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Filmavond vereniging
Wichmond-Vierakker
Voor een volle zaal werden alle aanwezigen welkom geten
door de voorzitter van de Oranje vereniging dhr. H. Rietman.
Na het welkomstwoord door de voorzitter werd eerst de fan-
tastische film vertoond van de optocht van de versierde wa-
gens, die afgelopen jaar in de optocht hadden meegereden.

Bedrijfsopvolging in land- en tuinbouw

Rabobank organiseert
voorlichtingsbij eenkomst
De Rabobank Vorden en Omstreken organiseert op maandag-
avond 15 februari in zaal "t Pantoffeltje' een informatie-
bijeenkomst over Bedrijfsopvolging in de agrarische sector.

Deze fantastische beelden met bijpas-
sende muziek zijn vervaardigd door
de fam. Tjoonk uit Baak. Na de verto-
ning van de film werd er gelegenheid
geboden voor het stellen van vragen
aan de jury, die voor deze avond aan-
wezig was in de persoon van dhr. De
Graaf.
Dhr. de Graaf had hiervoor een sten-
cil uitgereikt, zodat de aanwezigen de
beoordeling van de wagens konden
bestuderen en respectievelijk vragen
stellen.
Door verschillende wagenbouwers
werden dan ook vragen gesteld, o.m.
of een wagen wel of niet de route uit-
rijdt en tijdens de eerste ronde al uit-
valt en niet door alle aanwezige toe-

schouwers werd gezien, was nog wel
een heet hangijzer.
Verder werden er geen noemenswaar-
dige vragen aan de jury gesteld. De
jury gaf nog wel enige suggesties
voor de bouwers voor het komende
jaar, o.m. dat het thema van de wagen
de hoofdmoot moet zijn, en niet de
bijkomstigheden de boventoon mo-
gen voeren.
Verder prees hij de initiatiefnemers
en hoopte volgend jaar weer zeker 15
wagens aan de start te verwachten.
Aan het eind van de avond werden de
fam. Tjoonk, voor het maken van de
film, en de jury, voor het jureren van
de wagens, als mede aanwezigen
door de voorzitter hartelijk bedankt.

Culturele avond
Mevrouw de Jonge, presidente van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
kon tijdens de culturele avond, welke
vrijdagavond gehouden werd in zaal
'De Herberg' een flink aantal belang-
stellenden verwelkomen.
Ieder jaar wordt gezamenlijk door de
plaatselijke afdelingen van de Platte-
landsvrouwen, de GMVL en Jong
Gelre een dergelijke avond georgani-
seerd.
Dit keer was gekozen voor een aan-
vullend programma verzorgd door

het 'Veluws Duo'. Dit duo, Drika en
Gaitjan vermaakten de aanwezigen
opperbest. Voor de pauze stond het
programma in het teken van de leefsi-
tuaties op de Veluwe in, met name, de
vroegere jaren. De sketches en de
zang (in het Veluws dialekt) waren
daar volledig op afgestemd. Na de
pauze werd de huidige 'levensstijl'
onder de loep genomen.
Het optreden van het 'Veluws Duo'
speelde zich af in een fraaie entoura-
ge, waarbij de leuke lichteffecten nog
een extra cachet aan het geheel ge-

Centraal op deze avond staat een vi-
deofilm over vijf praktijkgevallen
van bedrijfsovername.
In de film wordt gesproken met een
pluimveehouder, een akkerbouwer,
een tuinder, een melkveehouder en
een varkenshouder, waarvan één van
de kinderen het bedrijf zal overne-
men of reeds overgenomen heeft.
De videofilm zal op een grootbeeld-
scherm gepresenteerd worden.

Voor en na de film wordt door de heer
F. Stortelder, bedrijfskundig adviseur
van de GIBO-groep en door de heer
H.G. Vrielink, agrarisch relatiebe-
heerder van de Rabobank Vorden een
inleiding gehouden.

Zij zullen een toelichting geven op de
vele fiscale, economische en sociale
aspecten die bij bedrijfsopvolging
een rol spelen.

Onder meer zullen aan de orde ko-
men: beloningsvormen, maatschap,
definitieve overdracht, de financiële
consequenties en de waardering van
mest- en melkquota.

Voor het hele gezin

Het voorlichtingsprogramma is be-
stemd voor het gehele agrarische ge-
zin. Er wordt dus zowel aandacht be-
steed aan de situatie van de a.s. op-
volgers als aan de positie van de ou-
ders die straks zonder bedrijf komen
te zitten.

Bedrijfsopvolging is een complexe
zaak, waarbij het uiteraard onmoge-
lijk is om in één avond de gehele pro-
blematiek te behandelen. Voor indi-
viduele vragen kan men uiteraard ten
allen tijde terecht bij de accountant,
de sociaal-economisch voorlichter
van de standsorganisaties en bij de
bank. Voorts zijn bij de Rabobank
brochures verkrijgbaar welke in sa-
menwerking met het N.A.J.K. zijn
uitgebracht.

Deze voorlichtingsavond, die onder
leiding zal staan van de heer J. Krooi,
direkteur van de bank, kan een goede
aanzet betekenen voor degene die
met het onderwerp Bedrijfsopvolging
op korte of wat langere termijn te ma-
ken krijgen. (Zie advertentie.)

ven.

Mu^Êkvereniging
'Jubal'

)udt op
zondagmorgen 14 februarfeen kof-
fieconcert in de NH Kerk te Wich-
mond.
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• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
m Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J,C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

'ERGUNNINGEN EN
MELDINGEN

In de week van l tot en met 5 februari
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders vergunningen verleend
aan en meldingen geaccepteerd van:

- de heer H.W. Nijland, Zelledijk 5
te Vorden, voor het kappen van l
eik aan de Helderboomszijweg te
Vorden, onder oplegging van een
herplantplicht voor l inlandse eik;

- de heer A.J. de Gelder,' de Doe-
schot 24 te Vorden, voor het bou-
wen van een schuurtje op het per-
ceel de Doeschot 24 te Vorden;

- de heer W.J.M. Eijkelkamp, Brin-
kerhof 49 te Vorden, voor het bou-
wen van een duivenhok op het per-
ceel Brinkerhof 49 te Vorden;

- de heer E. Bruinsma, de Voorne-
kamp 17 te Vorden, voor het bou-
wen van een duivenhok op het per-
ceel de Voornekamp 17 te Vorden;

— de firma Lucassen Boomkweke-
rij, Ganzensteeg 6 te Vorden, voor
het aanleggen van een waterbassin
aan de Hamsveldseweg nabij nr
10;

— de heer H.J. Klein Geltink, Wiers-
serbroekweg 18 te Vorden, voor
het vergroten van een veestal op
het perceel Wiersserbroekweg 18
te Vorden;

- de heer J.D. Bouwmeister, Beek-
laan 4 te Wichmond, voor het
veranderen van een woning op het
perceel Beeklaan 4 te Wichmond;

— de heer R. Kisjes, Beatrixlaan 4 te
Vorden, voor het vergroten van
een woning op het perceel Bea-
trixlaan 4 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.

huisweg l te Vorden voor het ver-
anderen van een woning op het
perceel Riethuisweg l te Vorden;

— mevrouw W. Eskes, W. Alexan-
derlaan 12 te Vorden, voor het ge-
deeltelijk vergroten van een dak-
kapel op het perceel Beatrixlaan
12 te Vorden.

A,NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van l tot en met 5 februari
zijn de volgende verzoeken om
bouwvergunning v ij burgemeester en
wethouders ingediend:
— de heer W. Groot Nuelend, Riet-

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE ALGEMENE

VERKLARING VAN GEEN
BEZWAAR

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het be-
paalde in artikel 50 lid 6 van de Wo-
ningwet en met gebruikmaking van
de door gedeputeerde staten bij be-
sluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven

'algemene verklaring van geen be-
zwaar', medewerking te verlenen aan
het bouwplan van:
- E.J. Gerritsen, het Wiemelink 32,

alhier voor het bouwen van een
garage aan het Jebbink 42.

De op de plannen betrekking hebben-
de bouw- en situatie-tekeningen lig-
gen vanaf 12 februari 1993, geduren-
de 14 dagen voor een ieder ter ge-
meente-secretarie (koetshuis) ter in-
zage, met de mogelijkheid om hierte-
gen gedurende die periode schrifte-
lijk bezwaren in te dienen bij burge-
meester en wethouders.

Plattelands-
vrouwen
De maandelijkse ledenbijeenkomst
van de afd. Warnsveld van de Platte-
landsvrouwen wordt dit keer gehou-
den op maandagavond 15 februari in
zaal 'De Pauw'. Deze avond wordt
verzorgd door de leden uit het buiten-
gebied.

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Bestuursvergadering
Tijdens de gehouden ledenvergade-
ring op 15 januari jl. is Gerrit Rossel
afgetreden als bestuurslid. Voor hem
in de plaats komt Henny Hilbrink.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
voorzitter - - Martin van Middel-
koop; penningmeester — Jan Teunis-
sen; secretaresse — Agnes Wijnber-
gen; secretaresse - Erna Lammers;
agrarische — René Hissink; agrari-
sche — Henny Hilbrink; regio - Dirk
Pasman; regio — Irma Kapper; sport

— Martin Rietman.
Schaatsen
Op zondag 14 februari is het de be-
doeling dat men gaat schaatsen op de
splinternieuwe ijsbaan in Deventer.
's Middags gezamenlijk vertrek van-
af de Boggelaar.

Provinciale Binnensportdag
Deze wordt gehouden op zondag 21
februari in de Hanzehal te Zutphen.
Men doet mee met een heren- en da-
mesvolleybalteam. Opgave zo snel
mogelijk, tel. 05754-1313.

Mollenbestryding
Op woensdag 24 februari zal de heer
Pot uit Dalfsen het een en ander ko-
men vertellen over mollenbestrijding.
Het wordt een leerzame en interes-
sante avond bij de Boggelaar.

