheeftgoede herinneringen aan molenstenen

Hengelo zeer trots op Annemarie

Het deed haar zichtbaar goed dat ze
weer even op haar geboortegrond
was. Samen met haar man en kin-
deren voelde ze zich weer thuis en
vertrouwd in het kleine dorpje
Hengelo. Goedlachs stapte Anne-
marie Jorritsma-Lebbink uit de
koets die haar naar de plek bracht
achter het ouderlijk huis waar
vroeger de molen zijn werk deed.

In 1980 werd de Vleemingmolen af-
gebroken. De twee molenstenen zijn
zorgvuldig bewaard gebleven door
René Lubbers. Vorige week zaterdag
werd een gedenkplaat onthuld door
molenaarsdochter en nu minister van
Verkeer en Waterstaat, Annemarie
Jorritsma-Lebbink.
Muziekvereniging Koninklijke Har-
monie 'Concordia' begeleidde de
koets, met daarop de bewindsvrouw
en haar man, haar moeder mevr. Leb-
bink, burgemeester A. van Beeck Cal-
koen en initiatiefnemer Teun Roen-
horst, naar de molenhoek.

Burgemeester A. van Beeck Calkoen
schetste in zijn welkomswoord de ge-
schiedenis van de molen. 'De molen-
stenen zijn de ziel van de molen.
Tweee molenstenen en twee heren,
René Lubbers en Teun Roenhorst,
zorgden er voor dat de molenstenen
op deze wijze bewaard zijn gebleven
voor het nageslacht. De molen had
vroeger een capaciteit voor 1200 in-
woners. Dat was voldoende om aan
de produktie te voldoen', aldus van
Beeck Calkoen tot de vele belangstel-
lenden.

De twee eeuwen oude Evert Jan
Vleemingmolen dateert uit 1760. De
van oorsprong oude oliemolen ging
later over tot korenmolen. Toon Leb-
bink begon als molenaarsknecht en-
werd later de volgende molenaar. La-
ter werd hij opgevolgd door zoon Be-
rend Jan Lebbink.

Voor de onthulling liet mevr. Jorrits-
ma weten goede herinneringen te heb-
ben op deze plek. 'Hier ligt een stuk
historie. Het was altijd wel hard wer-
ken. Toen vader het bedrijf beëindig-
de en het verkocht hebben we nog on-
derdelen uit de molen gehaald. Ik heb
nog een windwijzer bij ons in de tuin
staan. Vroeger stond op de molen een
windwijzer om de wieken inde goede
richting te zetten'. De VVD-minister
vertelde goede jeugdherinneringen te
hebben op deze plek. 'We speelden
hier vaak gevaarlijke spelletjes. Uit
die tijd heb ik er nog een lidteken aan
over gehouden. Ook speelden we hier
vaak verstoppertje en haalden de
knechten kattekwaad met ons uit.
Deze plek is niet alleen een eerbetoon
aan de molen maar heeft voor velen
die hier gewerkt hebben een veel gro-
tere betekenis. Mijn vader zei altijd:
laat wieken draaien, laat winden
loeien en laat iedereen met zichzelf
bemoeien. Laat deze molenstenen een
klein aandenken zijn wat in die tijd als
welvaart diende', aldus de minister.

Volkslied
Met een ruk aan het doek onthulde de
molenaarsdochter de gedenkplaat die

bevestigd was aan de molenstenen.
Muziekvereniging 'Concordia' zette
het Hengelose volkslied in. De be-
langstellenden zongen massaal mee
evenals Annemarie Jorritsma. Met
veel belangstelling las zij de tekst op
de gedenkplaat. 'Ter herinnering aan
de onthulling van deze molensteen op
14 januari 1995 om 12.00 uur door de
minister van Verkeer en Waterstaat
mevrouw A. Jorritsma-Lebbink'.

Op de plaat staat verder nog vermeld:
op deze plek ging veel verloren, toch
ben ik hier geboren! Naast de molens-
tenen is een informatiebordje aange-
bracht waar de geschiedenis van de
Vleemingmolen is beschreven.

Menige Hengeloër maakte een praatje
met 'hun' Annemarie. Op informele
wijze en in het dialekt haalde ze vele
herinneringen op. Met wat aanwijzin-
gen kwamen denamen weer naar bo-
ven. 'Jao, noe zie 'k ut!' en lachend
werd de conversatie voortgezet.

