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Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dai de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 5 februari 1985 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer J.P. van Wetering, het

Gulik 9, voor het bouwen van een
woning + garage aan de Hoetink-
hof283;

2. Aan de heer B. Siebelink, Frederik-
seplein 4 te Warnsveld, voor het
bouwen van een woning + garage
aan de Hoetinkhof 281.

2. Carnaval en alcohol
Met de komende carnavalsperiode in
het vooruitzicht heeft Veilig Verkeer
Nederland zich met een brief tot alle
carnavalsverenigingen en alle stads-
prinsen in ons land gericht met het
dringende verzoek om voor en tijdens
de carnavalsdage n de feestvierenden
te willen waarschuwen voor het ge-
vaar van alcohol in het verkeer. WN
doet daarmee tevens een dringend be-
roep op alle carnavalsvierders het ge-
zellig maar vooral veilig te houden,
door in ieder geval niet meer te rijden
na het gebruik van alcohol.
Advies: regel uw vervoer voor u zich in
het feestgedruis stort.
Zoals bekend voert WN momenteel
de actie: "Alcohol in het verkeer, al
gauw een misdaad". Eén van de waar-
schuwingen in deze actie luidt dat ie-
mand die met meer dan 0,5 promille
alcohol in het bloed achter het stuur
zit zich schuldig maakt aan een mis-
drijf. Het is goed te weten dat die
grens al bereikt islïa drie glaasjes op.

3. Rattenbestryding
In de week van 18 tot en met 22 fe-
bruari zal door de gemeente de ratten-
bestrijding GRATIS worden uitge-
voerd. Dit is vorige week reeds mid-
dels een advertentie aangekondigd.
Wij willen u erop wijzen dat het om
redenen van volksgezondheid van het
grootste belang is dat indien er ratten
gesignaleerd zijn, deze bestreden wor-
den. Onderstaand geven wij een pu-
blikatie weer van het Ministerie van
Volksgezondheid, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, die onder meer
over de ratten gaat.

PLAAGDIEREN,
HOE KOM JE ERAF?

Plaagdieren in huis of in bedryf?
Grijp niet onmiddellijk naar bestrij-
dingsmiddelen. Al deze middelen zijn
giftig. Vaak blijkt dat ook andere me-
thoden afdoende zijn om plaagdieren
buiten de deur te houden. Een paar
mogelijkheden: het invriezen van
voorraden, vochtbestrijding en stof-
zuigen en bijvoorbeeld het goed af-
dichten van gaten en kieren in de bui-
tenmuur. Een algemeen advies:
houdt insekten buiten de deur met
vliegengaas. Onderschep in huis voor-
komende beestjes met de stofzuiger
of pak de vliegenmepper.

Advies
Wanneer u twijfelt hoe te handelen,
kunt u voor advies terecht bij de ge-
meente of bij de afdeling Bestrijding
van Ongedierte van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-

ning en Milieubeheer te Wageningen.
Hier krijgt u te horen of u het zelf af
kan met enkele eenvoudige ingrepen
of dat deskundige assistentie noodza-
kelijk is.

Gryp niet meteen een bestrijdingsmid-
del
Twijfel kan er bijvoorbeeld zijn door-
dat u niet precies weet wat voor soort
insekten het zijn die de overlast ver-
oorzaken. Grijp vooral niet naar de

spuitbus, maar informeer bij de ge-
meente of bel naar Wageningen. U
kunt ook vier of vijf van de plaaggees-
ten in een stevig doosje doen en goed
verpakt opsturen naar Wageningen.
Dan wel graag met vermelding van de
aard van de hinder, eventuele schade
en de plaats waar u de insekten hebt
gevonden. Het adres vindt u verderop
in dit artikel.

Er is een groot aantal lastposten. Een
greep:
- Kakkerlakken

Een aantal kakkerlakken van tropi-
sche afkomst, hier geïmporteerd
door handels- of toeristenverkeer,
zal zich uitsluitend binnen gebou-
wen vestigen. Bij voorkeur zullen
dat goed gewarmde gebouwen zijn,
flats, bedrijven en vooral plaatsen
waar voedsel aanwezig is. Deze in-
sekten kunnen slechts effectief
worden bestreden door middel van
een goed georganiseerde actie van
vakbekwame ongediertebestrij-
ders. Voor een juiste keuze van be-
strijdingsmiddel en bestrijdings-

J methode dient vooraf de soort te
worden vastgesteld. De afdeling
Bestrijding van Ongedierte doet dit
kosteloos en geeft gericht advies.

- Mieren
Faraomieren en andere tropische
mieresoorten moeten worden be-
streden. Vooraf dient de juiste
soort te worden vastgesteld. Op ba-
sis daarvan kan worden geadvi-
seerd over de juiste wijze van be-
strijding.
Tuinmieren en enkele inheemse
mieresoorten zijn eenvoudiger aan
te pakken dan uitheemse familiele-
den. Vaak kan worden volstaan
met het strooien van mierenpoeder
in de nest-ingang of met de zoge-
naamde "gietermethode".

- Boktorren
Veel boktorresoorten zijn niet
schadelijk voor hout dat in gebou-
wen is verwerkt. Ze kruipen slechts
éénmalig tevoorschijn uit reeds
verwerkt hout om daarin niet meer
terug te keren. Meestal duiken
boktorren op uit hout waar de bast
nog omheen zit (open haard hout).
In die gevallen zijn bestrijdings-
middelen niet nodig. Wanneer de-
ze wél nodig zijn, gelden er strikte
voorschriften. Houtverduurza-
mingsmiddelen die bedoeld zijn
om houtaantastende insekten te
bestrijden vallen onder de bestrij-
dingsmiddelenwet. Er is een wette-
lijke toelating vereist. Voor het ge-
bruik gelden stringente veilig-
heidsvoorschriften (ventilatiepe-
riode, tijdens toepassing adembe-
scherming en beschermende kle-
ding).

- Ratten en huismuizen
In de meeste gemeenten kan men bij
overlast van bruine ratten een beroep
doen op een gemeentelijke bestrij-
dingsdienst. Voor nadere informatie
kan men in Wageningen terecht. In-
dien nodig kan een ambtenaar van de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte
advies geven. Voor de bestrijding van
ratten in rijtjeshuizen en dergelijke is
meestal een gecombineerde bestrij-
dingsactie van alle panden noodzake-
lijk. Een ieder, die gebruik wil maken
van de gratis aktie die de gemeente in
de week van 18 tot en met 22 februari
uitvoert, moet dit vóór 15 februari
1985 bij de afdeling gemeentewerken
opgeven.

Voor informatie en advies
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, afdeling Bestrijding van Onge-
dierte, Postbus 350, 6700 AJ Wage-
ningen, telefoon: 08370-19061.

4. Verleende vergunning
voor een collecte
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Leger des Heils vergunning
verleend voor het houden van een col-
lecte gedurende de periode van 18 fe-
bruari tot en met 2 maart aanstaande.

5. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 19 februari a.s. om
19.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- voorlopige vaststelling rekening

1983 van het gemeentelijk grond-
bedrijf;

- voorlopige vaststelling gemeente-
rekening over 1983;

- hertaxatie heffingsgrondslag on-
roerendgoedbelastingen;

- vaststelling bedrag per leerling
voor de periode l januari tot l au-
gustus 1985;

- vaststelling bedrag per leerling
voor administratiekosten voor de
periode van l januari tot l augustus
1985; ̂

- delega^Pverkoop van een 24-tal
bouwkavels in het bestemmings-
plan "Addinkhof 1983";

- beschikbaar stellen van een krediet
voor de aanleg van een clustersy-
steem^^v. de automatiseringsap-
paratiiB

- krediet voor bouwrijpmaken per-
ceel grond aan de Eikenlaan ten be-
hoeve van de bouw van een neutra-
le basisschool in Kranenburg;

- extra krediet vervanging en uitbrei-
ding meubilair openbare lagere
school;

- krediet voor het bouwrij pmaken
van gronden in het bestemmings-
plan "Addinkhof 1983";

- verkoop bedrijfsgebouw met onder
en naastliggende grond gelegen in
het industrieterrein aan M. W. Keu-
ne, wonende te Zutphen.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 19 fe-
bruari 1985 om 20.00 uur in het ge-
meentehuis Kasteel Vorden. Aan de
orde komen onder meer de volgende
punten:
- aanwijzing lid c.q. plaatsvervan-

gend lid in commissies etc. in ver-
band met een mutatie in de ge-
meenteraad;

- Wet op de Stads- en Dorpsvernieu-
wing:
a. vaststelling subsidieverorde-
ning;
b. vaststelling programma 1985;
c. aanpassing raamregeling in-
spraak;

- vaststelling bestemmingsplan Bui-
tengebied 1984, nr. l (kuikenbroe-
derij Gelderland);

- delegatie verkoop van een 24-tal
bouwkavels in het bestemmings-
plan "Addinkhof 1983";

- verkoop bedrijfsgebouw met onder
en naastliggende grond gelegen in
het industrieterrein aan M. W. Keu-
ne, wonende te Zutphen.

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 20 februa-
ri 1985 om 19.00 uur in het koetshuis
bureau gemeentewerken. Aan de or-
de komen onder meer de volgende
punten:
- krediet voor bouwrijpmaken per-

ceel grond aan de Eikenlaan t.b.v.
de bouw van een nieuwe neutrale
basisschool in Kranenburg;

- krediet voor bouwrijpmaken van
gronden in het bestemmingsplan
"Addinkhof 1983".

Voor de commissievergaderingen gel-
den de volgende regels:
— het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint;
de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

Vordens Mannenkoor goed
op dreef in Gendringen
Op de door de gemengde Zangver. "Eendracht" georganiseerde zan-
gerskontaktavond op maandag 11 februari j.1. waaraan 4 koren hun
medwerking verleenden, liet het Vordens Mannenkoor een hoge
waardering achter. In het eerste optreden maakte het koor indruk met
de Negro spiritual "Nobody knows" met Bariton solo van Ludo Ey-
kelkamp. Ook het "dry vende ritme" in "Lord, have mercy" eveneens
een spiritual maakte veel indruk.
In het tweede optreden was het Ton-
nie Besselink die het publiek adem-
loos kreeg met een voortreffelijke te-
nor solo in "La vergine degli angeli"
fraai begeleid door Koor en Pianiste
Lucian Venderink.
"Moon River" in een geraffineerd ar-
rangement van dirigent Bert Nijhof,
behoord tot één van de nieuw ingestu-
deerde werken, en werd uitstekend
vertolkt. In een uitmuntende toegift
bracht bariton solist Ludj^net koor
vakkundig en gedisipline^^ in "die
Zwolff Rauber" naar het hoogtepunt
van de avond. De drie medewerkende
gemengde koren deden het eveneens
prima!
De Gemengde zangver, "Fndracht"
kwam fris en vrolijk over i
uit "lm Weissen Rössel".
De "Vriendenkring" uit Sinderen is
een goed uitgebalandeerd koor wat

vooral in "Gott ist die Liebe" en "Veni
Jesu" goed tot zijn recht kwam, jam-
mer dat de potpori "Frohe Farht" te
langdradig en later ook minder zuiver
overkwam. Het Hengelo's Gemengd
koor, eveneens gedirigeerd door Bert
Nijhof, viel op door een verrassende
repertoire keuze.
Na de beslist hoogstaande werken
"Matona M ia cara", "Feinslieb hast
mich gevangen" en "La Matinale",
komt het Nederlands talige "Edel-
weiss" sprankelend en verrassend
over, best wel leuk om dan toch weer
eens wat Nederlands te horen!
Ai met al een zeer geslaagde zangers
kontakt avond, die en dat moet eigen-

.lijk wel worden gezegd, hinderlijk
werd gestoord door een indringend
geluid van een nabij gelegen kegel-
baan, zelfs Obers konden het niet la-
ten om tijdens de optredens te storen.
Alle koren verdienden beter!

Carnaval Deurdreajers
gaat van start
Vrijdag 15 februari - nu vrijdag dus -
gaat het grote carnaval van de Deur-
dreajers in Vorden/Kranenburg van
start. In de loop van die dag worden de
scholen met een bezoek vereerd en zal
Prins Fred II met zijn gevolg ook een
bezoek brengen aan de jongste en
oudste inwoner van de gemeente.

Zaterdagochtend wordt Prins en ge-
volg ontvangen door B&W in de raads-
zaal. Ietwat het officiële gedeelte,
waarna de festiviteiten een aanvang
nemen.

18 inschrijvingen
Al direct zal de organisatie van de
Deurdreajers op volle toeren moeten
draaien. Want niet minder dan 18 in-
schrijvingen zijn er binnengekomen
voor de playback-show.

De playback-show is het begin van ve-
le activiteiten, gedurende een viertal
dagen. Vorige week schreven we reeds
uitvoerig over een en ander.
In het grote programma is in zoverre
wijziging ontstaan dat op Rosenmon-
tag ook nog het Hanska Duo in het ca-
fé van De Herberg speelt.

En het programma van het senioren-
carnaval is nog uitgebreid daar op het
laatste moment de bekende buutreed-
ner "Baaltje" van de Doetinchemse
Umdreajers kon worden geënga-
geerd.
Ook de slotavond kent nog een buut-
reedner. Dinsdagavond komt n.l. Ru-
dolSluyer in zaal Schoenaker zijn buut
brengen.