Kanovaren in de Ardennen
Het lijkt Jong Gelre leuk om eens een
doe-weekend te organiseren en wel in
de Ardennen. Door middel van het
trotseren van wilde wateren met be-
hulp van een kano, hoopt men zo een
gezellig en actief weekend te kunnen
organiseren. Dat kan alleen als men
weet of hier interesse voor is, tel.
05754-1313.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
kanselruil met de gereformeerde kerk. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. H. Westerink
(kanselruil); 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 13 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 14 februari 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 februari Pas-
tor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Hulsarts 13-14 februari 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 13 februari 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 13-14 februari D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
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.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Post-
bus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Ho-
gestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

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 februari mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 1940. 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 donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer 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.

WV 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 -
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. A. Mol, em.
pred. te Lochem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 14 februari 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor.

Weekend- Wacht-Pastores: 14-15
Pastor Loeffen, tel. 05730-51457.

februari

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.

- WICHMOND
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.

KERKNIEUWS

Thema-avond
Op donderdagavond 11 februari a.s.
wordt in 't Achterhuus (achter de Ge-
reformeerde kerk) een thema-avond
gehouden over het actuele onderwerp
'De Islam en het christelijk geloof'.

Op deze avond komt drs. Ge Speel-
man van het Instituut 'Kerk en we-
reld' spreken over: Wat weten we ei-
genlijk van de Islam en van de Islami-
tische cultuur? Welke overeen-
komsten en welke verschillen zijn er
tussen de Islam en het christelijk ge-
loof? Een ieder die is geïnteresseerd

. in deze vragen is van harte uitgeno-
digd op deze thema-avond, georgani-
seerd door de Commissie Vorming en
Toerusting.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf vrijdag 12 februari 1993, gedurende 14 da-
gen, ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter inza-
ge ligt het voorontwerp-bestemmingsplan 'Almense-
weg1992'.

Genoemd plan heeft betrekking op de realisering van
een dwaaltuin aan de Almenseweg nabij nummer 61,
op de grens met de gemeente Warnsveld.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 11 februari 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn verga-
dering van 26 januari 1993 heeft vastgesteld de 'Ver-
ordening tot wijziging van de Verordening op de Win-
kelsluitingswet 1978, nr. 1 (2e wijziging)'. Dit betreft de
aanpassing van de openingstijden van winkels op de
koopavond tengevolge van de nieuwe Winkelslui-
tingswet. Deze verordening ligt vanaf heden geduren-
de een termijn van drie maanden voor eenieder ter
seceretarie, afdeling Bestuur, ter inzage en is tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar.

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgen-
de op die van afkondiging.

Vorden, 11 februari 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeeester en wethouders maken bekend voor-
nemens te zijn om, gelet op artikel 3, eerste lid, onder
a, van de Drank- en Horecawet, vergunning te verle-
nen tot het uitoefenen van het cafébedrijf aan Voetbal-
vereniging Vorden, in de inrichting gevestigd in het
perceel Oude Zutphenseweg 11 te Vorden. De be-
drijfsleider is G.J. van Ark; de beheerder is D.G. Vree-
Hardeman.
Belanghebbenden worden tot 10 maart 1993 in de ge-
legenheid geteld hun zienswijze schriftelijk bij het col-
lege naar voren te brengen.

Vorden, 10 februari 1993

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

KERKSTRAAT 6-GROENLO-TEL: 05440-61308

13 februari

LIBERTY

GREENLIGHT
EXPRESS

VOOR BUS INFORMATIE BEL05440 -64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

FINALE
OPRUIMING

De laatste restanten van al onze

WINTERCOLLECTIES

' 1OO,- '

150,-
ALLEEN deze prijzen!!! Kom snel want OP = OP

Dames-, heren- en kindermode

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

r. CAFE-RESTAURANT

De
Dorpsstraat 11 - 7261 AT Ruurlo
Tel. 05735-1312

in het van Ruurlo

met barbeque-avond en
saladebuffet

ALLEEN OP RESERVERING
OOK VOOR GROEPEN

05735-1312
J

WEEKENDAANBIEDING

DONDERDAG T/M ZATERDAG:

Roomboter Appelflappen
royaal gevuld met verse appels en kaneel

Dèt proeft U!

nu 5 halen 4 bGtalGII

* * * * * * * * * *

Franse Kaasbroodjes
1 fiRiets apart nu per stuk l j \J\J

ALLES VERS VAN DE WARME BAKKER

't winkeltje in vers brood en banket

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

Voor de echte sneeuw moet U naar
de bergen, maar voor een lekkere

SNEEUWBAL
kunt U ook bij ons terecht.

Lekker gekruid gehakt
(ca. 30 min. braden).

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KNO 8,95
Grove verse worst 1 KHO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 ̂  8,95
Rundergehakti küo 12,50

Magere Runderpriklapjes 500 gram 7,95
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTKEUKEN

TjapTjoy
500 gram

6,95

SPECIALITEITEN

SNEEUW.
BALLEN

5 halen 4

Leverworst
250 gram 1,95

Bacon
l,98

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk

ongewoon lekker!

100 gram 2,85

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

Hamlappen
1 kilo 9,95

Gepaneerde Schnitzels
100 gram 1,49

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

T
OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

Volkoren brood was in opspraak.
Wij bakken voor 100% het echte

VOLKOREN'ELFZADEN'ZESGRANEN enz.

Probeer het maar eens, U proeft het verschil.

AANBIEDING:
Slagroom of Mokkasnit vanysovoor 6,75
Appelgebak 5haien 4 betalen

van 1,10 voor UjïfU

Krentebollen 6 halen 5 betalen

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN - Telefoon 1373

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

COMPUTERSPOEDCURSUSSEN 2 zaterdagen
27/3+3/4 Nove/ Beg. Gebr. + Befi.
13+20/3 Teks/verw. WP 5.7 Beg.
13+20/3 felcs/verw. WP 5. l Gev.
27/3+3/4 A/g. Comp. curs. Beg.
13+20/3 A/g. Comp. curs. Gev.
27/3+3/4 Computerboekhouden

Instituut

WALLERBOS

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDF

Inlichtingen:
05443-75140

ALBERT HEIJN in Hengelo
HEEFT HAAR SERVICE NOG VERDER UITGEBREID!

Om de installatie van ons nieuw geplaatste
foto-copieerapparaat te introduceren, kunt u

GRATIS COPIEREN
MOLENHOEK

van maandag 8 t/m zaterdag 13 februari

De nieuwe ALBERT HEIJN
in „de Molenhoek" in HENGELO.

Elke vrijdag met de Wereldwinkel



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Gijsbertus Bas

We noemen hem

Bas

7 februari 1993

Herbert, Gerdien en
Frank Bouwmeester

'Nieuw Rikkenberg'
Schuttestraat 26
7251 MZ Vorden

Bij dezen willen wij een ieder
hartelijk dankzeggen voor de
vele felicitaties, cadeaus en
bloemen die wij mochten ont-
vangen bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest.

A. W. Bargeman
J.L.H. Bargeman -

ter Maat

De Boonk 2
7251 BV Vorden

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties in welke vorm dan ook,
die we bij ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen.
Het was geweldig!

Thé en
Gerritje Teunissen

Antinkweg 10
7255 NV Hengelo Gld.

Om te noteren:

24 februari:
VERSIERINGS-/

FEESTCOMMISSIE
kantine

Drukkerij Weevers
20.00 uur

ORANJEVERENIGING
LEDEN-

VERGADERING
1 1 maart

d'Olde Smidse 20.00 uur

• TE KOOP: 1 grote
koemestin 1 koop.
Tel. 05752-6623.

partij

• TE KOOP: z.g.a.n. vitrine-
kast (zwart) met spiegelwand
en verlichting, vaste prijs
f 250,-, Ixbxh = 35x35x180.
P. Siebelink, Hoetinkhof 281,
Vorden, tel. 2361.

• GEZOCHT: zit-slaapka-
mer. Brief onder nr. 1-1. Bu-
reau Contact, Postbus 22
7250 AA Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD:
ouder echtpaar, geen kinderen
meer thuis, zoekt rustige
woonruimte. Liefst omgeving
Vorden. Genegen goede huur
te betalen. Brieven onder nr.
46-1. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

VALENTIJN-
DAC

bij Demi Byou
o.a. met originele

ZILVEREN BREEKHARTJES,
HARTEN HAARKNIPPEN en

OORBELLEN
in originele verpakking

Maandagmorgen gesloten,
verder de hele week open.

Zutphenseweg 8 - VORDEN
Tel. 05752-3785

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen

16 maart
IJSGALA Heerenveen

ENKELE KAARTEN OVER

We gaan ook weer naar de
Westfriese Flora.

Ook nog kaarten voor de
VIJFUUR SHOW.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334
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Hij van hetAchterhoekse boerenland
zij getrokken uit de Zeeuwse klei
hopen het geluk te vinden
op de Veluwe tussen bossen en hei.

Wim Ruesink en Helene Sturm

gaan trouwen op vrijdag 19 februari
1993 om 13.45 uur in het
gemeentehuis te Epe.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.30 uur in de Grote Hervormde
Kerk te Epe door ds. K. de Graaf.

U wordt uitgenodigd voor de receptie
van 16.30-18.00 uur in restaurant 'Rust
een Weinig', Apeldoornseweg 20 te
Hoenderloo.

Ons adres wordt:
Smitskamp 12,8162 HG Epe
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Bedroefd geven wij u kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw en
onze zorgzame moeder

Jenneken Marie Oosterink-
Hartgers

op de leeftijd van 50 jaar.

Bennie Oosterink
Albertine
Harry en Carla
Arjan

7251 HN Vorden, 4 februari 1993
Almenseweg 45

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
dinsdag 9 februari in het crematorium Slangen-
burg, De Nutselaer 4 te Doetinchem.