Op het gemeentehuis bracht initiatief-
nemer Teun Roenhorst dank aan An-
nemarie Jorritsma-Lebbink, haar
moeder, het gemeentebestuur, mu-
ziekvereniging 'Concordia' en vele
anderen die hebben meegewerkt.

Dé minister kreeg van Amanda en
Björn, twee kinderen van Teun Roen-
horst, een tegel met de afbeelding van
de molen aangeboden. Hierna werd
op een ongedwongen sfeer nagepraat
over het verleden en het heden van
Hengelo.

Donderdag 26 januari 1995
56e jaargang no. 44

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Vegange zaoterdag leep ik, zoas wel vaker, in de Beckenstraote. Deur de
busse van 't Hackfort en 't Suderas waa'k daor ongemark trechte ekom-
men. 't Veveald mien daor in die streek eerluk ezeg nooit. In de natuur
zie'j eiken dag wat anders, ut landschap is altied weer anders an-ekleed.
De ene keer zie'j wat markaolen die met volle lawaai d'r vandeur gaot,
de andere keer bunt ut un stel gietelinks die nerug in de blaeje zit te krab-
ben umme te zeen of t'r nog un lekker pierken tussen zit. En van ut kleine
grei krie'j altied wel un paar mezen, 'n winterkönnink of un roodbosjen
in de kieken Dizzen meddag waarn d'r hele tröppe ganzen in de loch,
da's wel zo'n machtug mooi gezichte at ze daor in tröppe van vieftug,
zestug oaver ow hen komp vliegen, meespats in v-vorm en ut gesnater is
dan neet van de loch.
'Hee, kiek un betjen uut', reep t'r opens ene, un kearl op un fietse die
maor net langs mien hen schampen, 'k Wodn zo deur de ganzen in beslag
enommen da'k ens neet emarkt hadde dat t'r ene an kwam fietsen,
't Was Gat-Jan Groothaar, die veur mien ston. 'Veduld kearl, hoe geet 't
ow, da's un tied eleen da'w mekare ezeen heb.'
'Oh, met mien geet ut bes, en a'k ow zo bekieke met ow ok wel. Allene
kö'j maor better de brille opzetn inplaatse van de verrekieker dan loop i'j
de fietsers teminste neet veur de vuute'.
'Och, da's zo mien liefebri'je, nao ut wark mag ik geerne in de busse
wean, daro kump un mens tot roste. I'j zölt in ow vri'je tied toch ok nog
wel't een of ander bi'j ' t ende hemmen?'
' Jao, un betjen doeven, un paar kanaries en dan wieter volle fietsen, daor
hol i'j de kop ok goed los bi'j. En dan ut liefste nog allene, net as i'j'.
'Daor he'j gelijk an, ut liefste bun'k allene, dan kan'k metene nos 's un
verhaaltjen uutfiegeliern veur de krante'.
'Oh, dan wet ik nog wel un mooi onderwerp veur ow'.
'En dat is?'.
'Now kiek, hier in Wichem en Vierakker wilt ze graag dat de twee scho-
len d'r ene wod, fuseren heit dat in de moderne tied. Maor dat vlot nog
neet zo hard. Zol i'j meschien de luu 's un keer goed uut de duuke wiln
doen hoe of ze dat an mot pakken?'
Dat za'k ow gauw veteln Gat-Jan, mien olders heb mien wel 's veteld
hoovölle narugheid de schoolstried vrogger in 't darp hef egeven. Dao-
rumme waar ik mien d'r wel veur um met zo'n geval de luu tegen mien in
ut harnas te jagen. De luu in Wichem en Vierakker vedraagt mekare
goed, kiek 's nao 'n jaorluksen optoch en nao de viering van ut 1200-
jaorug bestaon, umme jaloers op te wodn. Dus op ut gebied van de scho-
len zölt ze mekare ok wel wetten te vinden, daor bun'k neet bange veur.
Daor bunt plaatsen zat waor ze mekare heel wat slechter vedraagt, bi'j
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