Rond het boerenerf
"Rond het boerenerf' is de titel van
een film die vrijdagavond 15 februari
in zaal De Herberg wordt gedraaid
voor de afdeling Vorden van de Bond
van Plattelandsvrouwen, GMvL en
Jong Gelre.

Welkomstdienst
A.s. zondag 17 februari is er om 19.00
uur een Interkerkelijke welkomst-
dienst in de Gereformeerde kerk.
Voorganger in deze dienst is ds. Veen-
huizen, uit Apeldoorn. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door een
muziekgroep van de muziekschool uit
Zutphen o.l.v. mevr. Grauw. Het the-
ma van de dienst is "Evangelisatie,
waarom eigenlijk?".

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J. van Tongeren en A.M.
Wilderink
OVERLEDEN: B. Aarnink-Hijink,
oud 82 jaar

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 17 februari 10.00 uur ds. M.J.
Bonting te Vorden. 19.00 uur ds. F.H.
Veenhuizen uit Apeldoorn. Welkom-
dienst in de Geref. kerk m.m.v. leer-
lingen van de Muziekschool.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 17 februari 10.00 uur de heer
N. Esmeijer, evangelist Hoenderlo.
19.00 uur Open deur dienst ds. Veen-
huizen, Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
16 en 17 februari dr. Haas. tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 16 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur Praktijk
Breukink/Wechgelaer. Tel. 1566. Ver-
der de hele week van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
16 en 17 februari G. Wolsink, Laren.
Tel. 05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Kontaktpersoon februari:
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

VERENIGING ORPHEUS
Werkgroep Achterhoek voor bi- en
homosexuelen in huwelijk en partner-
schap. Informaties, tel. Henk 05750-
29721 (regio Achterhoek). Open
avond: iedere Ie donderdag van de
maand vanaf 20.15 uur in de "Kwa-
kel", Stedumhof 424, Arnhem.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-7.345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voorham is even-
eens bereikbaar tijdens kantooruren op
tel.no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTIU-EK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen

uw budget passen.
vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw
vafaMn-ofilidm

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Speciaal aanbevolen voor
het weekend

moorkoppen
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Gep. off. k. l. zoekt in Vorden of
omgeving met huiselijk ver-
keer half pension, waarin
plaats voor o.a. bureau, boe-
kenkast en t.v., of gestoffeerde
woonruimte: zitk., slaapk., met
gebruik van douche, toilet,
bergruimte en parkeergele-
genheid. Adres en prijsopgave
onder:
no. 47-2, Buro Contact.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

POOTAARDAPPELEN
voor een scnerpe prijs?
Bestel ze voor 20 febr. bij:
KLUVERS VORDEN C.V.
Zutphenseweg 41, Vorden.
Tel. 1318.

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

Voor al uw

onderhoud en
nieuwbouw

van uw c.v. installaties, water-
leiding, zink en dakbedekkings-
werk, voor sterk concurrerende

prijzen en een degelijk stuk vak-

werk met dag- en nachtservice, uw

adres:

/\ INSTALLATIEBEDRIJF

A G. J. Oldenhave
\ VORDEN

05752-3425
's avonds 6439

VERGELIJK DE PRIJZEN!
CV Kachel voor uw woning,
schoonmaken en afstellen f 42,-
Zinkengoot zetten en leggen voor
prijzen oplopend tot f 52,- p.m.
voor 'n uitslag van ca 60 cm.
Prijzen excl. BTW.

HlltSpOt 500 gram

COX'S2kg

1 bloemkool

0,65
2,98
2-

WaSpeen 500gram 0,85

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL 1617.

Cafetaria - Snackbar -1Jssalon - Zaal

,,b'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-1921-3487

Organiseert op zaterdag

16 februari a.s. een

„kleintje
carnaval

m.m.v. Drive-in-show

„Valentino".

Prijs voor de 3 origineelste groep

of gecostumeerde.

Entreeprijs f 2,50

Aanvang 20.00 uur.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

BELANGRIJK
Voor iedereen die alleen het woord computer kent.

In maart starten wij in de plaatsen

VORDEN HENGELO
RUURLO WARNSVELD
een computercursus, "Programmeren in basic.
Onze cursisten weten na 10 weken waar ze over praten.
Voorafgaande aan de cursus houden wij eerst een intro-
ductieavond.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar:
05240-13961 / b.g.g. 05915-52711.

SCHOESTER
kantoorefficiency bv/C.O.S.

Friesestraat 49, 7741 GT Coevorden. .
Tel.: 05240-13961.
Antwoordnummer 216, 7740 VB Coevorden.

Motorzagen
Verkoop
van Husqvarna en Echo

Reparatie en
inruil van elk merk

Ook voor Uw zaagbladen, kettingen,
2T smeerolie, kettingolie etc.
Hét adres:

Fa. Kuypers
Telefoon 1393.

UITNODIGING SHOW
15
febr.

14.00 tot
22.00 uur

16
febr.

10. 00 tot
17.00 uur

17
febr.

10.00 tot
17.00 uur

18
febr.

14. 00 tot
22.00 uur

MET CASE KAN ALLES

KOM...ZIE... EN VERGELIJK
De komplete 94-serie staat voor u klaar! U heeft NU de
mogelijkheid zelf de UNIEKE kombinatie van hydra-shift en
4-wielaandrijving te testen voor de grootste prestaties in de
zwaarste omstandigheden!

een typisch staaltje van Japans ver-
nuft in machinebouw: trekkers van 18
t/m 56 pk, vierwielaangedreven, met
extra kruipversnelling, een zeer ruime
opstap en leverbaar in vele uitvoeringen.

Tevens tonen wij een compleet assortiment werktuigen

L.M.B. VORDEN Industrieweg 13
7251 JTVorden
Telefoon 05752-3163

discotheek „De Jaeger"

LIVE IN RUURLO

16februar,BOYStOBOUNCE

23 februari HARRO V. DIJK

DOUBLÉ VISION

ZATERDAGS! LIVE

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
^rfverharding of

sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

RIJDT UW BROMFIETS WEL
ZUINIG GENOEG?

Voordelig bwfcht van de Rabobank: de
premie voor een bromfietsverzekering
is nauwelijks verhoogd!

WA VERZE^RING VOOR EEN
AUTOMATISCHE BROMFIETS ƒ 76,-

WA VERZEKERING VOOR EEN
BROMFIETS MET VERSNELLING
ƒ120,-

Bouwen/verbouwen
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

Dit weekend extra
voordelig

PENSEETAARTJES
BOTERKOEK

WARME BAKKER

OPLAAT

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Kunst g e bitten reparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Inclusief: l. bromfietsplaatje
2. verzekeringsbewijs

3. opberghoes 4. assurantie-
belasting 5. overige kosten.

Rabobank

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

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

wildoen wlf geven
woonadv lezen

wij komen
oe fitftAK oeneen

Eén telefoontje

en wij komen

echt vrijblij-

vend bij u

langs.

wt) naaien

SJ®J

bquthuis
wljtefgen
vloerbedekking



KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DKVORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

I
week van 11 t/m 16 febr.
500 gram hacheevlees

500 gram varkenslappen
Samen f 10,95

VOORDEEL f 4,-

Meisje zoekt woonruimte in
Hengelo Gld. of omgeving.
Tel. 05753-1615.
Bellen na 18.00 uur.

Meisje, 20 jaar, zoekt ruime
zit-slaapkamer m.g.v. keu-
kentje of kookgelegenheid.
Liefst in kom van Vorden.
Opgave:
J.H. Kuypers, Dorpsstraat 12,
Vorden. Tel. 1393.

Vermist: zwart witte kater.
Wit puntje staart. Luisterend
naar de naam Pune.
Van Ark, Molenweg 39,
Tel. 2801.

Te koop: Lomp. scanner SX-
200 VHF/UHF, AM/FM van
26-514 Mhz. 16 kan. Als
nieuw.
Tel. 05752-2782.

Te koop: gr. York beren.
D. Lettink, Lieferinkweg 1,
Vorden. Tel. 05753-1526.

Gezocht: hulp in de huishou-
ding voor de zaterdagmorgen
van 9 tot 12 uur. (goed kunnen
koken).
Brieven onder nummer 47-1
Buro Contact.

Lal, lal, lal, kom jij zondag 17 fe-
bruari ook naar het Stamper
Carnaval????

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

\rnwm
Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dittegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

6ti
titniMrbedrijf
henkfrercks
burg gateestraat 36

vorden té 06752-3376

Op maandag 18 februari zijn wij

GERT GOSSELINK
en

P/EN GOSSELINK-HOGEWEY

25 jaar getrouwd.

Samen met onze kinderen hopen wij dit te
vieren op zaterdag 23 februari.

U kunt ons feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Februari 1985
Hoetinkhofd, Vorden.

'•'"̂ X *̂.̂ -"-.̂ "-̂ -'"

DR. VANEKER
IS

AFWEZIG
vanaf 18 februari t/m 22 februari.

Patiënten wier achternaam begint met
de letter A t/m K kunnen zich wenden
tot Dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
Tel. 1255.

Patiënten wier achternaam begint met
de letter L t/m Z kunnen zich wenden
tot Dr. Haas, Christinalaan 18,
Tel. 1678.

Mag het misschien iets lekkerder?

natuurlijk
brood v/d warme bakker,

vers, lekker, gezond en voedzaam

kan het nog gezonder?.

Brood in vele variaties haalt men bij

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

P.S. Nieuw in onze sortering:

Deens Smörrebrot

Met dank voor de sympathie die wij
ontvangen hebben delen wij mede dat de

paardrijlessen normaal doorgaan
Fam. Keune
Manege „de Hessenkamp"
Telefoon 1737, Vorden

Varkenshandel Hans Fransen vraagt
wekelijks te koop:

voor levende export

- Slachtvarkens vagrocon + 0,10
— Biggen op basis LEI LB
- Slachtzeugen
Vlotte betaling

Inlichtingen

H.M.F. FRANSEN
Heerlerweg 15,
7233 SG VIERAKKER
Tel. 05754-922

Presenteert C

zondag 17 februari §

3 Stamper karnaval >

Karnaval in

te Vorden

S

s

2

in Residentie Stampertjeshol

onder leiding van:

PRINSES PATRICIA1 en

PRINSES KRISTEL1

Muziek: Hanska Duo

Aanvang: 14.00 uur. Entree f 3,50

p.s. liefst verkleed.

ALAAFALAAFALAAFALAAFALAAFALAAFALAAFA

Vrijdagavond 15 februari (in het café)
niet karnavalesk, maar wel goed: Troubadour en folksinger

GERARD STEGEMAN uit utrecht
repertoire o.a. Dublinners, Neil Diamond enz. Aanvang ca. 22.00 uur
Vrij entree.

Zaterdagmiddag 16 februari (in de zaal)

PLAYBACKSHOW
voor de jeugd onder leiding van karnavalsvereniging De Deurdreajers

Zondagavond 17 februari: het inmiddels traditionele

CAFE-KARNAVAL
met medewerking van:
HET HANSKA DUO, PRINS FRED II EN GEVOLG vrij entree

Maandagmorgen 18 februari

FRÜHSHOPPEN
kop koffie gratis. Boerenkool met worst f 7,50.

Maandagavond 18 februari

GROOTS ROSENMONTAGSBAL
IN CAFÉ/ZAAL/OVERDEKTE BUITENBAR
Een dolle avond met:
— Prins Fred II + gevolg
- ORKEST TRANSIT
- HANSKA DUO
— Bekend van radio en TV

— 4 bars vol gezelligheid, barbeque vanaf 22.00 uur.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.
Voorverkoop 11,- aan de zaal 12,-

Ook op deze avond staat de borrelbus weer paraat.

RANDENBARG IS REEDS SINDS 1860 BEFAAMD OM ZIJN
VOORTREFFELIJKE KWALITEIT GEDISTILLEERD, DAT

NAAR ORIGINEEL RECEPT VERVAARDIGD WORDT VAN
UITSLUITEND ZUIVERE GRONDSTOFFEN. DAT PROEFT U IN

DE SUBLIEME OUDERWETS ZACHTE SMAAK.

ALC. 35% VOL,

Deze week

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

SMIT VORDEN

„Se Herberg"
Zaterdagavond 16 februari

vanaf 19.30 uur organiseert de dansgroep
van de dinsdagmiddag een

karnavalsavond
voor ouderen.

Inlichtingen bij mevr. Cornegoor.
Tel. 05752-2640

De middag van 19 februari komt hierdoor te
vervallen.

POOTAARDAPPELEN
voor een scherpe prijs?
Bestel ze voor 20 febr. bij:
KLUVERS VORDEN C.V.
Zutphenseweg 41, Vorden.
Tel. 1318.

Te koop: grote partij stalmest
G.J. Ruesink,
Slotsteeg 13, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1547

GEVRAAGD:

BEWUSTE BROODETERS
Die zich dagelijks willen uitleven op 't korstelijke brood van uw
Echte Bakker. Leeftijd niet belangrijk. Opleiding en ervaring

niet vereist. Goede smaak kan een groot voordeel zijn.
De proef op de som kunt u nemen bij:

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Deze week:

Geruit kameelhaar

herenpantoffels
maten 40/46

nu

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342.

Postbus 105 - 7250 AC Vorden -Tel. 05752-2617

Wij zijn een modern bedrijf, gespecialiseerd in het verspanen en

bewerken van metalen en kunststoffen in kleine en middelgrote series.