Heden overleed onze beste schoonzuster en
tante

Jennie Oosterink-Hartgers
ECHTGENOTE VAN BENNIE OOSTERINK

op de leeftijd van 50 jaar.

Dronten : Annie Gosselink-Oosterink

Vorden : Willy en
Free Klein Nengerman-
Oosterink

Vorden : Jan en Dini Oosterink-
Weustenenk

Vorden : Aliesen
Gerrit Wentink-Oosterink

Neven en nichten

Vorden, 4 februari 1993

t

Dankbaar voor de goede jaren samen, maar be-
droefd om zijn heengaan, gesterkt door het Sa-
crament van de Zieken, geven wij kennis van
het overlijden van mijn dierbare man, onze lieve
vader en opa

Albertus Johannes Bernardus
Siemerink

Hij is 78 jaar geworden.

Borculo : W.M.M. Siemerink-van Spronsen

Enschede : Ingrid

Vorden : Marcel en Annie
Marcella, Arjan

Vorden : André en Ria
Fieke, Niels

Bredevoort: Bert

7271 CS Borculo, 8 februari 1993
De Maat 32

Pa is thuis opgebaard.

We houden een Avondwake op donderdag 11
februari om 19.00 uur in de Parochiekerk van
O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Steenstraat
28 te Borculo.

De Eucharistieviering zal op vrijdag 12 februari
worden gehouden om 9.30 uur in voornoemde
Kerk, waarna om 11.30 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in Crematorium 'Slangen-
burg', Nutselaer 4 te Doetinchem.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in
Rest. Peters, Steenstraat 7 te Borculo.

In plaats van bloemen is er gelegenheid voor het
doen van een giftt.b.v. de Hart- en Nierstichting,
in zowel Kerk als Crematorium.

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeg-
huis 'Leeuwerikweide' te Zutphen is heden rus-
tig ingeslapen onze lieve vader, groot- en over-
grootvader

ALBERT JAN KETTELERIJ
WEDUWNAAR VAN W. AALPOL

op de gezegende leeftijd van 93 jaar.

Vorden : B.H. Bulten

Hengelo : R. Scheers

Barchem : H.A. Rouwhof-Kettelerij
J.A. Rouwhof

Vorden : A.H. Kettelerij
H.W. Kettelerij-Harmsen

Klein- en achterkleinkinderen

'Den Haverkamp'
6 februari
Correspondentie-adres:
Familie A.H. Kettelerij, Kostedeweg 4, 7251 MZ Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
11 februari om 11.15 uur in het uitvaartcentrum
van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats al-
daar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf
10.50-11.10 uur gelegenheid tot afscheidne-
men.

Leuke verrassingen
gebak • bonbons

Banketbakkerij J. WIEKART - Tel. 1750

kgmt van de banketbakker!

In plaats van kaarten

Met intens verdriet, delen wij u mede, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
broer, zwager en oom

Wim van Oene

op de leeftijd van 62 jaar.

Ep en Aly

Theo

Willy en Dik

Eppie en Piet

neven en nichten

Ruurlo, 8 februari 1993
Esselenbroek 72
Correspondentie-adres:
Fam. Willems, Rozestraat 16, 8121 EA Olst

De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden vrijdag 12 februari om
11.15 uur in de Ned. Herv. Kerkte Ruurlo, waar-
na de crematieplechtigheid zal plaatsvinden om
13.00 uur in Crematorium 'Slangenburg' te Doe-
tinchem.

Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de koffiekamer van het cremato-
rium.

Gelegenheid tot afscheidnemen vrijdag vanaf
10.45 uur in de kerk.

VRIJDAG 12 EN ZATERDAG 13 FEBRUARI

20% KORTING
OP'ALLE'PLANTENEN'BLOEMEN

WEGENS VAKANTIESLUITING

Ook van toepassing op

VALENTIJNSBOEKETTEN
Ons bedrijf is GESLOTEN

van maandag 15 februari t/m woensdag 3 maart.

Vanaf donderdag 4 maart is ons 'team' weer compleet.

^

Bloembinderij Kwekerij \7ordenj
Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden

u 05752-1508-Fax3070

WIJ HEBBEN DE GEHELE

HARTMAN-
COLLECTIE

TUINMEUBELEN
BINNEN!

o.a. in bordeaux, jade,
groen, champagne, wit

en grijs.

OOK

KUSSENS
IN ca. 60 KLEUREN!

4 verstelbare stoelen
+ tafel

10% KORTING
wordt eventueel thuis

bezorgd.
Kom vrijblijvend eens kijken

bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld. - Tel. 05753-2139

l.v.m. familie-omstandigheden
zijn wij

VRIJDAG 12 FEBRUARI

DE GEHELE DAG

GESLOTEN
06 juwelierV^ ' • i
siemennk. • • ••
OO OptlCien Telefoon 1505

Zutphenseweg 5

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

HONDEN
PROBLEMEN?

Oplossen of
voorkomen!
Woensdagochtend

24 februari begint de
dierenbescherming in

Lochem een

OPVOEDINGS-
CURSUS

voor honden, jong en oud.

8e/ voor inlichtingen:

05752-1424 of
05730-57270

GELDIG DONDERDAG VRIJDAG GRATIS -ZATERDAG 11-12-13 FEBRUARI

GRATIS: ONGEROOKTE

Boerenmetworst
OUDERWETS LEKKER

GEHAKT half om half

500 GRAM 4.98

KIPPEBOUTEN

PER KILO 6.98

BOTERHAMWORST

AARDBEIEN

150 GRAM 1.49

SPECIAL

Bonte
Kruidensteak
100 GRAM 1.75

VLEESWAREN
SPECIAL

Champignon-
gehakt

100 GRAM 1.95

SLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Cubaanse PERSSINAAS-
15 VOOR 3.95 APPELS

GROTE
MALSE KASSLA KROPPEN

NU 2 VOOR .98
ma 15 febr.

PANKLARE

PREI

500 gram

1.25

di 16 febr.

SWOFSCHOJEL
speciaal

500 gram

2.50

wo 1 7 febr.

PANKLARE

RODE KOOI

500 gram

1.25

Fam. J. Huitlnk - Burg. Galleestraat 3 - Vorden

Een lekkere
BAVAROISE-

SNITT

6 overheerlijke
BOLUSSEN

A OC
nu voor "YjfcW

Heerlijke
HAWAII-

of
PIZZASTOKJES

2,05voor

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Roomboter
Rozijnen
Cake/es
10 voor

6,00
0,75 Per stuk

Vakkundig onderhoud is de basis voor een goed funktione-
ren van alle machines en apparatuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg II WICHMOND 05754 - I755 • Laarstnat 61 ZUTPHEN 057SO - I8383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 23 november 1992 t/m 19 maart 1993

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedr
55 VAN
55 MM
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208
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EXTRA LAGE

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. O5752-1 51 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

DIERENSPECIAALZAAK

Hummeloseweg 24-28 - ZELHEM -- Tel. 1735

Trimmen, knippen en wassen
voor alle honderassen!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

Vishandel
* van de Groep

uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP:

Hollandse nieuwe
per stuk 2,25 3 voor 6,00 6 voor 10,00

Gebakken Bokking
per stuk 1,25 5 voor 5,00

SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram 3,50 500 gram 8,—

Zure Haring
EMMERTJE 5,—

VELE ANDERE SOORTEN VERS GEBAKKEN VIS

Dinsdags van 9.30 tot 17.30 uur bij de kerk.



TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 11 februari 1993
54e jaargang nr. 46

Zilveren jubilaris Antoon 'De Graafschaprijders '

Huldiging nationale kampioenen,Steenbreker op weg naar de zes
clubkampioenen en jubilarissenmiljoen oud papier

71 Jaar en nog dagelijks fietst Antoon Steenbreker al heel vroeg door Vorden om bij de * vaste
adressen' oud papier op te halen voor zijn touwtrekvereniging 'Vorden'. Een dezer dagen zal
hij door het bestuur tijdens een informele bijeenkomst worden gehuldigd voor het feit dat h i j
al 25 jaar weer en wind trotseert om voor de touwtrekvereniging op pad te gaan.

Vorig jaar toen hij de vijf miljoen kilo
had opgehaald werd Antoon daarvoor
uitgebreid in het zonnetje en in de pu-
bliciteit gezet. Over een paar maan-
den hoopt Antoon Steenbreker de zes
miljoen 'binnen' te hebben. Een res-
pektabel getal!
Antoon startte zijn oud-papierophaal-
aktie in 1968 toen de touwtrekvereni-
ging 'Vorden' voornemens was om
een eigen clublokaal te gaan bouwen
en daarvoor de benodigde gelden ont-
braken. Antoon zette zijn sterke
schouders eronder en zorgde er in z'n
eentje voor dat het geld op tafel
kwam.
Sterker nog, de touwtrekvereniging
'Vorden' beschikt naast de fraaie ei-
gen akkomodatie aan de Ruurlose-

weg over eigen velden en gronden.
Alles in eigen beheer en inmiddels al-
lemaal betaald uit de opbrengsten van
het door Antoon Steenbreker opge-
haalde oude papier.
Volgens voorzitter Gerrit Barink is de
oud papieraktie van Antoon voor de
vereniging nog steeds een lucratieve
aangelegenheid. 'Mede dankzij het
goede subsidiebeleid van de gemeen-
te Vorden krijgen we voor iedere op-
gehaalde kilo toch nog vijf cent', al-
dus Barink.
Et zijn tijden geweest dat het oude
papier nul komma nul gulden op-
bracht. Antoon Steenbreker heeft
zich daar in al die jaren geen sikkepit
van aangetrokken. In 1968 haalde hij
11.600 kg op. De afgelopen 25 jaren

heeft hij zijn eigen jaarlijkse opge-
haalde kilo's liefst 21 keer verbeterd!
Ongetwijfeld zal Antoon in de loop
van dit jaar nog een paar keer in de
schijnwerpers staan.
Niet alleen wanneer de zes miljoen-
grens is bereikt maar ook wanneer het
feit wordt herdacht dat het clubge-
bouw door toedoen van Antoon
Steenbreker 25 jaar geleden werd ge-
bouwd.
Voorzitter Gerrit Barink: 'Het is met
geen pen te beschrijven hoe groot de
inbreng van Antoon Steenbreker voor
ons clubleven is. Ik moet er niet aan
denken wanneer hij ooit het besluit
zal nemen het ophalen te stoppen. Hij
is voor ons meer dan alleen een ere-
lid', aldus Barink.