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

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

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

Binnenkort regent het weer blauwe
enveloppen. Ook dit jaar zal daarom *
in deze rubriek aandacht worden ge-
schonken aan fiscale en financiële
vragen. U kunt uw vragen blijven in-
sturen. Ik zal proberen te uitvoerige
behandeling te vermijden. Dat zou de
stukjes onleesbaar en te technisch ma-
ken. In het kort zal worden aangestipt
waar het om gaat. Mocht u in uw ge-
val meer gedetailleerd willen weten
hoe het zit, dan hoop ik u in ieder ge-
val op weg te hebben geholpen.
Een paar maanden geleden heeft de
Tweede. Kamer ingestemd met een
wetsvoorstel, waarin is vastgelegd dat
kopers over bouwgrond bijna altijd
B.T.W. moeten betalen. Vooral ge-
meenten en projectontwikkelaars wil-
den meer duidelijkheid over de
B.T.W.-heffing bij levering van
bouwkavels. Deze reparatiewetge-
ving komt daaraan tegemoet. Voor de
koper geldt dan overigens wel een
vrijstelling voor de overdrachtsbelas-
ting (dus 17,5 % B,T.W. in plaats van
6 % overdrachtsbelasting). De criteria
die nu in de wet zijn aangegeven om
grond als bouwrijp aan te merken,
zijn zodanig dat de gemeenten in bij-
na alle gevallen 17,5 % B.T.W. mogen
heffen.
Hiermee moet meer duidelijkheid ko-
men na het zogenaamde 'Sint Oeden-
rode-arrest' van een paar jaar gele-
den. Toen werd gesteld dat alleen

B.T.W. mocht worden geheven over
bouwgrond als die bouwrijp was ge-
maakt. In juni 1994 deed de Hoge
Raad opnieuw een belangrijke uit-
spraak. Er is sprake van bouwrijpe
grond als:
— de grond in kwestie zelf is be-

werkt;
— er voorzieningen zijn getroffen die

uitsluitend dienstbaar zijn aan dat
stuk grond.

Daaraan werd toegevoegd dat een
'enkele voorziening' al voldoende is
om te spreken van bouwrijpe grond.
Maar ook dan blijven nog veel vragen
open. Want wat is nu precies een en-
kele voorziening. De vraag is of daar
bijvoorbeeld ook egalisatiewcrk-
zaamheden onder vallen, of het ver-
wijderen van omheiningspaaltjes.
Over deze kwesties worden nog
steeds veel procedures gevoerd. Het
advies moet dan ook zijn, dat als u van
mening bent, dat u in het verleden ten
onrechte B.T.W. heeft betaald, dat het
dan verstandig is om een claim in te
dienen om verjaring te voorkomen.
Wel is het handig de uitkomsten van
lopende procedures af te wachten
voordat u zelf gaat procederen. Als u
lid bent van de Vereniging Eigen Huis
kunt u daar een informatiemap over
dit onderwerp opvragen.

mr. drs. B.H.J. de Regt FB.



Uitslag Weekblad Contact

Kerstkruiswoordpuzzel
De pplossJng luidde:

* Kerst ge eft hoop óp leven en geven, de vredeswensen zijn gedacht en
gemeend, via handen én kaarten^ van en voor tnensen. '
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Weekblad ContactUitslag
Kinderkerstkleurplaat
l e prijs f 15,"' Conny Paas, Araleastraat 5,7221 AZ Steendcrcn
2e prijs f 10,-: Karin H armsen, Linde se Enkweg l, Vorden
3e prijs ƒ 7,50: Ernst-Jan Essink, Constantijnlaan 15, Ruurlo
4e prijs f5,-: Maarten Disbergen, Zutphen-Emmerikseweg 65 A,Toldijk

De overige winnaars allemaal f 2,50:

Ilcana Piijter, Scheurkamp 30, Warpsvcld; Gerdi Oonk; Esselen-
broek 102,7261 VD Ruurlo; Michel van de Burg, Korenbloemstraat
5, Stcenderen; Marian Berenpas, Ruurloseweg 71 Vorden; Coen
Nieuwenhuis, Galgengoorweg 7a, Vorden; Renaldo Mulder, Het
Cornegopr 6,7232 GGWarnsveld; miranda Kolkman, Westerstraat
86,7255 BR Hengelo; Karin Hendriks, Hplterveldseweg 4, Henge-
lo; Th ijs Bierman, Ruurloseweg 34, 7255 DJ Hengelo; Frike Rei-
jrink, Loolaan 62, Ruurlo; Cindy Roelofs, Graaf Adolflaan 3, Lo-
chem.