Voor onze nummerieke bestuurde machines zoeken wij:

FREZER M/V
vereist: — minimaal MTS eventueel LTS met Bemetel

- ervaring met nummerieke besturing.

DRAAIER M/V
vereist: — minimaal MTS eventueel LTS met Bemetel

- ervaring met nummerieke besturing.

Tevens zoeken wij:

CENTERDRAAIER M/V
vereist: — LTS met Bemetel

- ervaring in verspaningstechnieken. /

Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door A. Koster of

J. van Wel l. Tel. 05752-2617 en in de avonduren

05752-6874 en 05730-2982.



Drukkerij Weevers behaalde voor de tweede keer
VPGI-certificaat

Drukkerij Weevers bv te Vorden was in 1982 één der eerste bedrijven die via een toen-
malige produktbewakingsaanpak voor kleinere drukkerijen het VPGI-certificaat ver-
overde. Nu, twee jaar later, moest Weevers weer bij de VPGI-beoordelingskommissie
aantonen dat het bedrijf goed f unktioneert, teneinde het certificaat opnieuw te verwer-
ven. Dat is gelukt. Het weer ingestelde onderzoek heeft dat doen blijken. Weevers heeft
het certificaat voor de informatiebranche, dat de Vereniging Produktbewaking Grafi-
sche Industrie verstrekt, voor de tweede maal verkregen. Het orderpakket van Wee-
vers bestaat uit familie- en handelsdrukwerk, verpakkingen, periodieken en een eigen
regionale krant.

In 1969 besloot het Grafisch Export Cen-
trum (GEC) - een vereniging van uitge-
vers en grafische produktiebedrijven -
tot het instellen van een 'Qüality Certifi-
cate' naar Zwitsers en Japans voorbeeld.
De bedoeling van dit certificaat was het
bieden van een zekere garantie aan bui-
tenlandse opdrachtgevers omtrent Ne-
derlandse grafische leveranciers en het,
hterdoor, versterken van de exportposi-

tie van de Nederlandse grafische indus-
trie. Bij de ontwikkeling van het systeem
van certificatie waren in aanvang de gro-
te grafische produktiebedrijven met be-
langrijke exportbelangen betrokken. Al
werkende werd duidelijk dat het verbe-
teren van de bedrijfsvoering, noodzake-
lijk voor het behalen van het certificaat,
van even groot belang is voor niet expor-
terende bedrijven. Het is ook duidelijk

dat kleinere bedrijven evenzeer belang
hebben bij een bedrijfsvoering die hun
konkurrentiekracht vergroot.
Daarom heeft de Kwaliteitsdienst Indus-
trie (KDI) en de Vereniging Produktbe-
wakin^firafische Industrie (VPGI) onder
auspiUPvan het ministerie van Econo-
mische Zaken (EZ) cerf if icering ook open
gesteld voor kleinere grafische bedrij-
ven.

Wat houdt dat kwaliteitscertificaat in?
Het VPGI-certificaat wordt toegekend
door een onafhankelijke kommissie van
het VPGI. Die beoordeelt volgens stren-
ge normen niet alleen de kwaliteit van
het eindprodukt, maar ook de organisa-
tie van het bedrijf, de verdere uitvoering
van de opdrachten zoals toezeggingen
op het punt van prijs en levertijden en an-
dere afspraken. Wie als drukkerij dit cer-
tificaat wil verkrijgen, moet dus voldoen
aan een groot aantal eisen.

Moderne apparatuur
Dat Drukkerij Weevers bv voor de twee-
de maal het certificaat heeft weten te be-
halen is een bewijs dat het mee is gegaan
met de snelle ontwikkelingen in de grafi-
sche industrie. De nieuwste en modern-
ste apparatuur is aanwezig in dit bedrijf.
Vele kollega's komen dan ook samen
met de importeurs het machinepark be-
wonderen. 'Wij hebben beslist geen ge-
heimen voor de kollega's', aldus de di-
rektie. Dat de machinehandel een hobby
is van de heer Weevers is dan ook niet
vreemd. De ontwikkeling kan mede hier-
door goed in het oog worden gehouden.
Het vakkundig personeel zorgt mede

voor het maken van een goed stuk druk-
werk. Het bedrijf is enorm flexibel. Al
wordt vaak het onmogelijke gevraagd,
men weet het toch altijd weer op tijd te
leveren. Een bijkomende moeilijkheid is
hierbij de arbeidstijdverkorting.
Het grafische vak is erg specialistisch
geworden volgens de heer Weevers,
men kan niet zo makkelijk iemand ergens
anders inzetten.

Ruimtegebrek
Momenteel kampt men met ruimtege-
brek. Er zijn plannen om het bedrijf uit te
breiden, doch men mist de beschikking
over vrije bouwgrond waardoor de uit-
breiding intern gestalte zal moeten krij-
gen. Om echter optimaal te blijven funk-
tioneren zal op langere termijn dit pro-
bleem een beletsel kunnen vormen bij de
ontwikkeling van het bedrijf. De order-
portefeuille is dermate gevuld dat ver-
groting van het bedrijfspand onont-
koombaar zal worden.

Filiaal Wevo-druk
In Zutphen heeft men een filiaal speciaal
voor het kleinere drukwerkpakket en als

verkooppunt voor grotere orders uit die
regio.

Personeelsbestand
De Holding heeft een personeelsbestand
van 25 pesonen. De Holding bestaat uit:
LG. Weevers Beheer Vorden bv,
Drukkerij Weevers bv,
Wevo-druk bv,
L.G.W. Handelsonderneming bv en
Weevers Onroerend Goed bv.

50-jaar drukkerij
Dit jaar herdenkt Drukkerij Weevers haar
50-jarig bestaan als drukkerij. In 1935
werd het door de familie Wolters op-
gericht en in maart 1965 door de familie
Weevers voortgezet.
Vorig jaar werd reeds herdacht dat de ei-
gen uitgave Contact 50 jaar bestond. Dit
vindt zijn oorzaak dat het blad eerst in
Hengelo werd gedrukt.
Het bedrijf in Vorden is in 1935 gestart in
de oude Empo-fabriek aan de Insulinde-
laan (Lange Pad). Nadien verhuisde men
naarde Nieuwstad, waar later een nieuw
pand werd betrokken.
In het najaar hoopt men dit jubileum op
een feestelijke wijze te herdenken.

De lente begint in Bovenkarspel
IJs op de sloten en een sneeuwkleed over de weilanden. Het kan de vele duizenden bolbloemen in Boven-
karspel niet deren. Zy vullen de verwarmde hallen van C.N.B, met de overheerhjke lentegeuren en tonen
de bezoekers de spectaculaire lentepracht. 's Werelds grootste overdekte bolbloemententoonstelling zet
15 februari het licht op groen: de lente begint in bovenkarspel en zal duren tot en met zondag, 24 februari.

Het voorjaar ontluikt dan voor de 52e
maal, nadat Johan Weisz hieraan ge-
stalte heeft gegeven, door een perfec-
te combinatie van natuurlijke bloe-
menpracht, Hollandse beelden en wa-
terpartijen te creëren, die zijn weerga
niet kent. De lente zal met recht trots
zijn op zo'n start.
Fraaie, in diverse hoogten aange-
brachte fonteinpartijen zijn ingebed
in zeskoekige bloemperken, waarvan
enkele met een diameter van ruim 15
meter. Speciale terrassen worden aan-
gelegd om de beelden van twee be-
kende Nederlandse kunstenaars, Jits
Bakker en Nic Jonk, te exposeren.
Jits Bakker heeft zijn atelier en beel-
dentuin in De Bilt. Zijn bronssculptu-
ren zijn te zien in vele steden, zowel in
eigen land, als in het buitenland. "Het
bewegen betrapt in brons" en "in
brons gevangen uitbundigheid" zijn
twee belangrijke kenmerken van de
werken van Jits Bakker. Zijn bekend-
ste beeld is zonder meer de 3m. hoge
"BOLERO", geïnspireerd door de
muziek van Ravel, dat thans in Orlan-
do/Floriade staat. Maar ook eigentijd-
se popmuziek van o.a. Bob Dylan en
Emmy Lou Harris vormde een bron
van inspiratie. Uit een aantal grote,
nog te houden overzichtstentoonstel-
lingen in o.a. Mexico en de Ver. Sta-
ten, blijkt de internationale erkenning
van Jits Bakker.
Nic Jonk, geboren in 1928. Galerie de
beeldenruin zijn te vinden in het
Noord-hollandse Groot Schermer.
Zowel nationaal als internationaal zijn
zijn creaties te zien geweest in talloze
exposities (na de viering van het 20-ja-
rig jubileum van zijn beeldentuin, de-
ze zomer, staat o.a. Italië op het pro-
gramma). Nic Jonk is de schepper van
bronzen beelden met voornamelijk
ronde vormen, waarin de romantiek
een uitermate belangrijke rol speelt.
De totale harmonie ontstaat tenslotte
door het fleurige bloementapijt van de
meer dan 100.000 tulpen, hyacinten,
narcissen, irissen, lelies, enz. én de co-

niferen, berken, rododendrons en de
gouden regen.
In de veestal is als gebruikelijk weer
een keurcollectie te zien van Noord-
hollans stamboekvee. Maar ook de
kinderboerderij: geitjes, konijntjes,
ganzen, varkens en biggetjes en ander
kleinvee zijn weer een lust voor het
oog, voor jong en oud.
De mechanisatiebeurs toont de laat-
ste snufjes op het gebied van sorteer-,
plant- en rooimachines, fust- en op-
bergsystemen. De geïnteresseerde
bezoeker kan kennismaken met de
technieken, waar de vakman vrijwel
dagelijks mee omgaat in de bloembol-
lencultuur.
En dan is er de Florabeurs: een pre-
sentatie van huishoudelijke artikelen.
Diverse overheidsinstellingen, dien-
sten en organisaties, zoals bijv.
P.W.N., ANWB, V.V.V., Gemeen-
schappelijk Gasbedrijf Kop Noord-
holland, Hoogheemraadschap Noord-
hollands Noorderkwartier, enz. com-
pleteren deze beurs.
De in totaal ca. 150 werkstukken van
de regionale voorronde van het 6e Na-
tionale Kampioenschap Bloemsier-
kunt, dat onder auspiciën van de Vere-
niging Fleurop/Interflora Nederland
wordt' verzorgd, zijn tevens tijdenns
de 52ste Westfriese Flora te bewonde-
ren.

OPENINGSTIJDEN: 15 februari 's
middags; 16 t/m 20 februari, 19 en 20
februari en 21 t/m 24 februari de ge-
hele dag.
TOEGANGSPRIJZEN: doorlopen-
de kaart (pasfoto verplicht) 20,-; kin-
deren tot 14 jaar f 4,-; volswassenen l
x entree f8,-; groepen van 20 perso-
nen en meer f6,50 p.p.; 65 plussers
f6,50.
MET DE TREIN: er is een speciale
Florahalte als eigen stations bij Bo-
venkarspel op 3 min. lopen van de Flo-
ra; de NS-tt biljetten zijn geldig voor
treinreis retour en toegang tot de Flo-
ra.

MET DE AUTO: vanaf Amsterdam,
richting Hoorn, bij Hoorn richting
Enkhuizen; vanaf het Oosten: via de
dijk Lelystad-Enkhuizen, richting
Hoorn; zeer ruimte en goede parkeer-
gelegenheid; gratis pendeldienst van
de parkeerplaatsen naar de Flora.

ledere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

Iedere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

15 febr. G.M.v.L., N.B.v.P, Jong Gel-
re, culturele avond, De Her-
berg.

16, 17, 18 en
19 febr.: Karnaval
19 febr. Jong Gelre agrarische

gespreksavond, Dorpscentr.
20 febr. HVG Vorden dorp
21 febr. Bejaardenkring, reisje
22 febr. Jong Gelre vormingswerk-

groep, Dorpscentrum.
26 febr. Jong Gelre agrarische

gespreksavond Dorpscentr.
27 febr. Ned. Bond van Plattelandsvr.
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'AANSPREKER" TONNIE DE JONGE: Jong Gelre

Voor ogen houden dat het je
eigen vader of moeder betreft9'.

"Je moet in dit vak altijd denken en voor ogen houden zou ik het ook
zo doen als het mijn eigen vader en moeder betreft. Op deze manier
blijf j e steeds bij de les ". Deze woorden, gesproken door de dezer da-
gen 65 jaar geworden Vordense "aanspreker" Tonnie de Jonge, ge-
ven duidelijk weer op welke wijze hij bij zijn vak betrokken is.

Toch wil hij niet helemaal, zoals hij
zelf zegt, de banden met de gemeen-
schap verbreken. "In de afgelopen 35
jaar heb ik natuurlijk heel wat gezin-
nen in Vorden leren kennen. Welis-
waar zal de Monuta-Stichting het
werk van mij voortzetten, ik blijf wel
het kontaktadres", zo zegt Tonnie de
Jonge.
Achter zijn naam staat nog steeds het
woord "aanspreker". "Deze term van
vroeger heb ik bewust zo gehouden.
De officiële naam die bij deze tijd past
is natuurlijk uitvaartleider of uitvaart-
verzorger".