In Raadscommissie voor middelen en gemeentewerken:

Verkeersveiligheid boven
verfraaiing stellen
Zoals wel vaker in politiek Vorden, heeft de raadscommissie
voor Middelen en Gemeentewerken (de vroegere commissie
Financiën) dinsdagavond betreffende collegevoorstellen met
betrekking tot de herinrichting van het centrum Vorden geen
duidelijk advies gegeven. Twee adviezen waren wel duidelijk:
de P.v.d.A. ging akkoord en de VVD veegde de plannen reso-
luut van de tafel. Het CDA (de grootste fraktie in de raad) gaf
geen advies.

'De meningen binnen onze fraktie
zijn verdeeld. Wij komen er in de
raadsvergadering nader op terug', al-
dus A.C. van Voskuilen. Het onder-
deel rekonstruktie van de rijbaan van
de Dorpsstraat en de Zutphenseweg
tot een breedte van 6,5 meter kon wel
de goedkeuring van het CDA in de
commissie wegdragen.
Het college wil voor de voetgangers
twee verkeersregelinstallaties aan-
brengen, één in de Dorpsstraat en één
in de Zutphenseweg.
De heer P. Takken bepleitte namens
de Werkgroep Toegankelijkheid van
de Stichting Welzijn Ouderen de
oversteekplaats bij de bibliotheek te
maken, maar kon zich uiteindelijk
wel vinden in de argumentatie van
wethouder Voortman om de over-
steek tegenover de Ned. Hervormde
Kerk te creëren, omdat daar ook kin-
deren vanuit plan Zuid via het Kerke-
pad richting school gaan.
De andere oversteek, bij Kluvers, zou
de SWOV het liefst richting apotheek
verplaatst willen zien. Ook in dit ge-
val toonde de heer Takken zich tevre-
den over de uitleg van de wethouder
dat bij Kluvers dagelijks vele kinde-
ren van de school Het Hoge overste-
ken en daarbij nog diverse keren

noodzakelijk om de sporthal 't Jeb-
bink te bezoeken.
Namens de school op het Hoge en
school 'De Vordering' zei mevr.
Franssen het te betreuren dat de ver-
keersregelinstallatie bij Kluvers niet
meer opgeschoven kon worden. 'Nu
blijft het kruispunt Lulofsweg/Boonk
een gevaarlijk oversteekpunt', zo
sprak zij.
Mevr. Franssen had overigens nog
wel een advies voor het college in
petto. Zij stelde voor om net als in het
buurtschap Velswijk bij Kluvers een
'kronkel' in de weg aan te brengen.
'Dat scheelt minstens 20 kilometer
per uur'. De commissieleden mevr.
Horsting en dhr. Van Voskuilen kon-
den zich wel vinden in deze sugges-
tie.

Wethouder Voortman (P.v.d.A.) zal
deze suggestie betrekken bij de zgn.
tweede fase herinrichting Zutphense-
weg. 'Dit komt t.z.t. aan de orde. We
zullen het ook meenemen bij de stu-
die die momenteel verricht wordt
naar onveilige verkeersknelpunten',
zo liet Voortman weten.
In de voorstellen van het college
wordt gesproken over de aanleg van
een middengeleider aan de Zutphen-
seweg ter hoogte van de apotheek.

Deze middengeleider is een doorn in
het oog van de Vordense Onderne-
mers Vereniging (VOV). Woordvoer-
der J. Dijkerman sprak dinsdagavond
in de commissie over een 'gedrocht'.
Het tast volgens Dijkerman de ver-
fraaiing van het dorp aan, maar het
grootste bezwaar van de VOV is toch
wel het verdwijnen van een tiental
parkeerplaatsen.
Dijkerman stelde voor de middenge-
leider voorlopig achterwege te laten
en dan in een later stadium onderzoe-
ken of het nog wel nodig is. 'Natuur-
lijk hebb^vij er als VOV alle be-
lang bij S^het publiek zich happy
voelt', zo sprak hij.
Volgens wethouder Voortman loopt
het met het wegvallen van een aantal
parkeerplaatsen niet zo'n vaart. 'Vier,
wellicht ^ÊL zo sprak hij. 'De kom-
pensatie zuilen we t.z.t. moeten zoe-
ken om en nabij de bevoorradings-
weg', aldus Voortman.
Hoewel de commissie niet tot een ad-
vies richting college kwam, werd uit
de discussie één ding wel duidelijk,
nl. dat verkeersveiligheid boven
dorpsverfraaiing gesteld dient te wor-
den! VVD-er R. Pelgrum wees het
gehele voorstel van het college van de
hand. 'De kosten van de herinrich-
tingsplannen lopen de spuigaten uit.
Nu weer f 118.500,- extra.' Verder
kwam Pelgrum niet. Wethouder
Voortman ontnam hem het woord
met de opmerking: 'Dje discussie over
het financiële plaatje hebben we in de
raad van november reeds gevoerd',
aldus Voortman.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Spaghetti met saus

Benodigdheden: l pak spaghetti; l pond gehakt h.o.h.; l ons ontbijt-
spek; l teentje knoflook; '/2 liter bouillon; tomaten ketchup; l doosje
champignons; 2 prei; 3 tomaten; l rode paprika; 2 uien; l handje
taugé.

Pan I: Gehakt fijn maken tot het bruin wordt. Ontbijtspek in stukjes
snijden en bij de gehakt voegen, dan knoflook erbij in doen en veel
tomatenketchup. Ca. '/2 liter bouillon toevoegen en dik maken met
bloem.

Pan II: Champignons in de pan tot ze bruin worden, hierna uien, prei,
paprika erbij doen tot het gaar is en dan nog de taugé en de tomaten
toevoegen. Als dit allemaal gaar is pan I bij pan II in doen. Daarna de
spaghetti koken en eet smakelijk!

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

HAMOVE
filmavond
Filmavonden van de Hengelose
Auto- en Motorver. HAMOVE zijn in
het verleden grote happenings ge-
weest. Denk maar aan de vertoning
van Leo Lont en het grote succes
Miami Vice in de Hengelose mais. Na
deze produkties is het wat stiller ge-
worden, daar dergelijke films ontzet-
tend veel tijd in beslag nemen.
Toch houdt HAMOVE ook dit jaar
een filmavond en wel op dinsdag 16
febr. in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3
te Hengelo Gld. In het archief zitten
voldoende films die het vertonen
meer dan waar zijn, Tace- en cross-
films en beelden uit de oude doos.
Niet alleen leden zijn hartelijk wel-
kom, maar ook andere belangstellen-
den.
De Hamove filmploeg heeft een aar-
dig programma samengesteld dat de
moeite waard is om te gaan zien.

Als je niet beter wist dat de Vordense auto- en motorclub 'De Graafschaprijders' ruim 300
leden telt, dan zou je geneigd /ij n te denken dat de halve vereniging zaterdagavond tijdens de
sfeervolle feestavond in de prachtig versierde zaal van 'De Herberg' door fotograaf Henk
Braakhekke op de foto werd gezet. Want de huldiging van de vele kampioenen en de vele
jubilarissen vormde het absolute hoogtepunt van deze feestavond. Wethouder mevr. Aartsen,
die deze avond de nationale kampioenen huldigde, had zich, zo bleek uit haar speech, uitste-
kend in het wel en wee van 'De Graafschaprijders' verdiept.

'Het is eigenlijk heel normaal gewor-
den dat de Graafschaprijders zo goed
presteren. Ieder jaar is ej^vel een
kampioen van NederlandfHrnelden.
Ook internationaal met aeelnames
aan wedstrijden in b.v. Schotland en
Australië, laten 'De Graafschaprij-
ders' van zich horen.
Maar uiteindelijk gebeusj^et alle-
maal in Vorden. Hier is de^ganisatie
van vele evenementen. Allemaal mo-
gelijk door de hechte band binnen de
vereniging', aldus mevr. Aartsen.
Toch noemde zij de feestavond een
avond met een weemoedig tintje. Zij
doelde daarmee op Wim Bielderman
die een paar weken geleden de voor-
zitterhamer heeft overgedragen aan
Joop Wuestenenk. 'Wim Bielderman
heeft de kar jarenlang getrokken. Hij
is een man die staat voor waar hij mee
bezig is. Een man die radikaal is maar
ook begrip heeft voor het standpunt
van een ander. Denk aan de milieu-
problemen. Toch moet je het motor-
rijden niet verbieden, anders krijg je
wildgroei', zo sprak wethouder Aart-
sen. Dat de verstandhouding tussen
de wethouder van sportzaken en Wim
Bielderman in al die jaren altijd uit-
stekend is geweest bewijst het feit dat
mevrouw Aartsen hem een persoon-
lijk cadeau overhandigde.
Later op de avond moest Bielderman
er nog een keer aan 'geloven'. Nu
was het waarnemend voorzitter Bert
Regelink (die de zieke Joop Wuesten-
enk verving) die de afscheid nemende
Bielderman nog eens extra in het

zonnetje zette. Onlangs op de leden-
vergadering werd Bielderman tot ere-
lid benoemd. Nu kreeg hij als blijk
van waardering een embleem van de
vereniging in hars gegoten, daaraan
toegevoegd. Bielderman tijdens zijn
wellicht laatste speech voor de club:
'Weemoed is er bij mij niet. Er moet
verjongd worden. Niet wachten tot je
er uitgegooid wordt maar gewoon
zelf opstappen.' Over een motorcros-
sende 'Graafschaprijder' op een
moeilijk circuit met een flinke heuvel
in het parcours had hij tot slot nog een
aardige definitie: 'Je rijdt de motor
naar boven of je duwt de motor naar
boven of je draagt hem naar boven. Je
bent Graafschaprijder!'
Bert Regelink maakte in zijn ope-
ningswoord deze avond bekend dat
de vereniging op het gebied van de
orientatieritten dit jaar ook gaat star-
ten met een D-klasse voor de echte
beginners.
Gerrit Meutstege en Lammert Rou-
wenhorst kregen deze avond de speld
voor 40-jarig lidmaatschap opge-
speld. Verder kwamen nog 21 perso-
nen naar voren die inmiddels 25 jaar
lid zijn van de VAMC 'De Graaf-
schaprijders'.
Tot sportman van het jaar werd geko-
zen Herman Cortumme. Een man die
zich zeer verdienstelijk heeft ge-
maakt voor de oriëntatierittensport.
Onder meer werd hij in 1992 samen
met kaartlezer Ben Slatius indivi-
dueel kampioen van Nederland in de
A-klasse.