Alle prijzen af te halen vóór 11 februari aan ons kantoor: Nieuwstad 30 te Vorden.

Aanwinsten
Openbare
Bibliotheek
Ach lieve tijd - duizend jaar Twente
en de Twentenaren; Armando - Men-
senpraat; Autovisie - Autovisie jaar-
boek 1995; Beer, Corinne de - Als nee
niet genoeg is: zelfverdediging voor
meisjes; Beurden, Leontien van -
Over mode en mensen: tien eeuwen
kostuumgeschiedenis; Beurskens,
Huub - Wilde boomgaard; Blotkamp,
Carel - Mondriaan: destructie als
kunst; Enquist, Anna - Het meesters-
tuk; Garcia Marquez, Gabriel - De
herfst van de patriarch; Kondrotas,
Saulius - De schaduw van de slang;
Lucassen, Jan - Nieuwkomers, nako-
melingen, Nederlanders: immigran-
ten in Nederland 1950-1993; Most-
Dol, Olga van der - Alles rond de
bruiloft; Paquet, Marcel - Rene Ma-
gritte 1898-1967; Sanden, Wijnand
van der - Het meisje van Yde; Thijs-
sing-Boer, Henny - Stil verlangen;

Verhoeven, Ludo - Ontluikende gelet-
terdheid; Wolffers, Ivan - Het gevan-
gen beeld.

De Cirkel
opent noodwinkel
Vrijdag 27 januari a.s. opent kringloop-
bedrijf de Cirkel een noodwinkel aan
de Julianaweg 19 in Lochem. De win-
kel zit in het rechtse deel van het oude
pand dat gespaard is gebleven.
Door grote inbreng van de inwoners
van Lochem heeft de Cirkel alweer
een compleet assortiment ter verkoop
zoals meubelen, kleding, boeken, tele-
visietoestellen en huishoudelijke arti-
kelen. Het personeel van de Cirkel is
blij dat het na een periode van vier we-
ken de deuren weer kan openen. De
winkel is voortaan op zaterdag langer
geopend. De openingstijden op door-
deweekse dagen blijven ongewijzigd.
Goederen kan men brengen naar de
Hanzeweg 21a te Lochem.

Weekendrecepten
Bretonse varkenslapjes

Bereidingstijd: 30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen: 4 varkenslapjes van 100-125 gram
per stuk, peper, zout, 40 gram bloem, 3-4 eetlepels goudgele mosterd, 80
gram margarine, 4 grote gepelde vleestomaten, l theelepel oreganopoe-
der of -blaadjes, worcestersaus of aroma, l blikje (205 gram), artisjok-
harten (coeurs d'artichauts), 30 gram roomboter, geraspte nootmuskaat,
4 eetlepels kleingeknipte peterselie

Benodigd keukengerei: boter- of oliekwast, grote koekepan of vlees-
pan, puntig groentemesje, steelpan met deksel of schoteltje, schuims-
paan, oven (l 60° C, gasstand 3), serveerschaal, sauskom

Bereidingswijze:
1. Bestrooi de varkenslapjes met peper en zout. Doe de bloem op een

bord.
2. Bestrijk de lapjes aan beide zijden met de helft van de mosterd en leg

ze in de bloem.
3. Verwarm de margarine. Haal de varkenslapjes door de bloem zodat

deze hiermee geheel bedekt zijn. Klop de overtollige bloem af.
4. Schuif het rooster in het midden van de oven en verwarm deze voor.
5. Leg het vlees in de pan zodra het schuim van de margarine is wegge-

trokken.
6. Draai het vlees om zodra de onderzijde mooi van kleur geworden is

en temper de warmtebron.
7. Neem met een puntig mesje uit de tomaten het harde gedeelte weg.

Strooi in die opening de oregano. Druppel in elke tomaat wat worces-
tersaus. Zet de tomaten op de serveerschaal en plaats deze op het
rooster in de oven.

8. Verwarm de artisjokharten in het vocht uit het blikje en l deciliter
water in de steelpan. Laat de vloeistof bijna koken en sluit het pan-
netje met een deksel of schoteltje.

9. Controleer of het varkensvlees bijna gaar is. Neem de serveerschaal
uit de oven en leg het vlees op deze schaal.

10. Neem de artisjokken met een schuimspaan uit de pan. Schik deze
rondom het vlees en verdeel de boter over de artisjokken en de toma-
ten. Zet de schaal terug in de oven. Laat ook de sauskom in de oven
warm worden.