Kappersbediende
Het was min of meer vanzelfsprekend
dat Tonnie de Jonge begrafenissen
ging verzorgen. Zijn vader deed het
ook en er moest immers brood op de
plank komen. "Toen pa in die tijd als
zodanig werkzaam was en bovendien
petroleum verkocht, werkte ik als kap-
persbediende in Groningen. (Hij leer-
de daar overigens in het hoge noorden
ook zijn vrouw kennen). In feite bete-

kende het beroep van kapper in wer-
kelijkheid armoede lijden", aldus de
Jonge.
Het verzoek van pa om weer naar Vor-
den te komen en samen met hem het
"begraafwerk" te verzorgen greep
Tonnie de Jonge dan ook met beide
handen aan. Geleidelijk aan nam hij
het werk van zijn vader over.

Privacy
Verder voorzag hij in zijn levenson-
derhoud door het verkopen van petro-
leum, het bezorgen van kranten e.d.
Alleen van het verzorgen van begrafe-
nissen kon je natuurlijk niet leven.
Toen het met de petroleumverkoop
de verkeerde kant op ging kwam Ton-
nie de Jonge bij de Gems in dienst als
magazijnbediende.

"Ik had met Emsbroek een soort gent-
lemen-agreement. Bij een stergeval
mocht ik nl. direkt weg. Zij waren daar
zeer coulant in. Van mijn kant zorgde
ik ervoor dat ik altijd zo snel mogelijk
weer terug was".

In de afgelopen 35 jaar heeft Tonnie
de Jonge hier zo'n 1800 begrafenissen
verzorgt. "Het vak gaat soms wel ten
kosten van je privacy. Al heb je soms
niets te doen, dan toch zitje vast".

Mevrouw de Jonge, aandachtig mee-
luisterend, voegde eraan toe dat ze
daar in de beginjaren toch wel moeite
mee heeft gehad. "We hebben vier
dochters en dan heb je wel eens afge-
sproken om met het weekend ergens
naar toe te gaan. Plotseling een tele-
foontje en we konden niet weg. Maar
goed, daar wen je aan. Daar komt nog
bij dat op het moment dat mijn man
voor een sterfgeval wordt gebeld, hij
verandert. Hij is niet meer aanspreek-
baar en zijn stem verandert ook", al-
dus mevrouw de Jonge. De heer des
Huizes is zich dit niet zelfbewust. "Als
mijn vrouw dat zegt zal het best zo
zijn".

Eelt op je ziel
Het vak van uitvaart verzorgen is toch
wel een apart vak. Je moet het maar
op kunnen brengen steeds weer met
droefenis gekonfronteerd te worden.
Tonnie de Jonge: "Ik heb mijn werk

.altijd zonder tegenzin gedaan. Om te
zeggen met plezier klinkt in dit ver-
band zo raar. Ik heb altijd het gevoel
gehad dat ik de mensen een hoop zorg
uit handen heb kunnen nemen. Dat
heb ik altijd als zeer prettig ervaren.
Vanzelfsprekend kun je dit werk niet
alleen doen. Doktoren, ambtenaren,
werken met hem, het is altijd in een
goeie harmonie verlopen.
Met de dr^tfpnis die er rondom een
begrafenis^P^rst heb ik geen moeite.
Natuurlijk leef je wel met de mensen
mee, maar dan moet je toch de jas
weer aan de kapstok hangen. Bij dit
vak moetje een beetje eelt op je ziel
hebben", aM^s Tonnie de Jonge.
Hij heeft sfll het gevoel dat de men-
sen hem te snel bellen. Vooral door fa-
milies die nog niet eerder een begrafe-
nis bij de hand hebben gehad. "Ik ben
weieens opgeroepen en dan ben ik er
soms nog eerder dan de kinderen en
dat is voor beide partijen niet prettig".

Veranderingen
In de loop der jaren is het verzorgen
van een uitvaart enorm veranderd,
zegt hij: "Vroeger deed je alles op de
fiets. Aanspreken, de dragers in ken-
nis stellen en dan de begrafenis zelf.
Alles te voet, soms duurde het wel
twee uur alvorens je op de begraaf-
plaats was. Dan liep ik zelf voor de lijk-
koets uit.
Ik weet ook nog goed dat er ter plekke
aan het graf gekondoleerd werd. De
familie kreeg een hand en iedereen
vloog weer weg. Ik heb er toen aan
meegeholpen dat het condoleren op
die manier werd afgeschaft. Tegen-
woordig met een aula loopt dat geluk-
kig allemaal anders", aldus de Jonge.
Al zijn de begrafenissen tegenwoordig
wat gemoderniseerd toch wordt er, zo
is de mening van Tonnie de Jonge, erg
veel aandacht aan besteed. "Ik heb
dan ook altijd de indruk gehad dat de
mensen mijn werk hebben gewaar-
deerd", zo zegt hij tot slot.

Karnaval in
4De Zwaan' Hengelo Gld.
Aangezien de karnavalsvereniging
"Hoest Meugluk" opgehouden is te
bestaan en Hengelo Gld. karnavals-
dood lijkt te worden; tracht café-dis-
cotheek De Zwaan doormiddel van
een leuk karnavalsprogramma er weer
nieuw leven in te blazen, misschien
dat er dan volgend jaar wel weer men-
sen bereid zullen zijn om met vereen-
de krachten een volwaardige karna-
valsvereniging op te richten met een
eigen raad van elf en prins.
Het programma tijdens het karnavals-
weekend, in de feestelijk versierde en
verwarmde feesttent het "Zwanen-
nest", luidt als volgt:
Zaterdagavond 16 februari "Boeren-
kieltjesavond" met een optreden van
Riny van Lee, zanger, entertainer en
bandparodist, bekend van o.a. zijn
karnavalskraker 'Varkens, geiten, boe-
renkool leren wij op de boerenschool,

ja, ja' en de Enschedese topformatie
"Fairplay" als huisorkest. Men rekent
erop dat iedereen deze avond komt
met een boerenkiel en klompen aan.
Zondagmiddag 17 februari is er voor
de jeugd een optreden van Wil Wight
en Patty met o.a. goochelen-clownerie
en buikspreken. Dit alles in ee leuk
karnavalssfeertje met de muziek van
"Fairplay". Ook deze middag rekent
men erop dat de kinderen zoveel mo-
gelijk verkleed komen. De entreeprijs
voor deze middag is f2,50 p.p., waarin
begrepen is een consumptie en na
afloop een traktatie.
Zondagsavonds 17 februari een gezel-
lige karnavalsavond met de topforma-
tie "Fairplay" en een optreden van
Pierre Kartner alias "Vader Abra-
ham".
Maandagavond 18 februari "Rosen-
montag" wederom een gezellige kar-
navalsvereniging met nu de Dinxper-
lose formatie "Rain" en een optreden
van het ouderwets gezellige duo "Jan
en Zwaan". Op deze avond is er een

onafhankelijke jury aanwezig die prij-
zen uitdeelt aan de origineelste ver-
kleeden, zowel individueel als groe-
pen. Hiermee denkend en hopend
een leuk karnavalsweekend voor
Hengelo Gld. te hebben opgesteld en
rekenend op ieder zijn komst ALAAF
en tot ziens in het "Zwanennest".

Rijvereniging
'De Graafschap'
De rijvereniging 'De Graafschap' be-
legt op woensdag 20 februari in zaal
Bakker haar jaarvergadering. Tijdens
deze vergadering zullen de beide be-
stuursleden mevrouw A. Lebbink en
de heer G. Vlogman zich niet meer
herkiesbaar stellen. Het bestuur
draagt mevrouw J. van de Berg voor
om de vakature als sekretaresse op te
vullen. Tevens zal de heer H. Heuve-
link voor een bestuursfunktie kandi-
daat gesteld worden.

De agrarische commissie van Jong
Gelre Vorden heeft op dinsdag 19 en
dinsdag 26 februari informele avon-
den op het programma staan. Dit in
samenwerking met het G. A.J.K. (Gel-
dersen Agrarisch Jongeren Kontakt).
De informele avonden zullen ingaan
op de organisatie van de nationale en
internationale landbouw.
Het is van belang te weten uit welke
mensen deze organisaties bestaan en
welke taken en bevoegdheden ze heb-
ben.
De informatie-avond zal worden ge-
leid door een medewerker van het
GAJK. Aanvang beide avonden om
20.00 uur in het Dorpscentrum.

Afscheid
mede-oprichters
'Achtkastelenrijders'
Tijdens de jaarvergadering van de
V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
welke in het clubcafé het Zwaantje
werd gehouden, werd afscheid geno-
men van de heren Menkveld en Bar-
geman. Beide heren hebben de 'Acht-
kastelenrijders' mede helpen oprich-
ten.
Voorzitter Henk Steintjes bracht hen
dank voor het vele werk t.b.v. de vere-
niging verricht en bood hen een atten-
tie aan.
Tot nieuwe bestuursleden werden ge-
kozen de heren M. Groot Jebbink en
J. Klein Wassink. De jaarverslagen
van zowel de sekretaris als de pen-
ningmeester gaven blijk van vele akti-
viteiten op een gezonde financiële ba-
sis.
Tevens werd deze avond de agenda
voor het komende jaar vastgesteld. Zo
zal op 19 mei een voorjaarstocht wor-
den gehouden. Op 21 juli een zomer-
tocht en op 22 september een Herfst-
toertocht. Vanaf 2 mei tot en met 26
september is er voor de l^fcn elke
donderdagavond een sterritnDe start
is bij Het Zwaantje. De traditionele
fietsvierdaagse wordt dit jaar gehou-
den van 3 juni tot en met 6 juni.

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Daor he'j 't fluitjen weer, meneer Groenhuysen hef zien hundjen ok
weer 's uut elaoten en is um weer kwiet". Bearnd van 't Ganzenhuus lei
net goed en wel met zien vrouw Lineken in bedde too zee 't fluitjen weer
heurn. Dat was ok eiken aovund 't zelfde. Zee zoll'n den hond ok an de
liene holl'n, dan kon 'n ander teminsten röstug slaop'n. At e now nog ge-
woon met de mond fluit'n dan was 't nog daor an too maor hee gebruuk'n
altied zo'n scheidsrechtersfluitjen wa'j bi'jkans 't hele Kranendarp oaver
konnen heurn. De andere buurluu hadd'n d'r ok al wel 's wat van ezeg
zonder dat een van eur rechtstreeks met Groenhuysen d'r oaver praoten.

"Wi'j mot toch 's iets uutprakkezeern". 'n Andren dag wodd'n d'r met un
paar buurluu oaverleg dat ze 's aovunds zoll'n prebeern den hond in de
hande te kriegen en um dan 'n halsband af te haal'n. Volle haal'n 't neet
uut want 't fluitjen ging 'n andren aovund zo weer. Dan 'n volgenden
halsband ok maor, dan hadd'n zee d'r al twee. Maor schienbaor grossier
meneer Groenhuysen in halsbande want 't ging zo maor deur tot ze vief
halsbande bi'j mekare hadd'n. Too wodd'n d'r un peksken van emaakt
enmeneer Groenhuysen too-estuurd. Daor zol e wel van learn, dan mos
e 't toch wel in de gaten kriegen.

Maor 't was 'n witten met 'n zwatten. De aovunde d'r op: weer 't fluitjen
tot veveel'ns too. D'r wier op un buurtvesite oaver epraot en e-rikroad
wat zee d'r now an zoll'n doen. "Now-vedan wod 't tied da'w andere
maotregelen nemt, a'j um in handen kriegt dan breng um mien maor 's,
'k denke da'k t'r wel wat op wette", aldus Bearnd van 't Ganzenhuus. "A'j
den hond maor niks doot, 't dier kan 't ok neet helpen dat e zo'n baas
hef', menen een van de anderen. "Maak ow maor neet ongerös, 'k zal um
vaste neet zeer doen".

U n paar oavunde later kwam Kriekels Jan bi'j Bearnd met de hond.
"Hier he'j um, wat wo'j d'r met anvangen?". "Gaot maor 's met, dan kö'j 't
zeen". Bearnd leep t'r met nao de schuure en dei'j de hond in 'n varkens-
hok, waor de varkens uut waarn maor waor nog goed wat stront in lei
(mest is un te mooi woord want stro zat t'r neet deur). "Laot um daor
maor 's in kroel'n vannach, dan zie'w margen wel 's wieter".

't Fluitjen van Groenhuysen gaf't den aovund op 't leste maor op, umme
'n andren margen wieter te gaon zonder dat Fikkie daor weer met bi'j
huus kwam. Too ging e de buurte maor 's in um te zuuken en zo kwam e
ok bi'j Bearnd 't erf op. Of Bearnd zien hond ok had ezeen. "Jao, den hef
hier straks wel eloop'n, 'k zal in de schuure kieken". Beanrd trean nao 't
varkenshok, rol'n de hond nog 's un keer goed deur de stront en kwam d'r
too met veur 'n dag.