Huldiging kampioenen

Bij de enduro's werd het senioren-
clubteam van 'De Graafschaprijders'
kampioen van Nederland. Het team
bestond uit Alphons Hoevers, Peter
Lenselink, Marcel Bulten en Jan
Klein Brinke en teamleider Gerrit
Arfman.

Ook een nationaal kampioenschap bij
de oriëntatie nl. in de A-klasse: Her-
man Cortumme en Ben Slatius; Bert
Regelink en Arie Weevers; Louis en
Jacqueline de Boer; Harm en Henny
Sijpkes; Peter en Maartje van Huffe-
len.
Individueel nationaal kampioen in de
A-klasse: Herman Cortumme en Ben
Slatius.
Idem in de B-klasse Piet Reinders en
Wim Fleerkate.
Clubkampioenen oriëntatie: Marco
en Erik Klein Reesink in de C-klasse;
Harry en Elly Horsting in de B-klasse
Herman Cortumme en Ben Slatius in
de A-klasse.
Toer-binnenland Jan Rouwenhorst.
Toer buitenland Gerrit Bloemendaal.

Motorcross: Marcel Bulten.
Enduro junioren: Lubert Lenselink.
Enduro senioren: Peter Lenselink.
Winnaar 'Delden Trophee': Marcel
Bulten.
Winnaar 'Schoenaker Toer Trophee':
Jan Rouwenhorst.
Winnaar 'Schoenaker Ritten Trop-
hee': Herman Cortumme.



Stel kijkcomfort niet langer uit..*a ^ff

neem Varilux® van Essilor.
V roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met

problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-
bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"

nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril
of het steeds wisselen van leesbril en verte-
bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-

glazen van Essilor zijn dan voor u de beste
oplossing. Daarmee heeft u met één bril een

goed en comfortabel zicht van dichtbij tot
veraf zonder hinderlijke overgangen.

ij informeren u graag over de échte
Varilux glazen, die van de uitvinder Essilor.

0SSILOR
Uw VARILUX SPECIALIST

qe juwelier
siemerink
<x> opticien

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

MAANDAG 15 FEBRUARI 1993

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

BRUIDS
SHOW Kaarten:

Voorverkoop a f 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

BLOEMBINDERU 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!

brandwagt
' twello

Vredestein Perfect
Buitenband
van40,95voor w/ |

Vredestein Buitenband
28x1 ' /2 blauw (opoefiets) l 0,00

Rijwielolie
van 3,25 voor 2,50

HAANTJES 5,25
PER KILO

LEVER 2,50
JOL PER 1/2 KILO

POELIER HOFFMAN

U

Heeft u al met ons
kennis gemaakt?

Echt niet?...
Kom dan nog gauw, want tot en met a.s.
zondag krijgt u het

U toot K l van uw keuze

GRATIS
als u een voor- en hoofdgerecht kiest.

Restaurant „de Rotonde"
Kerkstraat 3-VORDEN-Tel. (05752) 15 19

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VALENTIJNSAANBIEDING

Kamerplanten (250 m2)
Potten, vele soorten

Rletwerk diversen

10% KORTING
De bloem- en groentezaden zijn binnen!

WORIDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Carnavalsavond
'De Plaggenstekkers'

Europa aan Tafel in De Luifel
In 1993 zijn de binnengrenzen van de EG aan het vervagen.
Met die stap werken de twaalf lidstaten toe naar een verenigd
Europa, met als doel samen sterker te staan in de wereld van
de toekomst. Lidstaten met elk een eigen gezicht: taal, folklo-
re, cultuur. Elk land heeft ook zijn eigen eetcultuur en is daar
trots op. Toch willen de mensen in ieder land wel graag weten
en vooral kennis maken met het eten in andere landen.

Onder het motto van 'Neet drammen moar deurstekken', organiseert de carna-
valsvereniging op 20 februari een grandioze feestavond. Dit o.l.v. prins Martin
I en zijn prinses Dini, bij 'De Boggelaar'. De muziek van deze avond wordt
verzorgd door 'Dance'!

Boh Foi Toch in De Woage
Zaterdag 20 februari a.s. speelt de bekende Achterhoekse for-
matie Boh Foi Toch in de grote zaal van De Woage. Bekende
gezichten als die van Hans Keuper en Jan Manschot bepalen
voor een groot gedeelte het aangezicht van deze zo bijzondere
formatie.

te kunnen genieten van dit Achter-
hoekse spektakel, is de voorverkoop
reeds begonnen.

Een aantal restaurants heeft zich aan-
gesloten bij de nationale campagne
'L'Europe a Table' (Europa aan Ta-
fel), om daarmee een eigen bijdrage
te leveren aan de eenwording van Eu-
ropa. Wat gaan zij doen? Met ingang
van januari 1993 zijn ze bezig om ie-
dere maand de keuken van een ander
land van de EG onder de aandacht
van het publiek te brengen. Zo zijn in
januari de schijnwerpers gericht op
Frankrijk en enkele culinaire specia-
liteiten uit dat land. Men kan dus in
het eigen land kennis maken met an-
dere EG landen.
Ruurloërs hoeven daarvoor zelfs niet
eens hun eigen dorp uit, want café-
restaurant 'De Luifel' doet mee aan
deze landelijke campagne! Februari
is de maand van Denemarken en dan
zullen in de aangesloten restaurants
Deense gerechten worden geser-
veerd. Hoewel in de omgeving nog
enkele restaurants aan de actie mee-
doen, zal steeds een verrassing zijn
wat op tafel gebracht zal worden,
want de restaurateurs zijn niet gebon-
den aan een vast menu. Zij kunnen
dat samenstellen uit een ruim aanbod

van gerechten uit het betreffende
land, zodat geen twee menu's hetzelf-
de zullen zijn. In 'De Luifel' wordt de
Deense maand gestart op zondag 14
februari a.s. met een Deens buffet.
Henny en Marinus Klein Bluemink
hebben daarvoor een selectie ge-
maakt van mooie, smakelijke gerech-
ten. De opening van de Deense
maand zal worden verricht door bur-
gemeester J. Ordelman van Ruurlo.
Maar met dat buffet houdt het niet op!
Nee, want daarna zal de gast van 'De
Luifel' gedurende een aantal weken
Deense gerechten aantreffen op de
kaart. Uw correspondent heeft al een
blik mogen werpen op de keur van
Deense gerechten die het menu zullen
vormen en zij kan u zeggen dat het is
om te watertanden! Vis en vlees, spe-
ciale groenten, speciale sauzen en bij-
zondere nagerechten staan op het pro-
gramma. Als de Deense maand is af-
gelopen, zal de aandacht gericht wor-
den op Portugal en zijn keuken.

Een loffelijke manier om andere lan-
den van de EG onder de aandacht van
de mensen te brengen.

worden m.a.w. koper of verkoper van
onroerend goed worden niet gedwon-
gen een vaste courtage te betalen. Een
tariefstelling dus die beloning naar
rato van de werkzaamheden mogelijk
maakt.

De deeldiensten bieden huizenkoper
of verkoper de mogelijkheid om de
vastgoedadviseur slechts die zaken te
laten regelen die nodig of wenselijk
geacht worden en waarbij vooraf al
duidelijk de kosten bepaald kunnen
worden. Koper of verkoper kan op
deze wijze dus zijn of haar kosten be-
teugelen en dat op zich is een goede
zaak.

Door deze en dergelijke klantvrien-
delijke activiteiten heeft de VBO
alom de aandacht op zich gevestigd.
Zowel van de zijde van de diverse
overheden als van de zijde van nog
niet bij de VBO aangesloten make-
laars mag de VBO zich verheugen in
de toenemende mate van belangstel-
ling en erkenning.

De vereniging 'Eigen Huis' heeft in
haar juli/augustus 1992 nummer van

de woonconsument een zeer positief
redaktioneel artikel gewijd aan de
'deeldiensten' van de VBO.
Helaas is het over het algemeen geno-
men onvoldoende bekend bij het ko-
pend en verkopend publiek, dat de
VBO op de huizenmarkt een voor-
trekkersrol is gaan vervullen waarbij
een aantal oude gebruiken en ge-
woonten rigoreus vervangen werden
door betere en/of nieuwe. Een en an-
der beslist in het belang van de consu-
ment.

Ethiek staat hoog bij de VBO hoog in
het vaandel. Het is daarom goed te
weten, dat o.a. in Vorden een VBO
kantoor aktief is op de huizenmarkt.
Het is Hako Vastgoed, Ruurloseweg
70, Kranenburg (Gemeente Vorden),
telefoon 05752-6430 of telefax
05752-6450.
Men kan zich, volledig vrijblijvend,
tot dit kantoor wenden om eens infor-
matie in te winnen; dat kost niets en
geeft geen verplichtingen. Het kan
wel zeer veel voordelen opleveren.
(Zie ook de advertentie in dit blad.)