11. Strooi de rest van de bloem in de vleespan en roer deze door de
braadjus. Laat dit mengsel enkele minuten goed warm worden. Voeg
de rest van de mosterd toe en schenk het kooknat van de artisjokken
erbij. Roer tot de saus kookt en licht gebonden is. Maak die daarna
pikant van smaak met nootmuskaat, peper, zout en worcestersaus.
Schep een deel van de saus over het vlees in de serveerschaal en dien
de rest op in de voorverwarmde sauskom. Gameer de artisjokken met
wat peterselie en strooi de rest van de peterselie over de varken-
slapjes.

Wijntip: Een frisse eenvoudige landwijn of een halfdroge rosé smaken
uitstekend bij dit Bretons varkensvlees.

Tip van de kok: Vervang de vleestomaten door goed uitgelekte hele
tomaten uit blik en warm die slechts korte tijd op.

Grana Padanotaart

Benodigdheden voor 4 personen:
geraspte grana padano, 3A kop melk, 3

4 eieren, l el bloem, 200 gram
kop room, zout

Bereidingswijze:
Klop de eieren los, meng de bloem, kaas, zout, melk en room erdoor.
Doe het mengsel in een geschikte ovenvaste schaal of in een ingevette
springvorm van 20 cm doorsnee. Ongeveer 30 minuten in de oven zetten
van 160° C tot de taart is gestold. Uit de springvorm halen en laten
afkoelen. Opdienen met gekookte erwtjes, worteltjes, champignons,
ham of gegrilde worstjes.

Amnesty International start
actie voor inwoners Soedan
In Soedan voltrekt zich niet alleen
een ramp op humanitair gebied,
ook de mensenrechtensituatie is ca-
tastrofaal. Amnesty International
brengt op woensdag 25 januari een
132 pagina's tellend rapport uit
over de grove wijze waarop zowel
de militaire regering als de gewa-
pende oppositie in geheel Soedan de
mensenrechten schenden.

De regering van president Omar Has-
san Ahmad el-Bashir kwam in 1989
door een militaire staatsgreep aan de
macht. Sindsdien wordt iedere vorm
van oppositie hardhandig onderdrukt
door vermeende tegenstanders te deti-
neren en te martelen in zogenaamde
'spookhuizen', geheime detentiecen-
tra van de veiligheidstroepen. Hoewel
de regering blijft ontkennen, zijn er
sinds 1989 volgens Amnesty Interna-
tional hojMJerden mensen gemarteld.
RegerinH^epen, de SPLA en de
SSIA hebben in het zuiden en in het
Nuba-gebergte, gebieden waar de
burgeroorlog woedt, duizenden bur-
gers gedo^dof laten 'verdwijnen'.
HierdooJ^Btstond enorme hongers-
nood en raakten miljoenen mensen op
drift. Alle bij het conflict betrokken
partijen hebben zich schuldig ge-
maakt aan het verjagen van dorpelin-
gen en aan het plunderen en vernieti-
gen van gewassen en eigendommen.
De 'verschroeide aarde'-tactiek die
de regeringstroepen in dit gebied

voerden resulteerde in honderden po-
litieke moorden, verkrachtingen en
ontvoeringen van kinderen. Duizen-
den burgers raakten ontheemd.
Ook in de gebieden waar de oorlog
beduidend minder invloed heeft,
wordt de bevolking verscheurd door
wrede mensenrechtenschendingen.
Amnesty International is van mening
dat de catastrofale mensenrechtensi-
tuatie een van de belangrijkste oorza-
ken is van de humanitaire ramp die
zich in Soedan voltrekt. Het oplossen
van Soedan's kolossale problemen op
het gebied van de mensenrechten zou
echter de oorzaak van de enorme
nood het hoofd bieden. Om die reden
dringt Amnesty International bij de
VN aan op het instellen van een inter-
nationaal team van waarnemers. Nu
de regering van Soedan de VN-men-
senrechtendeskundige de toegang tot
Soedan weigert en het vj^tesproces
weinig vooruitgang boekfpPle nood-
zaak voor international toezicht op de
mensenrechtensituatie groter dan ooit
tevoren.