"Hier he'j ow hond weer, Groenhuysen, i'j kont um in 't vevolg maor bet-
ter an de liene holl'n, dan stinkt e neet zo". Sinds den dag geet 't fluitjen
van Groenhuysen neet meer. Zo zie'j maor dat t'r toch nog wel "naober-
hulpe" is, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Gasbedrijven en installateurs in actie
voor beter onderhoud van gastoestellen
De mensen weten gewoon niet hoe gevaarlijk slecht onderhouden of onjuist geïnstalleerde gastoestellen
kunnen /ijn. Iedereen vindt het zo vanzelfsprekend dat gaskachels, c.v. -ketels, geisers en fornuizen trouw
hun plichten in de huishouding verrichten. Maar wie staat er bij stil dat daarbij een regelmatig onderhoud
van belang is? Dat geldt niet alleen voor de veiligheid van de gastoestellen, maar goed en regelmatig on-
derhoud betekent ook een besparing op het gasverbruik". Dat is de mening van gasbedrijven GAMOG,
Aalten en Doetinchem en de installateurs.
Dat er nog het nodige mankeert aan
het onderhoud van gastoestellen zoals
kachels, c.v. ketels, geisers en fornui-
zen is voor Stichting Adviescommis-
sie Gas installatie (STAG) aanleiding
geweest gericht actie te voeren om
hierin verbetering te brengen. Dat ge-
beurt door invoering van de gasveilig-
heidssticker. Alleen de erkende gasin-
stallateur zal na het voltooien van een
onderhoudsbeurt aan de gastoestel-
len deze sticker mogen opplakken.
Garantie voor gaswerk, staat op deze
sticker en geeft aan dat hier op juiste
wijze het onderhoud is uitgevoerd.
In de STAG zijn vertegenwoordigd de
gasbedrijven GAMOG, Aalten en
Doetinchem en de installateursorga-
nisaties ACI, AVOL en NCIB. Sinds
1982 voert de STAG actie om de bur-
gerij meer attent temaken op de geva-
ren die slecht onderhouden en on-
deugdelijk aangesloten gasapparaten
in zich bergen.
Aanleiding tot de actie was het rap-
port van de Studiecommissie Ad Hoe
Onderhoud Gastoestellen, dat naar
aanleiding van steekproef in geheel
Nederland verscheen.
De conclussies in het rapport over het
onderhoud van de gastoestellen wa-
ren zo alarmerend dat er gewoon wat
moest worden ondernomen vertelt de
heer P. Koren, technisch medewerker
van inspectiedienst en voorlichting
van de GAMOG.
Alarmerende conclusie uit het SA-
HO(i-rapport: aan slechts eenvijfde
van de gastoestellen in Nederland
wordt onderhoud uitgevoerd! En dat
terwijl in de leveringsvoorwaarden van
alle gasbedrijven is opgenomen dat de
verbruiker verplicht is zorg te dragen
voor goed en regelmatig onderhoud.
Vergelijk dat eens met een auto, waar-
voor tal van onderhoudsbeurten wor-

den uitgevoerd. Daar doet men wel
aan onderhoud, maar de gastoestellen
worden gewoon vergeten, terwijl die o
zo gevaarlijk kunnen zijn als zij niet
goed onderhouden worden, aldus se-
kretaris G. Emsbroek.
Gas is een gevaarlijk goedje. En on-
deugdelijke apparatuur kan levensge-
vaarlijk zijn: vergiftiging door ver-
brandingsgassen die niet worden afge-
voerd, verstikking door te weinig
zuurstof omdat niet voor voldoende
ventilatie is gezorgd, ontploffingsge-
vaar bij gaslekken, om zo maar een
greep te doen.
Dat er door de verbruikers zo weinig
aandacht aan het onderhoud van de
gastoestellen wordt geschonken,
schrijft de STAG toe aan verschillen-
de oorzaken, onbekendheid met het
gevaar van met deugdelijke en slecht
onderhouden apparatuur, "knoei-
werk" uitgevoerd bij de installatie van
apparaten door ter zake onkundigen.
Goed en regelmatig onderhoud, waar-
bi} de monteur volgens een lijst van te
verrichten handelingen te werk gaat,
kan veel narigheid voorkomen.
Gebeurt dat op de goede wijze dan
weet men ook zeker dat de gastoestel-
len weer veilig zijn. Zo'n onderhouds-
beurt, waarbij ook de aansluitingen
worden gecontroleerd neemt gemid-
deld een uur in beslag, is de mening
van de heer Emsbroek. Omdat het om
vakkundig onderhoud gaat en de no-
dige tijd besteed moet woren, moeten
"lage" prijzen als duurkoop be-
schouwd worden, men krijgt dan geen
waar voor zijn geld.
De monteurs van de erkende installa-
teurs worden regelmatig bijgeschoold
en zijn op de hoogte van de nieuwe
gastoestellen die op de markt komen,
aldus de heer Koren van de Gamog. In
twee en een half jaar tijds

volgden 160 monteurs een cursus,
waar zij theorie maar vooral ook in
praktijk werden geïnformeerd over de
nieuwe apparatuur en hoe storingen
en dergelijke kunnen worden verhol-
pen.
De animo is er ook bij de monteurs
om bij te blijven in hun vak, verklaart
de heer Koren.
Ofschoon het bevorderen van de vei-
ligheid door geregeld en goed onder-
houd punt één is bij de actie, is het te-
vens bedoeld om de beunhazerij te-
gen te gaan. Want alleen de erkende
installateur mag de gele gasveilig-
heidsssticker aanbrengen en alleen
zijn werk wordt door het gasbedrijf
goedgekeurd.

Het gasbedrijf, zoals de GAMOG
voert periodieke controles uit naar de
installaties in de huizen. Worden daar-
bij echt gevaarlijke situaties ontdekt,
zullen wij de gastoevoer afsluiten, zegt
de heer Koren. Is de gasinstallatie in
een nieuwbouw woning niet goed, zal
de GAMOG zelfs weigeren de gasme-
ter te plaatsen.

In zachte winters zoals we de afgelo-
pen jaren hadden, is er veel goed ge-
gaan. Maar in strenge winters kunnen
er zorgwekkende situaties ontstaan als
de gastoestellen in de woningen niet
naar behoren zijn onderhouden.
Dat er zo weinig aan onderhoud wordt
gedaan, komt omdat zowel de particu-
lier, als ook sommige woningbouw-
verenigingen zich niet bewust zijn van
de gevaren die gastoestellen in zich
kunnen bergen.

Inlichtingen over de actie Garantie
voor goed gaswerk worden verstrekt
door de GAMOG in Zutphen, tele-
foon 05750-10888.



Veevoederbedrijf
J. Reudink & Zn bv
viert 150 jarig jubileum
Sinds 1835 staat het bedrijf in dienst van de boer. 150 jaar lang heeft
de familie Reudink het 'molenaars' bedrijf uitgeoefend in Lochem.
Het bedrijf is thans uitgegroeid tot een modern ingerichte mengvoe-
derfabriek die zich uitstekend kan handhaven tussen de giganten van
zijn soort.
'We zyn er trots op 150 jaar lang een gezond bedrijf te hebben met
goede toekomst mogelijkheden', zei Jan Reudink. Het 150-jarig jubi-
leum wordt daarom groots gevierd met evenementen het hele jaar
door.

Het jubileum werd ingeluid in januari
van dit jaar met een gezellige feesta-
vond voor het personeel. Op 27 maart
wordt een discussie-streek-ontspan-
ningsavond gehouden.
Onder het genot van een hapje en en
glaasje worden dan allerlei onderwer-
pen besproken die het boerenbedrijf
aangaan. Op 7 juni geeft de familie
Reudink een receptie in zaal Bousema
te Lochem. Op 8 juni wordt een jubi-
leum feestavond gegeven voor alle
vaste agrarische klanten. In septem-
ber wordt met de klanten een excur-
sie gemaakt.

De Reudink familie,
bijna 3 eeuwen Jannen en
Lambert ussen

Uniek mag worden genoemd dat het
bedrijf steeds van vader op zoon is
overgegaan. Al aan het einde van 1600
woonde en werkte in Enschede de
molenaar Reudink. Uit gegevens is
gebleken dat de Reudinks voor een
groot nageslacht zorgden.
Zij zaaiden zich uit over Twente en de
Achterhoek. In 1813 trouwde Lam-
bertus Reudink met een Lochemse
molenaarsdochter. Wellicht is dit hu-
welijk voor Lambertus aanleiding ge-
weest om zich later definitief in Lo-
chem te vestigen. Vandaag staat de
jongste telg, de 18 jarige zoon van Jan,
wederom Lambertus genaamd, te po-
pelen het bedrijf van zijn vader over te
nemen.

Hij is nog bezig met zijn opleidng voor
hetzelfde vak waarvoor zijn vader
heeft gekozen.
In 1835 huurden de Reudinks van de
gemeente Lochem de watermolen ge-
legen aan de Berkel. Er werd uitslui-
tend meel gemalen. In 1851 kocht Jan
Reudink de windmolen 'De Hoop'. In
deze molen bevond zich ook een olie-
kelder.
Men sloeg toen nog olie uit koolzaad,
een produkt dat in de Achterhoek in-
tensief werd verbouwd. Van het pro-
dukt dat men overhield werden
'voorslag-raapkoekön' gemaakt.
Vlak voor de tweede wereldoorlog
maakten de veevoeders hun intrede.
In al die jaren heeft het bedrijfin een
stroomversnelling tal van ontwikke-
lingen meegemaakt. De eerste vracht-
wagen werd direkt na de tweede we-
reldoorlog aangeschaft. Het was een
dumpwagen die de invasie in Nor-
mandië had meegemaakt en over-
leefd.

Vandaag wordt het dynamische be-
drijf geleid door Jan en dienst broer
Henk. Terwijl vroeger alleen enkel-
voudige produkten voor het vee wer-
den geleverd zoals rogge en lijnkoe-
ken, bestaan de produkten vandaag
uit tal van samenstellingen. De com-
puter krijgt opdracht uit ca. 50 grond-
stoffen een optimale samenstelling te
maken aan de hand van nutriente ei-
sen. Ondanks de vele nieuwe ontwik-
kelingen en de groei van het bedrijf

Ook namens Contact willen wij de familie Reudink van harte gelukwensen met het 150-jarig
bestaan van hun bedrijf.

heeft het persoonlijk contact met de
boer bij de Reudinks steeds voorop
gestaan.
Jan en Henk Reudink staan 24 uur per
dag en 7 dagen in de week klaar om de
veehouder en de landbouwer van
dienst te zijn. De klant wordt steeds te
woord gestaan door een Reudink.
'We zijn gek met grote klanten, maar
ook met partikuliere kleinveehou-
ders, die bijvoorbeeld 25 kg paarde-
voer, y^e- of hondevoer bij ons ko-

pen1, vertelde Jan Reudink. De servi-
ce staat bij de gebroeders hoog in het
vaandel geschreven. Voor hen is geen
order te groot en geen order te klein!

Naast mengveevoeder worden ook
nog kunstmeststoffen en brandstoffen
(vaste en vloeibare) verhandeld. Ruw-
voeders, zaai- en pootgoed en vele an-
dere artikelen die de boer nodig heeft
vindt men eveneens bij de J. Reudink
& Zn. B.V.

Oud-Vorden
Dat boerderijen en hun bouwstijlen
van bijzonder veel belang zijn voor de
aankleding van ons landschap bleek
j.l. woensdag in 't Dorpscentrum waar
de heer Bouder, medewerker van Mo-
numentenzorg, een goed gedocumen-
teerde lezing hield over boerderijen.
Aan de hand van veel dia's lichtte hij
de diverse bouwtypen in ons land toe,

waarbij veel aandacht werd besteed
aan de Achterhoek en vooral Vorden.
In 't kort gezegd: een lezing waarvan
de leden veel opgestoken hebben. In
verband met de grote belangstelling
van de leden voor deze avonden zou
het wel aanbeveling verdienen een
grotere zaal ter beschikking te heb-
ben. Maar dat zal het bestuur van de
Ver. "Oud-Vorden" zelf ook al wel
overwogen hebben.

Symbolisme in
bibliotheekgalerie
Vanaf ̂ Plbruari tot 15 maart a.s. is in
de Vordense bibliotheekgalerie het
tekenwerk te zien van de Warnsveldse
tekenaar Wouter Derksen. Eigenlijk is
zijn werk in twee groepen te verdelen.
Als eerste zijn er de zeer gedetailleer-
de symbolistische tekeningen, die

Wij zijn

GESLOTEN
van 18 t/m 23 februari.

Maandag 25 februari gaan de ovens

weer aan omdat lekkere brood voor
u te bakken!

WARME BAKKER

OPLAAT

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

-Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wïechert.

meestal een filosofische - of religieuze
ondertoon hebben. Opvallend hierbij
is de harmonie tussen vormen en
kleuren. ^^
Aan de andere kant laaHfl een groot
aantal nagenoeg fotografische portret-
ten zien, die meestal met bruin pot-
lood uitgevoerd zijn. De warmte van
de kleur bruin versterkt het karakter
van deze portretten. De symbolistie-
sche tekeningen zowel als de portret-
ten geven een boeiend overzicht van
het oeuvre van Wouter Derksen, die
op 31 juli 1946 in Almen werd gebo-
ren.
Zijn grafische opleiding ontving hij
aan de Grafische school te Zwolle.
Daarna deed hij een portret-teken stu-
die. Na de middelbare avondschool
heeft hij de studie kleurenkunde ge-
daan.
In het bedrijfsleven was hij 13 jaar
werkzaam als fotolithograaf en is
thans als colorist verbonden aan een
textielbedrijf. Na een aantal kleine -
en groepstentoonstellingen is dit voor
hem de tweede grote tentoonstelling.
De tentoonstelling is te bezichtigen
tijdens de openingstijden van de Vor-
dense bibliotheek.

Filmhuis Vorden
Woensdag 20 februari draait alweer de 6e film in het filmhuis Vorden.
De opgedane ervaring heeft inmiddels geleerd dat de wisselende be-
langstelling sterk afhankelijk is van de kwaliteit van en bekendheid
met de te vertonen speelfilm. Probleem hierbij vormt dat bekende
films voor veel geld gehuurd moeten worden. Dat kan alleen als de be-
langstelling voor die films ook groot is. De komende film is voor het
filmhuis dan ook een soort graadmeter.