Meer dan de helft van Boh Foi Toch
heeft ooit zijn steentje bijgedragen
aan Normaal, dus is het ook niet zo
verwonderlijk dat zij zo nu en dan
nummer van Normaal ten gehore
brengen.
Zowel Ferdie Joly als Jan Manschot
lijken de Normaal-periode graag voor
deze vrolijkheid te hebben ingewis-
seld.
Boh Foi Toch speelt een avondvul-
lend programma, dat ondersteunt
wordt door een van de bekende vaste
D.J.'s van De Woage. Om ook lekker

De kaarten zijn zowel op de zaterdag-
avond als door de week in het dorps-
café te verkrijgen. Een voorverkoop
was eerst niet gepland, maar daar er
zo veel belangstelling voor deze
avond is, willen wij alle bezoekers
graag ook een plaats garanderen in
De Woage. Met name voor mensen
die gebruik maken van de discobus-
sen.

VBO - Vereniging
Bemiddeling Onroerend goed
Inmiddels is de Vereniging Bemiddeling Onroerend goed, de
VBO, in zo'n zeven jaar van haar bestaan uitgegroeid tot de
tweede grootste organisatie op de onroerend goed markt.
Deze snelle groei kan verklaard worden door de dynamische
aanpak van het bestuur en de aktieve leden, gekoppeld aan
verfrissende ideeën en/of nieuwe methodieken. De VBO nam
het initiatief tot de invoering van 'drie dagen bedenktijd' voor
de koper van een huis, het hanteren van de zgn. 'maximum
tarieven' en sinds kort de invoering van de 'deeldiensten'.

Topformatie Game in
De Woage
Zaterdag 13 februari staat er op het podium van discotheek
De Woage te Halle weer een formatie van allure. De formatie
'Game' staat garant voor eerste klas muziek.

De maximum tarieven betekenen, dat
er een absolute begrenzing is van de

courtage 'naar boven' terwijl een la-
ger tarief gehanteerd kan en mag

Deze band is het beste te omschrijven
als een stevig Top 40 orkest. Naast
een perfect geluid beschikt deze over
een uitstekende licht-show. Het re-
pertoire van Game is zoals gezegd
'stevig' te noemen en uiterst dans-
baar.
Game heeft zich helemaal gespeciali-
seerd op het dancing en discotheken-
circuit. Nummers als van de Simple
Minds, Level 42 en vele andere goede
nummers zullen zij deze zaterdag-
avond met veel plezier voor het pu-
bliek gaan brengen.

In de Ken Ie Die zaal
Zoals ongetwijfeld een ieder weet
spelen in discotheek De Woage iede-

re zaterdagavond twee bands. De
band die in de zaal van deze disco-
theek staat speelt zoals hierboven al is
genoemd, Top 40 muziek, en de for-
matie die in de Ken Ie Die zaal staat
zorgt voor een groot feest. Hier is al-
tijd weer iets aparts te beleven, en je
voelt al de feeststemming, wanneer je
hier binnen gaat.
Deze week staat de formatie Kabaal
garant voor veel humor en muziek.

Discobussen
De Discobussen lopen vanuit ver-
schillende richtingen naar discotheek
De Woage. Voor informatie kan men
bellen met de infolijn. Tel. 08343-
1232.



WAT DENKT
U HIER VAN?

Opel Corsa 2-drs. 12STR
Opel Kadett 3-drs. 12SLS
Opel Kadett 5-drs. 12SLS
Opel Kadett 3-drs. 13N Club
Opel Kadett 4-drs. 16DLS
Opel Kadett 3-drs. 13NGL
Opel Kadett 3-drs. 13NLS
Opel Kadett 3-drs. 13SLS
Opel Kadett 2-drs. 13S Combo
Opel Astra 3-drs. 14iGT

Opel Vectra 4-drs. 16iGL

Opel Vectra 4-drs. 18SGL
Fiat Uno 3-drs. 608 Carara
Fiat Ritmo 3-drs. 60CL
Ford Escort 3-drs. 14iCLX
Ford Sierra 3-drs. 18i CL
Mercedes 230 5-drs. Station
Renault S 3-drs. 1.1 TL
Volvo 340 3-drs. 1.4
Talbot Horizon 3-drs. 1.5

groen
blauw
blauw
wit
grijs
groen
rood
grijs
wit
rood
rembr.
zilver
blauw
wit
wit
blauw
grijs
blauw
rood
wit
wit

1984
2-1986
3-1987
3-1987

3-1987

1-1987

4-1988

2-1988

7-1986

6-1992

4-1991

1-1989

1-1988

5-1986

6-1990

4-1987

1-1984

1-1989

9-1989

4-1983

51 .000 km

108.000 km

149.000 km

83.000 km

186.000 km

128.000 km

93.000 km

76.000 km

145.000 km

17.000 km

72.000 km

144.000 km

93.000 km

144.000 km

48.000 km

11 5.000 km

159.000 km

58.000 km
71 .000 km
99.000 km

5.750,-

9.950,-

12.900,-

13.250,-

15.250,-

12.950,-

14.900,-

15.500,-

8.500,-

29.850,-

29.750,-

22.330,-

9.900,-

6.750,-

21.500,-

9.750,-

17.500,-

13.950,-

15.950,-

4.950,-

Bezoek voor nog meer keus onst/runruilwagenpark

VAN DER KOOI OFF.
OPEL-GM

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

••̂ ^̂ •̂ ^™

R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Openingsavond
t TUINKEURINC

24 februari a.s. 10
$fe aanvang: 20.00 uur

in het Dorpscentrum

Alle belangstellenden zijn $
<&, van harte welkom.

BEDRIJFSOPVOLGING
in LAND- en TUINBOUW

De Rabobank Vorden en Omstreken organiseert op maandag 15 februari
1993 in zaal 't Pantoffeltje te Vorden een INFORMATIEBIJEENKOMST
over bedrijfsopvolging in de agrarische sector.

Aanvang : 19.45 uur
Sprekers : F. Stortelder A.A., bedrijfskundig adviseur GIBO-groep

(Accountantskantoor ABTB) en ing. H.G. Vrielink,
relatiebeheerder agrarische bedrijven v*an de Rabobank
Vorden en Omstreken.

Onderwerpen : beloningsvormen, maatschap, melk- en mestquota,
feitelijke overname, financiële gevolgen voor ouders
en opvolgers.

Belangstellenden die geen persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen, kunnen contact opnemen met H. G. Vrielink,
telefoon 05752-1888.

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVordnii
Telefoon 05752 1010

3.100-

310-

2.790-
279-

2.511,-

Tot 13 februari a.s. nog

10% extra korting
op onze meubelen

Bijvoorbeeld: Bankstel
onze normale
10% korting

Extra 10% korting

U betaalt

Ook voor latere levering.

Tevens met behoud van onze service en
garanties!
Op alle afgeprijsde goederen uit de etalage
t/m 13 februari a.s.

extra 10% korting
Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

STICHTING

presenteert

ZONDAG 14 FEBRUARj^NVANG 11.30 UUR

ENTREE Hfl. 10,- inclusief kop koffie

RESTAURANT "DE SMID" TE KE'

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden ^

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar,

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

DISCOVERVOER

verzekerten verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

WILINK

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Alles voor de jacht en
schietsport!

Ruime keus in:
buksen, pistolen,

richtkijkers,
sport- en

wedstrijdbogen
jagersjassen
regenkleding

truien, kousen
hoeden, petten

Meindel schoenen

steeds docltrtfftndl

Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

accountants & be/ast/'ngadw'seurs

Ruurloseweg21,7251 LA Vorden Telefoon:05752-1485 Telefax:05752-1689

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

MINOLTA CANON ASAHIPAIMTAX KODAK AGFA OLYMPUS FUJI SONY

SAMSUNG AF 400

van fl 209,-
nu bij

FOTOPLUS
*Ultra kompakte automatische camera,
'Automatische flitser met invulflits,
* Automatische scherpstelling met

'Volledige automatische filmregeling,
* Ingebouwde zelfontspanner,
'Mogelijkheid voor panoramafoto's.

Vriendelijke groeten,
Willemien

VAKFOTOGRAFIE

Dorpsstraat 20 Vorden. Telefoon 05752-2812

MINOLTA CANON ASAHI PANTAX KODAK AGFA OLYMPUS FUJI SONY

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

05752-1436
FAX: 05752-1075
VORDEN



SPORT-nieuws

Ratti
Afd. Jeugd
13 febr.: DZSV Cl — Ratti Cl.

Voetbal
Uitslagen
Lochem Al — Vorden Al 3-1; Mar-
kelo 3 — Vorden 2 0-3; Baakse Boys
5 —Vorden 8 4-3.

Programma
Vorden Al -- Voorwaarts Al; Sal-
landia BI — Vorden BI; Vorden B2
- H en K BI; Vorden Cl — RKZVC

Cl.
Warnsveldse Boys l - - Vorden 1;
Vorden 2 — Ruurlo 2; Steenderen 4
- Vorden 4; Vorden 5 — Longa '30

10; Hercules 6 — Vorden 6; SHE 3 -
Vorden 7; Vorden 8 - Ratti 3.

•

Dash/Sorbo
dames—Devolco
Ondanks het feit dat er zaterdag be-
duidend beter werd gespeeld dan in
de laatste weken het geval was, ont-
kwamen de dames van Dash/Sorbo in
Deventer niet aan een nederlaag.
Thuisclub Devolco zegevierde met
3-1.
In de eerste set kwam de Vordense
ploeg wel heel erg moeizaam op
gang. Devolco kon zonder al te grote
inspanning een setwinst van 15-4
boeken.
In de tweede set aanvankelijk een ge-
lijk opgaande strijd waarbij Dash uit-
eindelijk de set verdiend met 9-15 af-
sloot.
In de derde en vierde set knokten de
Vordense dames voor een goed resul-
taat. Devolco toonde zich echter beter
en won resp. met 15-8 en 15-10,
waardoor het uiteindelijk 3-1 werd.
Zaterdag gaan de Vordense dames in
Almelo op bezoek bij de Zwaluwen.