VN-waarnemers kunnen j^Mc rege-
ringstroepen en de opposmegroepe-
ringen moeilijker maken ongehinderd
mensen te doden, te martelen en wil-
lekeurig te detineren. In het kader van
deze landelijke actie, die duurt tot 31
juli 1995, zullen ook de Vordense
Werkgroep activiteiten worden geor-
ganiseerd.

SPORT-niewws R.T.V.

Ratti
Jeugd uitslagen: GWVW Al - Ratti
Al 1-1.
Programma a.s. zaterdag 28-01: Ratti
A1-DZSVA1.

Sociï
ABS B - Sociï B; Sociï - Veldhoek;
Sociï 2 - Voorst 2; De Hoven 3 - Sociï
4; Rietmolen 5 - Sociï 6.
Uitslagen Sociï: Sociï B - Gorssel B
7-0; V en L-Sociï l-4.

W Vorden
Uitslagen: Vorden Al - Winterswijk
Al 2-1; Grolse Boys Cl - Vorden Cl
4-0.
Programma: Erix Al - Vorden Al ;
Grol B2 - Vorden BI; Vorden Cl -
RKZVC Cl; Vorden l - Victoria Boys
l; Vorden 2 - Doètinchem 2; Dierense
Boys 3 - Vorden 3; Halle 3 - Vorden 4;
Ratti l - Vorden 5; Vorden 6 - Wol-
fersveen 3; RKZVC 7 - Vorden 7.

Squash
Het eerste herenteam van Squash
Centrum Vorden speelde vrijdag-
avond tegen de leider in hun divisie
Squash Club Ede. Bij winst had Vor-
den de leider kunnen benaderen. He-
laas werd met 3-1 verloren, waarbij
alleen op de eerste positie de partij
werd gewonnen. Hierdoor kan Vor-
den l geen kampioen meer worden.
Voor een club die voor het eerst aan de
competitie deelneemt, zoals Squash
Club Vorden, is een tweede plek ook
een heel goed resultaat. Daarvoor
moeten de laatste vier wedstrijden
dan wel gewonnen worden. Aan-
staande vrijdag speelt Vorden l weer
een thuiswedstrijd.

In het bos waar het zondag goed ver-
toefen. Het was voor de meer dan 40
deelnemers afzien op het zware par-
cours die vooral door de vele regen
's avonds er voor sappig was gewor-
den. De heer Pardijs had weer een ver-
rassend mooi en lang parcours uitge-
zet waar de deelnemers zeer tevreden
over waren. Jan Weevers reed gelijk
vanaf de start op kop en stond deze
n iet meer af.
Peter Makkink die een slechte start
had werd tweede voor de goed rijden-
de Martin Weyers die derde werd. Ed-
win Maalderink kwam als 4e door,
gevolgd door Wim Bosman die 5e
werd.
De A.T.B.-wedstrijd werd gewonnen
door Reynald Harmsen voor Martijn
Haas en Henk Arfman. De prijzen
werden zoals gewoonlijk op de boer-
derij verdeeld. A.s. zondag is er af-
sluiting van het cross-seizoen een
boerenkooltocht voor de heren ren-
ners en voor de dames, kinderen
sponsor en verdere familieleden
klootschieten waarna onder de boe-
renkool met worst nog wel het een en
ander bijgepraat zal worden.
Rudie Peters sloot zijn cross-seizoen
op een geweldige manier af door in
Zwolle tweede te worden achter Ne-
derlands kampioen Jan Steensma.

HannekeMulderije
naar overdekte NK
tennissen in Almere
Hanneke Mulderije (11) uit Vorden
heeft zich rechtstreeks geplaatst voor
de Nederlandse overdekte tenniskam-
pioenschappen voor de jeugd. Deze
wedstrijden worden op 3, 4 en 5 fe-
bruari in Almere gehouden. Hanneke
Mulderij is lid van VTP Vorden. Er
zijn in totaal 22 kinderen rechtstreeks
geplaatst voor de kampioenschappen
tot en met 12 jaar.