Nieuw is dat de film op een andere
plaats nl. aan de Nieuwstad 20, tege-
nover café Uenk, vertoond zal wor-
den, een privé-adres met ruime akko-
modatie.
In de pauze kan dan een kopje koffie
(gratis) gedronken worden en na
afloop is dan nog wat gelegenheid om
wat na te praten.
De film die woensdagavond 20 fe-
bruari, gedraaid wordt is OBLOMOV
onder regie van Nikita Michalkov met
o.a. Oleg Tabakov en Andreï Popov,
USSR 1979.
Het is de schitterende verfilming van
het beroemde boek van I.A. Gontsja-
row.
Oblomov toont ons het Rusland van
ver voor de revolutie, de tijd waarin
Russen van aristokratische afkomst
nog konden rekenen op een jaargeld
van een ver landgoed en waarin iedere
Rus van goede huize (hoe berooid hij
ook was) kon beschikken over ten-
minste één trouwe dienaar zo lang hij
leefde.
De dienaar van Oblomov heet Zachar
(een mooie ingehouden komische rol
van Andreï Popov). Het is duidelijk
dat Oblomov niemand zo diepgaand
vertrouwt als deze oude, simpele man
die hem waarschijnlijk al als kleine
jongen kende.
Oblomov is een wat sullig figuur die
het liefst gevaarloos ligt te dutten.
Wakker zijn betekent nadenken. Zijn
overgevoeligheid maakt hem tot zo'n
chronische twijfelaar dat hij, uit angst
het verkeerde te besluiten, helemaal
geen beslissingen meer neemt.
Dat de figuur Oblomov verveelt noch
irriteert komt door de akteur Taba-
kov; met zijn mollige lichaamstrekken
en zijn aandoenlijke mimiek maakt hij

Oblomov tot een zeer innemend
mens.
'Van Oblomov wordt vaak gezegd', al-
dus Karel van het Reven, dat het gaat
over iemand die lui is en altijd op de
divan ligt - het 'type' van de vadsige
Rus, en een symbool voor de onbe-
weeglijke russische maatschappij.
Maar lui is Oblomov eigenlijk niet. Hij
heeft zelfs een vrij druk leven. Hij
voelt alleen een grote weerzin als men
van hem verwacht dat hij zich druk
maakt over de dingen waar iedereen
zich druk over maakt. Hij vindt zijn
hospita, het eten dat die hospita kookt
en de geleeltelijk door hemzelf ver-
wekte kinderen van zijn hospita veel
interessanter dan de Engelse buiten-
landse politiek waar iedereen het over
heeft'.

Uit een intervieuw van A. van Dis met
de akteur Tabakov:
v. Dis: Oblomov liet alles in zijn leven
schieten, een vrouw, zijn karrière. U
bent zelf een gevierd akteur in de So-
vjet Unie.
Tabakov: De vraag waarom we leven
heeft nog niemand goed kunnen
beantwoorden. Maar belangrij ker dan
de vraag over iemands karrièredrang
vind ik de band van Oblomov met het
land, met de aarde, de natuur. Daar-
om was ik tijdens de opnames soms
ook zo geroerd. Ik herinner me hoe
Nikita en ik samen door een kamer lie-
pen in een gerestaureerd huis in Le-
ningrad waar de opnames plaats von-
den. We hebben daar gewoon een
beetje staan huilen omdat we zo ge-
lukkig waren dat we Oblomov konden
maken. We laten zien wat we haten in
het leven, zoals de inhaligheid van ve-
len.

KPO herdacht 7e
lustrum met gezellige
bijeenkomst
Bestuur en leden van de KPO hebben
het 35-jarig bestaan van de afdeling
gevierd met een gezellige leden-
avond in zaal Schoenaker.
Op deze avond ontvingen tien dames
een zilveren herdenkingslepel vanwe-
ge het feit dat zij vanaf de oprichting
lid van de afdeling waren. Het waren
de dames Schoenaker-Smit, Helmink-
Horsting, Gal-Ligtenberg, Helmink-
Nijenhuis, Zents-Willemsen, Takken-
kamp-IJsseldijk, Besseling-Helmink,
Nijenhuis-Eggink en Schotman-Hel-
mink.

Op deze avond showde de uit Heeten
afkomstige klederdrachtgroep de vele
soorten en vormen van kleding, welke
in het verleden werd gedragen. Ge-
showd werden de klederen die wer-
den gedragen in het werk, op zondag,
bij rouw en trouw. Ook de toen heer-
sende nachtmode werd getoond.
Tweemaal kwamen de vijf dames en
een heer voor het voetlicht. De shows
werden met het voordragen van ge-
dichten nader toegelicht. Het slotop-

treden werd beëindigd met het zingen
van het Overijsselse volkslied.
Met een drankje en een hapje werd
het een gezellige avond; bij de verlo-
ting was het opvallend hoe vaak Vrou-
we Fortuna de zijde van de Heetena-
ren koos.

Jubileum-loterij
Ratti gestart
Afgelopen donderdagavond werd in
het klubhuis van de s.v. Ratti de eerste
aanzet gegeven tot de grote jubileum-
loterij, in het kader van de viering van
het veertig-jarig bestaan.
De ere-leden Hartman en Wentink
kochten op deze bijeenkomst de eer-
ste loten.
Besloten is de grote verkoop eerst op
te starten op 9 maart a.s., omreden
thans de carnavalsvereniging De
Deurdreajers een verloting organi-
seert.
Op deze avond maakten de heren Jos
Geerken en Jos Jansen reeds een deel
van het feestprogramma bekend. Bin-
nenkort hopen we het gehele feest-
programma te kunnen presenteren.
Wim Klein Heerenbrink is de coördi-
nator in het loterij-gebeuren.

ONTWERP/AAN LEG

centrale verwarming
luchtverwarming

koeling

air-conditioning

elektra
loodgieterswerk

SERVICE/ONDERHOUD

24-uurs-dienst

storingopvang

ketelonderhoud

abonnementen

dag/nachtklokken

ER/HR ketels

automatisering

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

KONTAKTLENZEN
Graag informeren

wij U over de

verschillende

mogelijkheden.

Gevraagd voor
museum 1940-1945

alles uit die periode zoals:
helmen, uniformen, bajonetten,

documentatie enz.
Ook mannelijke en vrouwelijke

etalagefiguren

JEAN KREUNEN
Marktstraat 6,

7255 CA Hengelo Gld.

Bel 05752-1546 en vraag om de gratis folders en
dokumentatie! Jansen & gal

installatietechniek vorden
7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Gedurende deze maand

ontvangt U bij

aankoop van een paar

kontaktlenzen een

introduktiekorting
van 50,-

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

ADVERTEREN

KOST GELD...

NIET

ADVERTEREN

KOST MEER!!!

Meisje van 10 jaar zou graag
een pony willen berijden.
Heeft 1 jaar les gehad.
Tel. 05752-2897.



Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon05754-517

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DKVORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

week van 11 t/m 16 febr.
500 gram hacheevlees

500 gram varkenslappen
Samen f 10,95

VOORDEEL f 4,-

EIGEN-
GEBAKKEN
BESCHUIT.

WEET U HOE
'T SMAAKT?

Op ambachtelijke wijze gebakken.
Waarvoor de beste grondstoffen
worden gebruikt Waarin een grote
dosis vakmanschap is verwerkt. Zo-
dat u kunt proeven dat het nog alle-
maal ECHT smaakt Als vanouds,
onovertroffen
Uw Echte Bakker bakt ze n
deer kunt u te krijgen. Eigengebak
ken beschuit voor een nog betere
goeiemorgen!

ASSELT
Wj Zutphenseweg Vorden Tel 1384

VOOfeOjLUW

Wapen- en Sporthandel

Martens
tuedt dotltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden.

Meisje 16 jaar zoekt werk voor
de zaterdagen en vakantie.
Tel. 05750-21480.

Kom als een kanarie zondag 17
februari naar het Stamper
Carnaval.

met
Televisie

reparaties
•—- direct

naar

uw vakman
• van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Onder het motto: Neat drammen maor deur stekken
Vieren wij

carnaval

de Plaggenstekkers
Met Prins Wim II en gevolg.

Vrijdag 15 februari met medewerking van

CallypSO aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 16 februari met medewerking van

CallypSO en triO Action aanvang 20.00 uur.
Zondag 17 februari

kindercarnaval aanvang 14.00 uur.
Maandag 18 februari met medewerking van

CallypSO aanvang 20.00

Onze residentie is:

uur.

Café de Boggelaar Warnsveld

Afdeling Zutphen e.o.

Dierenbescherming
Ter voorkoming van een veel te groot aantal katten,
houdt de afdeling in haar werkgebied, t.w. Zutphen,
Warnsveld, Lochem, Laren, Vorden, Steenderen, Brummen,
Ruurlo, Gorssel (i.s.m. afd. Deventer) het dorp Voorst
in de periode 18 februari t/m 8 maart een

sterilisatie/castratie-a ktie
- U betaalt een eigen bijdrage van:

f 50,- per sterilisatie, f 17,50 per castratie.
— De meerkosten zijn voor onze rekening.
— De behandeling wordt verricht door Uw eigen dierenarts.
— Bel voor meer informatie en een Kortingskaart:

Mevr. D. te Veldhuis, tel. 05752-3114
Mevr. S. van de Beek, tel. 05750-15121

DE TAP-
KRAAN SPECIALIST
alle materialen
voor: gas-,
water-,
en c.v.-
karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Zondag 17 februari is iedereen
in cognito met 't Stampertjer
Hanska Duo.

Voor uw opleidingen naar

Ook voor de
doe-het-zelver

Loodgietersbedrijf

WILTINK
Vorden - Tel. 1656

RIJSCHOOL

„OORTGIESEIM"
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Verzeker je brommer
dit jaar bij de

it is toch een te gek lage prijs!
Het bedrag dat we hieronder zo groot afdrukken, is wel de

"vanaf" prijs. Dat zeggen we er eerlijk bij. Die 78 piek* geldt
voor «n brommer zonder versnelling. Heeft de jouwe er wel

van alles d'r op en
premie i

dan is de bank met
En het

Dus wat let je om

78.
en de zaak eventjes te regelen.

d'r aan, dar
Da's logiscl
de S nog all
geel a ergi
even langs

/ordt de
iMaar ook

goedkoop,
is anders!
brommen

Want als je je vrienden
de premieverteltkunje

ze 's lekker horen brommen!

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland spaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 Hogeiand Hogelandsingel 113- Stadsveld: Weth. Ni|huisstraat 164 Deppenbroek: Riinstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 't Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Dnenerstraa: • ' n i i < ise Es: J. Gossaertstraat 1 76 - Veldwi|k: Twekkelerplein 40
Klein Driene; Schubertstraat 5 - Nijverheid. Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 2.r> OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LIC

SWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28-Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12,
OORDE v d. Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3

Groots Carnaval
in Rio de Hengelo
Dit alles in onze feestelijk versierde en verwarmde
feesttent, café en discotheek.

Toegangskaarten a f 25,- voor alle drie de avonden
in voorverkoop in het café.

Aanvang alle avonden 19.30 uur.
Komt allen zoveel mogelijk verkleed.

Zaterdag 16 februari:

„BOERENKIELTJESAVOND"
iedereen in Oarnd Pepelkamp outfit, huisorkest Fair play.
en een optreden van entertainer-bandparodist, zanger

RINYVANLEE
Boerenkielen + pet te koop in het café

Zondag 17 februari gezellige carnavalsavond met

VADER ABRAHAM
met als huisorkest „Fair play".

Zondag 17 februari 14.30 uur

KINDERCARNAVAL
met Wil Wight en Patty, goochelen, buikspreker, clownerie.
Entree f 3,- waarinbegrepen 1 consumptie + traktatie per kind.

Maandag 18 februari

„ROSENMONTAG"
met als huisorkest de Dinxperlose formatie „Rain" en een
sfeervol optreden van

JAN EN ZWAAN
Op deze avond prijzen te winnen voor orgineelst verkleeden,
zowel individueel als groepen.

Alaaf en tot ziens in „'t Zwanennest".

Zutphen Tel. 05750 1381?.

POELIER HOFFMAN
KUIKENLEVER haive kg 2,50
KUIKENLEVER 1 kg. 4,75
KUIKENBORSTSTUKKEN 1 kg. 8-
KUIKENFILET 1 kg 13,50

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

S
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637



De Oranjevereniging gaat dit jaar weer een Zeskamp organiseren. De
bedoeling is om op 30 april (Koninginnedag) 's middags te beginnen met
de l e voorronde. Op 3 mei 's avonds de 2e voorronde. En op 5 mei 's mid-
dags de finale.
De inschrijving voor de Zeskamp staat open voor Vordense verenigin-
gen en instellingen, en kan vanaf heden tot 10 maart a.s. gebeuren. Bij de
inschrijving gaarne de volgende gegevens opgeven; Naam en Adres van
de vereniging of instelling, de namen van de leden van het Zeskamp-
team dames en heren, de naam van de coach of begeleider. Deze gege-
vens SCHRIFTELIJK opgeven aan: G. WULLINK, Almenseweg 4,
7251 HR Vorden.
Tegelijkertijd met de Zeskamp zal de competitie voor de Sterkste man
van Vorden, georganiseerd door de Jeugdsoos, afgewikkeld worden.
Meer informatie hierover hieronder.
Deelnemers aan deze competitie zijn UITGESLOTEN voor deelname
aan een Zeskampteam, en de leden van een Zeskampteam mogen NIET
deelnamen aan de competitie van de Sterkste Man van Vorden.