Uitslagen
DP Voorwaarts 2 - Dash 2 2-3; D5
Wilh. 5 - Dash 7 3-0; H3B Sociï l -
Dash 4 3-0; HA Voorwaarts l - Dash
l 2-2; D2A DSC 2 - Dash 4 3-0; MC
Sp. Dev. l - Dash l 0-3; D4A Dash 6 -
Terwolde 42-1; D4B Dash 5 - Harf-
sen 4 3-0; D5 Dash 7 - ABS 3 2-1; HP
Dash l - DVO l 0-3; H2A Dash 3 -
Harfsen 2 1-2; IA Dash l - Devolco l
3-0; MA Dash l - Wilh. l 3-0.

Programma
D4B Terwolde 3 - Dash 5; MA Wilh.
l - Dash 1; D rekr.B Dash B - Harfsen
B; H rekr.A Dash A - Wilsum B; D 3e
Div.B de Zwaluwen - Dash/Sorbo;
D2B Hansa l - Dash 3; D4B Heeten 4
- Dash 6; HP SVS l - Dash l; H2A
Heeten l - Dash 3; MA Devolco 2 -
Dash 1; MB Devolco l - Dash 1; DP
Dash 2 - Devolco 3; D2A DAsh 4 -
Boemerang 2; D5 Dash 7 - Heeten 6;
Hl Dash 2 - Boemerang 2; H3B Dash
4 - Gorssel 1; IB Dash l - Gorssel 1;
MC Dash l - Voorw. 2; H rekr.B
WSV B - Dash B; D rekr.A Sociï B -
Dash A.

Sociï af d. voetbal
Uitslagen 7-2
GSV '63 — Sociï 2-5; Sociï 2 — De
Hoven 36-1; Sociï 3 — Erica '76 4
0-1; KI. Dochteren4 — Sociï 5 6-1.

Programma 13-2
Mariënveld C — Sociï C; Sociï A —
Sp. Rekken A.
Programma 14-2
Sociï — EG W; Brummen 4 — Sociï
2; Sociï 4 — Lochem 6; Sociï 5 -
SVBV5.

afd. Volleybal
Wedstryden 11 februari
Dames: Sociï l — DVO 2; Sociï 2 -
Salvo 3.
Heren: Sociï l — Devolco 8.

Uitslagen
Dames: Sociï l — Bruvoc 32-1.
Heren: Sociï l — Dash 4 3-0.

Bridgeclub
B.Z.R.

Uitslagen van woensdag 3 februari
Groep A: l. mv. Van Burk/mv. Hen-
driks 63.4%; 2. mv. Den Hartog/dhr.
Machiels 54.2%; 3. mv. Meijer/dhr.
Meijer 52.3%.
Groep B: 1. mv. Gasseling/mv. War-
naar 61.5%; 2. mv. Krukziener/mv.
Machiels 59.6%; 3. mv. De Bruin/
dhr. De Bruin 56.3%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum 't Stampertje; inlichtingen
tel. 2830.

Waterpolo
De heren van Vorden hebben de uit-
wedstrijd tegen NZC met 11-5 verlo-
ren.
In de eerste periode werd het 4-2. In
de tweede periode werd het 4-3 en in
de derde 7-3, waarna NZC het karwei
in de vierde periode met 11-5 af-
maakte.
Voor Vorden scoorden Martin Siebe-
link, Marck Karmiggelt, Arjan
Broekman en Riek Groot Roessink.

Damesvoetbal
Ratti - Victoria Boys: 6-1
De eerste helft was zeer matig en er
werd ook niet overtuigend gespeeld.
Na een kwartier werd het 0-1 door
een botsing tussen de keepster en de
laatste vrouw van Ratti waardoor de
bal in eigen doel belandde.
Hierna probeerde Ratti om de achter-
stand goed te maken maar kansen van
o.a. Petra Visschers gingen net naast
of over het doel. Victoria Boys was
veel feller en fysiek 'gooiden' ze alles
in de strijd, hierdoor ontstonden veel
overtredingen, en vrije trappen voor
Ratti, maar ook dit resulteerde niet in
een verandering van de stand 0-1.
Na de rust was het een totaal ander
Ratti wat men zag. De bezieling was
terug en het liep als een trein. Na 10
minuten resulteerde dit in een doel-
punt van Linda Terwel en nog geen
minuut later was het Petra Visschers

Koffieconcert Maria Postel

In de serie maandelijkse koffieconcerten organiseert * Vrien-
den van Maria Postel' zondagmorgen 14 februari in Party-
Restaurant 'De Smid' een koffieconcert met medewerking
van muziekgroep 'S por.

'Spöl' is een muziekgroep die in het
voorjaar van 1985 werd opgericht.
De groep bestaat momenteel uit Hans
Westerveld, Joop Klein-Goldewijk,
Henk Hilverink, Ab Wisselink en
Hans de Braak.
Het repertoire van de groep bestaat
uit zelf geschreven en gecomponeer-
de liedjes welke varieren van luister-
liedjes, tot komische meezingers dit
alles hoofdzakelijk in het Achterhoek
dialect.

Het instrumentarium bestaat, naast de
traditionele akoestische folk-gitaar,
uit electrische gitaar, trekharmonica,
mandoline, keybord, en diverse flui-
ten.
Juist dit uitgebreide instrumentarium
en de speelse teksten maken het op-
treden van 'Spöl' tot een aantrekke-
lijk luisterspel voor jong en oud.
Het koffieconcert vindt plaats op zon-
dagmorgen 14 februari in Party-Res-
taurant 'De Smid' te Keijenborg.

die scoorde na aangeven van Linda
Terwel.
Ook in het derde doelpunt had ze een
aandeel, na een pas op Mirjam Ter-
wel kon deze de bal in het net schie-
ten. Het 4e doelpunt kwam tot stand
uit een mooie combinatie van de
voorhoede, waaruit Petra Visschers
uiteindelijk het beslissende schot kon
geven.
Vanuit een voorzet van rechts torende
Monique Geurts boven de rest uit en

kopte de bal in de hoek van het doel.
Vanaf rechts kwam Gerrie Brummel-
man opzetten en had een zee van
ruimte voor zich. Aan het eind van
haar run schoot ze de bal over de
keepster de rechter bovenhoek in.

Hierna waren er nog meer Kansen om
de stand uit te breiden maar 6-1 von-
den de Ratti dames blijkbaar genoeg.
Volgende week zondag spelen de da-
mes uit in Terborg.

Opgelucht ademen...
in de sauna
Uit diverse reacties bleek dat er (ook) een behoefte bestond,
geïnformeerd te worden over het effect van sauna op de lucht-
wegen. Onderstaand is, zij het in vogelvlucht, een impressie
van wat sauna kan betekenen voor mensen met luchtwegaan-
doeningen, ook wel CARA (Chronische A-Respirataire Aan-
doeningen) genoemd.

Sauna en de luchtwegen

Wie voor het eerst een hete saunaka-
bine binnenkomt, schrikt onwillekeu-
rig van de hitte die je als het ware de
adem afsnijdt. Hoger dan de tweede
bank komt de beginneling dan ook
meestal niet. En dat is ook goed, want
sauna moet je leren. Het lichaam
moet wennen aan de hoge tempera-
tuur en aan de daarop volgende af-
koeling.
Een vraag die beginnelingen altijd
stellen is: kan je lichaam dat nou alle-
maal wel verdragen. Is het niet slecht
voor je hart of voor je longen. En is
het niet ongezond voor je luchtwe-
gen.
In andere info's belicht men de diver-
se reakties op het lichaam, en nu wil
men in het kort stilstaan bij de in-
vloed van sauna op de luchtwegen.
Daar is veel onderzoek naar gedaan.
Door middel van experimenten heeft
men onder meer kunnen bewijzen dat
de slijmvliezen door de warme sauna-
lucht niet worden beschadigd of uit-
drogen.
Integendeel, de slijmafscheiding in

de luchtwegen wordt verhoogd. Voor
mensen met een chronische bronchi-
tis met veel vastzittend slijm is de
sauna heel goed. De sauna zorgt voor
een heel goede doorbloeding van de
luchtwegen: wel tot zeven maal het
normale.
Wie zich in de sauna rustig houdt zal
ook een nauwelijks andere ademha-
ling hebben. De omvangrijke ont-
spanning van de spieren in de sauna
heeft vermindering van de stofwisse-
ling en daarmee ook vermindering
van het zuurstofgebruik tot gevolg.
In tegenstelling tot wat mensen die de
sauna niet kennen denken, haalt men
door gebruik van de sauna juist dieper
(en dus beter) adem.
Bij onderzoek door longartsen kon
herhaaldelijk een verbetering van
ademhalingswaarden worden vastge-
steld. Dit leidt ertoe dat ook astma-
tisch aangelegde mensen baat hebben
bij de sauna. Het is nog nooit geble-
ken dat de plotselinge temperatuurs-
wisseling nadeling werkt op het
slijmvlies van de luchtwegen.

Nogmaals: wanneer men zich in de
sauna aan de regels houdt en opwar-

HOE ZIT
D^TNU
EIGENLIJK?

te
Vraag: Je hoort wel eens zeggen, dat je een
'thee-biljet' moet opsturen om belasting terug
krijgen. Maar als je nu alleen koffie lust, kun je dan
ook belasting terugkrijgen?

De meeste mensen zijn blij wanneer ze geen belastingbiljet ontvangen,
er vanuit gaand dat er meestal belasting moet worden betaald. Dit
betalen hoeft echter niet in alle gevallen van toepassing te zijn, want
het is soms ook mogelijk om belasting terug te ontvangen. Indien u
niet automatisch een belasting/aangifte-biljet ontvangt moet een zgn.
T-biljet worden ingediend om zo'n teruggaaf te krijgen.