DASH/Sorbo
Zaterdag speelden de dames van
DASH-Sorbo tegen Alterdo uit Apel-
doorn. Met 22 punten uit 11 wedstrij-
den stond deze tegenstander op een
vierde plaats in de derde divisie B. Al-
terno zou moeten winnen om aanslui-
ting te blijven houden met de koplo-
pers.
Al met al beloofde dit een spannende
wedstrijd te worden. De Ie set begon
DASH-Sorbo met een voorsporng.
Maar Alterno vocht zich terug en heel
lang stond het 11-11 . Op het laatste
moment wist de ploeg uit Apeldoorn
de set naar zich toe te trekken. Sets-
tand 15-11.
DASH wist nu hoe Alterno speelde
dus was het aan DASH de beurt om de
2e set te winnen. Mede door een paar
dubieuze beslissingen van de scheids-
rechter wist Alterno ook de 2e set naar
zich toe te trekken. Setstand 15-12.
De dames uit Vorden werden wakker
geschud en werd alles op alles gezet.
Dat resulteerde in een 9-2 voor-
sprong, maar ook nu wist het sterk
blokkerende team uit Apeldoorn.
DASH-Sorbo uit haar spel te krijgen
en daarmee werd ook deze set in hun
voordeel afgesloten en wel met
15-12.
Uitslagen:
Do 19-1-95: D4B Terw. 5 - DASH 6
0-3.
Vr 20-1-95: H rekr. DASH 2 - Harf-
sen l 3-0.
Za 21-1-95: D2A DSC 2 - DASH 3
1-2; D4A DVO 6 - DASH 5 0-3; Hl
WIK l - DASH 2 3-0; JB2 WIK l -
DASH l 1-2; JC WIK l - DASH l
0-3; DP DASH 2 - Wilh. l 0-3; D3A
DASH 4 - Socci l 0-3; D4C DASH 7 -
Heetcn 5 3-0; MA DASH l - WSV 2
3-0.
Programma:
Vr 27-1-95: H rekr. Voorw. 2 -
DASH 2. H rekr. DASH 3 - Terw. 1.
D rekr. DASH l - Wilh. l.
Za 28-1-95: DP Heeten l - DASH 2;
D3A Bruvoc 2 - DASH 4; D4C Vios 4

- DASH 7; HP Vios 2 - DASH l; MA
Voorw. l - DASH 1; D3e div. B
DASH/Sorbo - Etiflex/Ommen 3;
D2A DASH 3 - WSV l; D4A DASH
5 - WSV 3; Hl DASH 2 - Heeten 1;
H3A DASH 3 - WSV 4; JB DASH l -
Wilh. 1; JC DASH l - WSV 3; MC
DASHl-Overa2.
Ma 30-1-95: H rekr. Devolco l -
DASH l.

'B.Z.R. Vorden'
Uitslagen van woensdag 18 januari:
Groep A: 1. dms de Jonge/Klaasen
58.6%; 2. mv Elferink/hr v Uffelen
56.5%; 3. dms v Burk/Hendriks
56.2%.
Groep B: 1. mv/hr Führi Snethlage
66.2%; 2. hrn Groot Bramel/Wolters
65.3%; 3. dms Bouman/Horstink
59.5%.

De Graafschap
Op zondag 22 januari werd in Bar-
chem een springwedstrijd voor paar-
den verreden. In de klasse B werd Li-
lian Cuppers Ie met Horinocoflow. In
diezelfde klasse werd Herman Maal-
derink 5e met Desie-M. Jorien Heu-
vel ink werd met Elfriede 7e in het
L-klassiek. Martine Rutting behaalde
met Erasmus in deze rubriek een 2e
plaats en in het L-progressief werd zij
6e.

JANUARI:

27+28 Uitvoering Toneel Vicrakker-
Wichmond

27+28 Culturele avond op 't Nijarve'
tussen de beeste, CCK

30 ANBO klootschieten bij de
Goldbcrg

31 KBO soos Kranenburg,
jaarvergadering in 't Wapen van 't
Mcdler

31 Ncd. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Ochtendexcursie

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W, Alexanderlaan
DeHbrsterkamp (behalve nr. 35)
Dèldcnseweg
Rond weg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnseboswcg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
Het Eelmcrink
Strodijklt/m!5en2
DcLaegte

Voor nek am p
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel. 1030

S. v.'s-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H„K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirurnstraat

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

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Gallcestraat
Pr. Bernhardweg „
Stationsweg
Julianalaan
Enk weg
De Eendracht
Srnidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wühelminalaan
Emmaplcin
Mulderskamp
Almenseweg
HetHoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemei ink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
ZutphenseWeg
Groenewes

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397
HetJebbink
DeBoonk
HetElshof
DeHaar
De Steege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaar werk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
DcStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk
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