Ook dit jaar zal jeugdsoos 't Stampertje wederom de Sterkste Man van
Vorden organiseren, deze competitie wordt tegelijkertijd met de Zes-
kamp afgewikkeld (30 april en 5 mei). Opgave kan geschieden bij de
Jeugdsoos, Raadhuisstraat 6, Vorden. Tijdens openingsuren of telefo-
nisch tel. nr. 2760. Tot uiterlijk 10 maart a.s.
Inschrijving staat open voor inwoners van Vorden. Er is echter een be-
perking voor wat betreft het aantal deelnemers, dus wie het eerst komt,
wie het eerst maalt.

CONTACTISPORTOVERZICHT

Spannende trial
wedstrijden
De auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" trad zondag als gastheer
op tijdens de jeugdtrial van de KNMV.
Deze trial werd gehouden op het mili-
tair oefenterrein en telde mee voor het
kampioenschap van Nederland voor
de jeugd.
Er was een parcours uitgezet met in
totaal 10 non-stops. De deelnemers
hadden vier ronden af te Jeggen. In to-
taal waren er vier klassen te weten een
A; B; C; D en een zijspanklasse (dit
naar leeftijd en prestatie). De 40 deel-
nemers waren afkomstig uit alle delen
van hetland. De verschillende obsta-
kels die 'genomen' moesten worden,
waren vanwege ijsafzetting op b.v.
boomstammen niet altijd even ge-
makkelijk. Frappant om te zien welk
een dicipline de jongelui op brachten
om een non-stop tot een goed eind te
brengen. Veel deelnemers in de zeer
jeugdige klassen waren dikwijls verge-
zeld van Pa die voortdurend pratend
zijn pupil tot een goede prestatie
trachtte te brengen. 'De Graafschap-
rijders' had deze dag vele leden ninge-
schakeld voor de controles e.d. Boven-
dien waren verschillende dames in ak-
tie die er voor zorgden dat de snert
warm bleef en niet te vergeten de kof-
fie die de medewerkers in de kou in de
bossen kregen aangeboden.

Uitslagen trial:
A-klasse: 1. Marco Plit, Haaksbergen
18 strafpunten; 2. Frank Ewals, Baarlo
19 strafpunten; 3. Sylvain van Rooy,
Heesch 21 str.; 4. Rene Opstals, Baar-
lo 22 str.; 5. Paul Verheyen, Prinsen-
beek 30 strafpunten.
B-klasse: 1. Alex v.d. Broek, Zundert
40 strafpunten; 2. Mark v.d. Linden,
Nistelrode 68 str.; 3. Fokko Vos, Em-
mercompascum 70 str.; 4. Perry de
Vocht, Harfsen 123 strafpunten.
C-klasse: 1. Fred Wouda, Krommenie
10 strafpunten; 2. Peter te Velthuis,
Neede 25 str.; 3. Maikel Bogchelman,
Zelhem 42 str.; 4. Marco Veerman,
Wormerhuizen 70 strafpunten.
D-klasse: 1. Guido Freriks, Hengelo
21 strafpunten; 2. Stan van der Bosch,
Pijnacker 56 str.; 3. Marcel Brunsveld,
Lochem 62 str.; 4. Raymond van Tol,
Den Haag 85 strafpunten.
/Jjspanklasse: 1. R. Holtkamp en J.
Wouda, Krommenie 20 strafpunten;
2. Ch. Wouda en M. Brasser, Krom-
menie 24 str.; 3. R. Mol en W. Mol,
Breda 43 str.; 4. G. Broekhuizen en W.
Dijkhuizen, Holsloot 53 strafpunten.

Eerste resultaten
T.T.V. Vorden
Weer of geen weer, de trainingen van
de diverse selecties van de Touwtrek-
vereniging Vorden gaan onvermin-
derd voort. Dat een en ander resulta-
ten kan afwerpen werd afgelopen zon-
dag bewezen. Op het indoor-tournooi
in de manege te Eerbeek wist de
jeugdploeg A van Vorden in een zeer
sterk bezet toernooi de eerste plaats te
winnen vóór Bathmen. Derde werd
Vorden B. In de overgangsklasse werd
Vorden derde, na Eibergen en Eri-
chem.

Veldtoertocht
Achtkastelenrijders

De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseerde zondagmorgen een
veldtoertocht over een afstand van 40
kilometer. De 75 deelnemers kregen
een parcours voorgeschoteld dat veel-
al liep over bospaden in de buurt-
schappen. Hier en daar een klein stuk-
je harde weg. Uit alle windstreken van
ons land waren de 75 deelnemers ko-
men opdagen.
Start en finish waren op het Gemeen-
telijk Sportpark. Na afloop kregen de
deelnemers een medaille aangeboden
als herinnering aan deze veldtoer-
tocht. Onderweg werden wij evenmin
vergeten want leden van 'De Achtkas-
telenrijders' stonden langs het par-
cours klaar met warme chocolade-
melk.
De Vordense rijwiel en toerclub is
voornemens om op 24 maart een
tocht te houden voor eigen leden.

Gymnastiekvereniging
„Sparta"
Op zaterdag 9 februari '85 hebben 34
meisjes vanaf 9 jaar van Sparta deelge-
nomen aan de Springwedstrijden in
de Spilbroekhal te Neede.
De wedstrijden werden georganiseerd
door het rayon Berkelstreek van de
kring Gelderland. De meisjes deden
o.l.v. Francis Roelofs aan de volgende
onderdelen mee en behaalden leuke
resultaten:
Lange mat: Sparta l t/m 11 jr. 3e prijs;
Sparta 2 t/m 11 jr. 3e prijs; Sparta 3
jeugdtst. 12-15 jr. Ie prijs; Sparta 4
jeugdtst 12-15 jr. 3e prijs; Sparta turn-
sters 16 jr. + 2e prijs.
Kast Reutherplank: Sparta l t/m 11 jr.
3e prijs; Sparta 2 t/m 11 jr. 3e prijs;
Sparta 3 jeugdtst 12-15 jr. 3e prijs.
Paard minitramp: Sparta 3 jeugdtst 12-
15 jr. Ie prijs; Sparta turnsters 16 jr. +
ereprijs.
Minitramp vry: Sparta 3 jeugdtst. 12-
15 jaar ereprijs; Sparta turnsters 16jr.
+ ereprijs.

i
Dames Kranenburg
zaalvoetbalkampioen
Het dameszaalvoetbalteam van de
Kranenburg is in de Sporthal het Jeb-
bink kampioen van Vorden gewor-
den. Voor de dames een opmerkelijke
prestatie want het gebeurde voor de
vierde achtereenvolgende jaar.
Het toernooi werd georganiseerd door
de zaalvoetbalver. Velocitas en trok
een redelijke publieke belangstelling.
Het spelniveau was redelijk te noe-
men. In totaal namen er zeven ploe-
gen aan deel die in twee poules waren
ondergebracht.
Voorzitter van Bergenhenegouwen
reike na afloop de prijzen uit en be-
dankte de heer Ab Jansen voor het be-
schikbaar stellen van de wisselbeker.
In de finale won Kranenburg met de
royale cijfers 6-1 van de Kiwi's. De
Globetrotters versloegen in de kleine
finale het team van Klaassen met 2-1.
Eindstand l en kampioen van Voro-
den de Kranenburg; 2. de Kiwi's; 3.
Globetrotters; 4. Klaassen; 5. A-team;
6. De Herberg; 7. Waterspetters.

Velocitas
Maandag 18 februari speelt Velocitas
II om 19.00 uur thuis tegen Dynamo
III. Twee dagen later gaat Velocitas II
op bezoek bij Meilink I. Het eerste
team van Velocitas is vrij.

Volleybal Dash
Uitslagen volleybalver. Dash heren:
Harsen l - Dash l 2-2; Dash 2 - Vios l
2-l;Dash3-Boemerang4 l-2; Dash4
- DVO 3 1-2.
Dames: SVS 3 - Dash 2 1-2; Voor-
waarts 3 - Dash 31-2; WSV2 - Dash 5
2-l ;Lettele2-Dash60-3.

Waterpolo
Flinke zege heren
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond een 8-4 overwinning be-
haald op het bezoekende Hanzekik-
kers. Rudi Sloot en Peter Nijenhuis
bezorgden Vorden in de eerste perio-
de een 2-0 voorsprong. De tweede pe-
riode werd afgesloten met de stand
4-1 (Vordens doelpunten op naam
van Rudi Sloot en Kier Knol).
In de derde periode liep Vorden tot
7-2 uit, via goals van Frans Karmig-
gelt, Jaap Stertefeld en Peter Besse-
link. Nadat Hanzekikkers in de laatste
periode tweemaal had tegengescoord
bepaalde Frans Karmiggelt de eind-
stand op 8-4.

Nederlaag voor dames
De Vordense dames leden zaterdaga-
vond een 1-5 nederlaag tegen Dior uit
Loenen. Aanvankelijk had Vorden
het beste van het spel. Jacqueline ter
Huerne gaf Vorden in de eerste perio-
de een 1-0 voorsprong. Bij het ingaan
van de derde speelperiode stond deze
stand nog steeds op het scorebord.
Toen kwamen de dames uit Loenen
geweldigd opzetten en kreeg Vorden
drie doelpunten om de oren. In de
vierde periode werd deze voorsprong
door Dior tot 1-5 uitgebouwd.

Avondwandeling
Touwtrekvereniging
Ondanks de weersomstandigheden
was^fcleelname aan de afgelopen za-
terdagavond door de Touwtrekver.
Vorden georganiseerde avondwande-
ling goed te noemen.
Alle deelnemers waren vol lof over
het uitgezette parcours dat veelal
voel«ioor de bosrijke gebieden van
Vorden. De opdrachten en vragen wa-
ren niet allemaal even gemakkelijk,
maar na terugkomst in het klubhuis
vonden de deelnemers dat een wan-
deling bij avond door de sneeuw weer
eens iets anders was.
Na een gezellig samenzijn werden de
prijzen als volgt te zijn gewonnen: 1.
Fam. Barink; 2. Groep Bokstart; 3.
Groep te Brinke; 4. H. Gr. Roessink;
5. Groep G. Eggink.

Biljarten
B.V. Kranenburg
Alle teams van de B.V. Kranenburg
hebben de winterstip goed overleefd.
Het eerste team kwam met een 32-
37 overwinningen terug van Olburgen
I. Kranenburg 2 speelde thuis tegen
Beuseker 2. Het werd een 38-34 over-
winning. Kranenburg 3 speelde tegen
Kranenburg 4. Voor beide teams dus
een thuiswedstrijd.
Hier werd de uitslag 35-29, in het
voordeel van het derde team.

Dammen
DIOS 4 - Vorden 4: 5-7
Het vierde team van DCV Vorden
heeft een verrassende doch verdiende
overwinning uit Eibergen wegge-
haald. Doordat DCV 4 met l speler
minder kwam, begonnen de Eiberge-
naren met een 2-0 voorsprong, maar
dit werd door Rik Slutter weer goedge-
maakt. Zijn tegenstander dacht in ge-
wonnen positie een dam te nemen,
maar hij had zich verrekend, waardoor
Rik Slutter ineens 2 schijven voor-
stond. Nadat Martin Boersbroek ver-
loor en Wim Hulshof een goede stand
remise liep lopen, haalden Gerco
Brummelman en Henk Esselink de
overwinning naar Vorden.
Martin Jacobs - niet opgekomen 2-0;
D. Krooshof- G. Brummelman 0-2; L.
Wissing - H. Esselink 0-2; G. Korten -
M. Boersbroek 2-0; Marcel Jacobs -
W. Hulshof 1-1; A. te Rietmole - R.
Slutter 0-2.

DSO - DCV Vorden 2: 13-7
Het reserveteam heeft een fikse ne-
derlaag geleden, tegen DSO Sinderen,
wat voornamelijk te wijten was aan
slecht spel aan de onderste borden.

Ook Simon Wiersma en Saskia Buist,
die beiden remise speelden, deelden
in de malaise omdat ze met een schijf
voor de winst niet konden vinden. Ab
Wassink en Berts Wentink boekten
goede overwinningen.
G. Klompenhouwer-S. Wiersma 1-1;
C.Grevers-H.KleinKranenbarg 1-1;
J. Huls - A. Wassink 0-2; J. Tuenter - S.
Buist 1-1; B. Berkelder - G. ter Beest
2-0; H. Rikkers - G. Hulshof 2-0; J.
Krajenbrink - B. Breuker 2-0; H.
Tuenter - B. Rossel 2-0; J. Colenbran-
der - B. Wentink 0-2; J. Grevers - H.
Wansink 2-0.