In de meeste gevallen ontstaat de mogelijkheid van een belastingterug-
gaaf, doordat er bij de in te houden loonbelasting op het loon/salaris
geen rekening wordt gehouden met de specifiek op u zelf betrekking
hebbende omstandigheden. Achteraf blijkt dan dat er teveel (loon-)be-
lasting is betaald.

Die loonbelasting is door de werkgever op het (bruto) loon/salaris
ingehouden en door hem doorbetaald aan de belastingdienst, maar
geldt als door u betaalde belasting. Wanneer nu zou blijken dat de
feitelijk over eenjaar te betalen (inkomsten) belasting lager uitkomt
dan die ingehouden en inmiddels afgedragen loonbelasting, dan kan
onder voorwaarden dat verschil worden terugontvangen.

Kort gezegd kunnen de volgende mogelijke oorzaken (of combinaties
daarvan) aanleiding geven om een T-biljet in te dienen:

* Er is maar over een gedeelte van het jaar inkomen genoten; dat is
bijv. het geval bij schoolverlaters die na hun examen zijn gaan wer-
ken of bij herintredende vrouwen die in de loop van het jaar een
baan hebben gevonden.

* De reisafstand woning-werk is groter dan l O km, terwijl de werkgever
geen of weinig reiskostenvergoeding heeft betaald.

* U heeft rente betaald in verband met opgenomen leningen of finan-
cieringen.

* Er zijn door u studiekosten betaald in verband met uw werk of omdat
u studeert om hogerop te komen.

* Misschien heeft u in een bepaald jaar veel giften gedaan of door
omstandigheden veel buitengewone lasten (zoals ziektekosten) ge-
had.

* Achteraf kan blijken dat u recht heeft op indeling in een hogere
belastinggroep dan die waarbij rekening is gehouden met de inge-
houden loonbelasting.

U ziet dat er toch nogal wat mogelijkheden zijn om belasting terug te
krijgen. Voorwaarde is wel dat de teruggaaf meer moet zijn dan f319,-
(voor 65-plussers is dat f 213,-). Bovendien moet het T-biljet worden
ingediend binnen 3 jaar na het einde van het jaar waarop de teruggaaf
betrekking heeft. Tot 31-12-1993 kan dus nog een T-biljet worden
ingediend over 1990. Wanneer de teruggaaf meer is dan f 1000,- geldt
zelfs een termijn van 5 jaar. Door zo'n T-biljet in te dienen hoeft u dus
in principe niet op de koffie te komen.

Deze rubriek wordt verzorgd door.
De Regt, Bloemendaal 6r" Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs,
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.

men en afkoelen in goede regelmaat
en dosering toepast.
Doet u sauna goed, dan kunt u opge-
lucht ademhalen. En aan die hitte is
men snel gewend. Bij regelmatig be-
zoek vindt u het zelfs op de bovenste
bank prettig.

Sauna en astma

Sauna is niks voor mij. Ik heb nl. ast-
ma, en dan heb ik het van tijd tot tijd
al benauwd genoeg. Je dacht toch ze-
ker niet dat ik de benauwdheid ging
opzoeken in zo'n heet zweethok?...
Deze reaktie wordt veel gehoord,
maar is niet terecht. Integendeel.
Mensen die last hebben van astma (of
chronische bronchitis) kunnen gerust
naar de sauna gaan. Het is zelfs heel
goed. We zullen proberen dat hier uit
te leggen.
Astma wordt vaak veroorzaakt door
allergie en berust op kramptoestan-
den van spiervezeltjes in de wand van
de kleine luchtpijpvertakkingen. Tus-
sen de aanvallen door heeft een ast-
mapatiënt vrijwel geen klachten en
voelt zich dus ook geen patiënt.
Onder invloed van de droge warmte
in de saunakabine gaan de spieren
zich ontspannen. Dus ook de heel
kleine spiertjes, en dat is precies wat
een astmapatiënt nodig heeft om geen
aanval te krijgen.
Zowel in binnen- als buitenland is
veel onderzoek gedaan naar de wer-
king van de sauna op astma. Door re-
gelmatig saunabezoek neemt het aan-
tal aanvallen af en ademhalingsmoei-
lijkheden worden minder. Dit komt
ook omdat het zenuwstelsel in de sau-
na zo gunstig wordt beinvloed.
En ook komt er in de sauna meer cor-
tisol in het bloed. Deze stof, die afge-
scheiden wordt door de bijnierschors
geeft een verlaging van reakties, dus
ook van de reakties die een astma-
aanval veroorzaken.
En wat dacht u van de preventie van
de sauna tegen verkoudheid? Voor
astma patiënten altijd een bron van
problemen. Wie regelmatig naar de
sauna gaat heeft van verkoudheid
nauwelijks meer last.
Zelfs bij griepepidemieën komen
trouwe saunabezoekers er altijd goed
af. De wisseling van hoge en lage
temperaturen bouwt in het lichaam
een natuurlijke weerstand op tegen
die vervelende verkoudheden...
Onderzoeken en medisch research-
werk hebben aangetoond dat sauna
bij astmapatiënten een sterk positieve
invloed heeft op de meetbare lucht-
verplaatsing in de longen. De vitale
capaciteit neemt toe, zoals dat met
een mooi woord heet. Astma-lijders
die vaak met een wat opgeblazen long
te kampen hebben en ook erg vatbaar
zijn voor infekties van hun luchtwe-
gen hebben zeer veel baat bij de sau-
na, waar ze gehard worden en hun
weerstandsvermogen verhoogd
wordt.
En wat geldt voor astma-patiënten
geldt ook voor mensen die last heb-
ben van chronische bronchitis. De
praktijk heeft bewezen dat regelmatig
saunabezoek zeer verlichtend werkt.
Sauna niet geschikt voor mensen met
astma en chronische bronchitus? Ver-
geet het maar. En probeer het maar. U
zult ervaren dat het juist een heerlijke
opluchting is!

Voor verdere informatie kunt u zich
wenden tot Ter Beek Gezondheids-
praktijk, telefoon 1807.

dag-
boekl

Over water inde
Vordense bibliotheek te beleven is

Aktie in Wichmond

Het verschijnsel is algemeen bekend:
kleine woonkernen verliezen steeds
meer voorzieningen. Winkels ver-
dwijnen, de PTT en de banken sluiten
filialen. Het is een begrijpelijke zaak
in een tijd waarin de kosten voor be-
drijven steeds zwaarder gaan wegen.
Maar voor zo'n woongemeenschap
betekent het een verarming en wor-
den de voorzieningen door velen ge-
mist.

Zo'n woonkern is ook het dorp Wich-
mond en het nabijgelegen Vierakker.
Het inwonersaantal ligt rond de
1.000; een gedeelte woont buiten de
dorpskern. Oorspronkelijk behoorde
Wichmond tot de gemeente Warns-
veld, maar een aantal jaren geleden
werd de gemeentegrens verlegd en nu
hoort het dorp tot de gemeente Vor-
den. Van die 1.000 inwoners zijn
ruim 20% lid van de Uitleenpost
Wichmond, een kleine bibliotheek

die valt onder de zorg van de Vorden-
se bibliotheek. Jaarlijks stelt de ge-
meenteraad voor dit werk een subsi-
die beschikbaar van rond f 12.000.-.
Er is een boekenbezit van ongeveer
4.000 boeken; de uitleenpost wordt
gerund door vrijwilligers.

Ook in Wichmond en Vierakker
wordt steeds meer gewinkeld in
omliggende plaatsen. Veel gezinnen
beschikken over een auto en dan ligt
een reis naar Vorden of Zutphen voor
de hand. Het gevolg is wel dat er voor
de voorzieningen in het eigen dorp
steeds minder belangstelling is. En
dat begint - gelukkig heel langzaam -
ook de boekenuitleenpost te merken.
Daarom werd, in overleg met het be-
stuur, besloten dit seizoen eens na-
drukkelijk aandacht te vragen voor
deze dienstverlening. Alle inwoners
van Wichmond ontvangen een brief
met antwoordkaart. Daarin worden
ze dringend gevraagd lid of donateur
te worden van de Uitleenpost. Om
zelf boeken te lenen of - als men daar
geen belangstelling voor heeft - in elk
geval er aan mee te werken dat dit
werk voor Wichmond en Vierakker
kan worden voortgezet. Ook de scho-
len zullen zo mogelijk worden bena-
derd voor het winnen van jeugdleden.
Want ook al is de jeugd tot en met 17
jaar gratis lid, het doel is vooral om
velen, ook jongeren, te helpen ont-
dekken hoe fijn het is om te lezen.

De enthousiaste vrijwilligers van
Wichmond verdienen het dat er door
deze aktie veel nieuwe leden en dona-
teurs bijkomen, die daarmee bewij-
zen dat de Uitleenpost in het hart van
het dorp er nog lang moet blijven.

Boekanicr

AGENDA
FEBRUARI:
10 S WO V 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 Jaarvergadering, de Snoekbaars in

de Herberg
15 ANBO, Klootschieten op de

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

dag uit het leven van een rechter
17 HVGWichmond
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'
20-21-22-23 Carnaval, Carnavalsver.

'de Deurdreajers' in de Herberg
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'

MAART:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 HVG Wichmond, Nierstichting
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 HVG Dorp, bibliotheek
5 KPO Vierakker, Wereldgebeds-

dag in de RK Kerk
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 Vrouwenclub Medler
9 Soos Kranenburg, gymnastiek en

dia's
10 Welfare handwerken, de Wehme
10 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker naar weerstation

Tiros
16 NCVB mevr. de Jong, voetreflex-

therapie
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 HVG dorp, Paasbijeenkomst
17 HVG Wichmond, eigen avond
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 HVG Wildenborch, kamerplanten
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
20 Uitvoering gym.ver. Sparta
20 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Vrouwenclub Medler