Nyverdal - DCV l 8-12
Door een krappe overwinning op de-
gradatiekandidaat Nijverdal is het eer-
ste team nog in de running voor het
kampioenschap. Omdat Krommenie
verloren heeft, en Eibergen met 14-6
gewonnen heeft, staat DCV nu gelijk
met Eibergen (die de laatste ronde te-
gen Krommenie speelt) in wedstrijd-
punten. In bordpunten, die bij gelijk
eindigen de doorslag geven, staan de
Eibergers er beter voor (3 bordpunten
meer). DCV speelt de laatste ronde (8
maart) tegen Wageningen.
De overwinning op Nijverdal kwam
tot stand door (alweer) een vroege
overwinning van topskorer Wim Was-
sink, en winst van Henk Ruesink, Ger-
rit Wassink, Johan Krajenbrink en
Wieger Wesselink.
H. Hoonhorst - H. Ruesink 0-2; J.F.
Gerritsen - H. Hoekman 1-1; B. Bak-
huis - H. Graaskamp 2-0; M. Morsink -
G. Wassink 0-2; J. Bakhuis - J. Krajen-
brink 0-2; J. Groeneveld - W. Wassink
0-2; P. Olde Hanhof - W. Wesselink 0-
2; J. Kalvenhaar - J. Masselink 1-1; R.
Hendriks - J.W. Koerselman 2-0; A.
Brinkman - B. Nijenhuis 2-0.

Onderlinge kompetitie
Senioren Hoofdklasse: J. Masselink -
S. Buist 1-1; H. Klein Kranenbarg - G.
ter Beest 1-1; W. Wesselink - H. Hoek-
man 2-0; B. Hiddink - T. Slutter 1-1.
Eerste klasse: B. Wentink - W. Beren-
pas 0-2; H. Berenpas - H. Wansink 0-2;
G. Brummelman-J. HoeninkO-2; H.
Esselink - B. van Zuylekom 2-0; J.
Slutter - M. Boerkamp 1-1; M. Boers--
broek - B. Rossel 1-1.
Jeugd: F. Ibrahim - M. Klein Kranen-
barg 1-1; H. Berenpas - G. Brinkman
2-0; A. Berenpas - Fj^-ahim 0-2; F.
Ibrahim - H. Berenpa^r>2; F. Ibrahim
- E. Koerselman 2-0; E. Koerselman -
A. Berenpas 2-0; W. Hoenink - E.
Koerselman 2-0; M. Klein Kranen-
barg - G. Brinkman O^LA. Berenpas -
W. Hoenink 0-2; M^Ébine Kranen-
barg - E. Koerselmanl-1.

Verloren en gevonden
voorwerpen
VERLOREN: weekkaart GSM; alu-
minium wieldop (gesloten); hand-
schoen, zwart met witte strepen; auto/
huissleutels "Fiat"; gouden jongens-
kopje van armband inschr. "Remco
28-11-'71; Duitse Herder, reu, donker
bruin "Basco"; zilveren ketting met
antiek soort Zeeuwse knop als han-
ger; doublé dameshorloge merk Ri-
chards, Hagedissen leren band; porte-
monnee met bankpas, eurocheque-
pasje nr. 3664-63608 ca. f 5,- klein
geld; 6 a 8 sleutels aan ring; zilveren
monogram uit jachtgeweer, inscr. "BB
1-1-13/26-8-76"; 2 lederen hand-
schoenen; rode portemonnee inh.
15,-, 3 munten; rode portefeuille, inh.
rijbewijs etc; PTT legitimatie nr.
765098.

GEVONDEN: sleutel; zilveren ket-
ting met goudkleurig plaatje "11-11-
58" en zilveren hartje + pijltje; rechter
kinder want; l paar grijze kunstlede-
ren gevoerde handschoenen; sleutel-
bos Ford (rood label); sierdop "Alpi-
na"; handschoen, blauw; armbandje,
opschrift "Monique"; giropas NS
kaart; bromfietskap + gereedschap-
setje; sleutelbos met 6 sleutels; bruine
portemonnee met ritssluiting met
bankpas.

Sterilisatie/castratie
Dierenbescherming
Reeds geruime tijd worden er door
een aantal afdelingen van de Dieren-
bescherming Sterilisatie/Castratie-
Akties opgezet. De afdeling Zutphen
e.o. is van plan om in de periode 18
febr. tot en met 8 mrt. eveneens een
dergelijke aktie te organiseren.
Wat is de aanleiding voor zo'n aktie?
In het begin van de jaren zeventig
werd het, met name in de grote ste-
den, duidelijk dat er een enorm aantal
zwerfkatten rondzwierf. Men begon
er overlast van te ondervinden, in de
vorm van:
- bedreiging volksgezondheid;
- stank en schade in tuinen;
- bedreiging vogelstand;

Oranjevereniging
organiseert

weer een groots feest
Daar Vorden geen bevrijdingskomité heeft, worden de feesten betref-
fende koninginnedag en bevrijding dit jaar op verzoek georganiseerd
door de Oranjevereniging, al is het moeilijk omdat het op een zondag
valt. In overleg met diverse instanties heeft men toch een redelijke op-
lossing gevonden.
Dit jaar zullen de feestelijkheden georganiseerd worden op 30 april en
4/5 mei. Er zal weer een Zeskamp plaatsvinden waaraan iedere Vorde-
naar kan deelnemen. Deze start op 30 april en op 5 mei zal de finale
plaatsvinden.
Daar 5 mei op een zondag valt beginnen de feestelijkheden om 14.00
uur. Op die zondag is er geen kermis. De Oranjevereniging heeft de gul-
den middenweg gekozen om iedere Vordenaar de gelegenheid te ge-
ven om de bevrijding te vieren. Er zijn nog onderhandelingen met een
militaire muziekkapel en over een bevrijd ingsvu urwerk, doch de reali-
sering hangt af van de hoogte van de bijdrage van de gemeente.
De bedoeling is om op zaterdag 4 mei een passende herdenkings-
dienst te houden, een en ander in overleg met de Raad van Kerken.
Woensdag 6 maart wordt er een ledenvergadering gehouden. Dan zal
het volledige programma gepresenteerd worden. Voor opgave aan de
Zeskamp zie het artikel hierover in dit nummer.

- binnendringen in huizen;
- dierenleed van de katten zelf i.v.m.

ondervoeding, ziektes, inteelt e.d.;
- geluidsoverlast;
De reden voor de grote hoeveelheid
zwerfkatten ligt in het enorme ge-
boortecijfer van huiskatten. Schatting
leren dat er jaarlijks rond de 1,3 mil-
joen katten worden geboren. Een aan-
tal daarvan gewoon huiskat, een aan-
tal sterft binnen korte tijd. Een grote
hoeveelheid echter heeft geen vaste
woon- of verblijfplaats. Menselijke
nonchalance speelt een belangrijke
rol bij de toename van het aantal

(zwerfkatten. Indien de natuurlijke
omstandigheden gunstig zijn, en het
gebied waar zwerfkatten leven groot
genoeg is, dan zal het best wel moge-
lijk zijn dat de katten een goed bestaan
leiden. De kans echter dat de omstan-
digheden minder optimaal zijn, is veel
en veel groter. Derhalve zal het aantal
zwerfkatten alleen nog maar toene-
men, en dus de reeds eerder genoem-
de vormen van overlast.

De situatie in Zutphen en omgeving is
nog niet verontrustend, hoewel men
toch regelmatig geïnformeerd worden
omtrent de verblijfplaatsen van zwerf-
katten. Het feit echter, dat men hier
nog niet de problemen hebben die bij-
voorbeeld een gemeente als Rotter-
dam heeft. Schattingen daar leren dat
men ongeveer 60.000 zwerfkatten
heeft. Wat niet is, kan nog komen.
Men zal daarom moeten zorgen dat
men de problemen vóór is, en het
vraagstuk bij de wortel aanpakken.
Men zal de eigenaars\an katten trach-
ten te bewegen hun huisdieren te la-
ten steriliseren/castreren. Dat dit nog
maar op kleine schaal gebeurt geven
de cijfers wel aan. Niet in de laatste
plaats is de reden een financiële. Bo-
vendien blijkt men niet op de hoogte
van het zwerfkattenprobleem.
De Dierenbescherming voelt zich ge-
roepen om op beide terreinen iets te
ondernemen: zowel voorlichting ge-
ven als het financieel aantrekkelijk
maken katten te laten steriliseren/ca-
streren.
In de periode 18 februari tot en met 8
maart houdt de Dierenbescherming
een sterilisatie/castratie-aktie, en wel
in de volgende plaatsen: Zutphen,
Warnsveld, Lochem, Laren, Steende-
ren, Brummen, Almen, Gorssel
(i.s.m. de afdeling Deventer), het dorp
Voorst, Ruurlo, Vorden en Eerbeek.
Alle dierenartsen die er werkzaam
zijn, zijn door ons benaderd, en bereid
gevonden mee te werken. Belangstel-
lenden betalen zelf een bijdrage van f
50,- voor een sterilisatie, in plaats van
(meestal) f87,50 en f 17,50 voor een
castratie, in plaats van (meestal) f35,-.
De meerkosten komen voor rekening
van de Dierenbescherming. In een
aantal gevallen bleek de dierenarts be-
reid om de meerkosten met de Die-
renbescherming te delen. Diegenen
die geïnteresseerd zijn laten hun die-
ren behandelen bij hun eigen diere-
narts!! wel moeten zij vanaf heden
contact op nemen met mevr. te Vel-
thuis, tel. 05752-3114 of met mevr. van
de Beek, tel. 05750-15791. Men krijgt
dan een kortingskaart toegestuurd,
die zij na de behandeling aan de diere-
narts geven, tegelijk de genoemde ei-
gen bijdrae van resp. f50,- off 17,50.
Zie advertentie in dit nummer.

De gevulde
aardappel
Aardappels zijn eigenlijk zó neutraal
van smaak, dat je ze met alles kunt
combineren en er zoveel verschillende
dingen mee kunt maken.

Zo zijn gevulde aardappels een delica-
tesse.
Was net zoveel grote aardappels als u
eters hebt goed schoon en leg ze in een
middelheteoven. Na 30 minuten snijdt
u in de lengte een deksel er vanaf. Hol
de aardappel uit en maak de vulling
van: het binneste van de aardappels,
een geraspte (niet gekookte) winter-
peen, een gesnipperde ui, room, dille-
kruid, peper en zout.
Vul met dit mengsel de aardappels
weer en doe er wat geraspte kaas op.
Zet ze dan weer ca. 20 minuten in de
oven.
Als u de aardappels vlak voor het op-
dienen nog versiert met een toefje pe-
terselie, zijnze helemaal af voordever-
wende eter.

Sterke toename
consumptie
van kwark
De consumptie van kwark is in de laat-
ste jaren sterktoegenomen. In 1971 ge-
bruikte men in Nederland slechts 100
gram per persoon. Hoewel in andere
Europese landen veel meer kwark
wordt geconsumeerd, waarbij Grieken
de kroon spant met ongeveer 15 kilo-
gram per persoon, mag in Nederland
toch wel sprake zijn van een grote po-
pulariteit van het produkt. Ongetwij-
feld zal de hoge voedingswaarde een
van de oorzaken zijn, evenals de toe-
pasbaarheid van kwark in talrijke ge-
rechten, zowel zoete als hartige.

Wat is kwark?
Kwark is i n feite een zachte, verse kaas,
die wordt bereid van melk waaraan
vrijwel alle vet is onttrokken. Bij een
temperatuur van ± 30° C wordt vervol-
gens veer zuursel en weinig stremsel
aan de melk toegevoegd, in tegenstel-
ling tot harde kaassoorten, waarbij de
verhouding zuursel-stremsel juist an-
dersom is. De droge stof in de melk
klontert samen tot wrongel en het
vloeibare gedeelte, de wei, wordt ver-
wijderd. Door het hoge vochtigheids-
gehalte(84°/c) mag kwark evenwel vol-
gens de Land bouw Kwal iteitswet geen
kaas worden genoemd.
Er zijn verschillende soorten kwark
verkrijgbaar. Franse magere kwark,
die iets meer water bevat, waardoor de
kwark wat smeuïger is dan de Duitse
soort, die wat stroef is. Aan halfvolle
kwark en volle kwark is respectievelijk
13%en minstens 20%extra room toe-
gevoegd.

Vet- en natriumarm
Voor mensen die aan de lijn doen is
kwark een uitkomst. Doordat het vet-
gehalte zo laag is kan kwark uitstekend
dienst doen in een dieet. Het relatief
hoge eiwitgehalte van 10,9 gram per
100 gram en de belangrijke hoeveelhe-
den fosfor, calcium en kalium maken
het produkt heel aantrekkelijk. Het is
bovendien geschikt voor mensen die
weinig natrium mogen hebben. Ook
vegetariërs gebruiken kwark dikwijls
als vleesvervanger.

Lang houdbaar en
lichtverteerbaar
Doordat kwark van melk wordt ge-
maakt heeft het dezelfde voedings-
waarde. Dat wil zeggendat het evenals
melk eiwit, vet, koolhydraten, vitami-
nes — behalve vitamine C — en minera-
len — behalve ijzer — bevat. Kwark is
lichter verteerbaar dan melk doordat
het een lichtzuur melkprodukt is. Hier-
door is kwark ook langer houdbaar.
Zelfs als de houdbaarheidsdatum op
de verpakking is overschreden, kan
kwark nog enige tijd, mits goed afge-
sloten en in de koelkast gezet, worden
bewaard. Slechts bij onhygiënische
behandeling ontstaat schimmel. Ove-
rigens heeft het laagje vocht dat kan
ontstaan niets met bederf te; maken,
het is wei dat er gewoon door heen ge-
roerd kan worden.


