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Carnavalsvereniging
DeDeurdreajers
wil gaan vernieuwen
Afgezien van het Rosenmontagbal
viel de publiek belangstelling voor
het Vordense carnaval de laatste jaren
ietwat tegen. 'Maar daar komt veran-
dering in', zegt president Henk Groe-
nendal van De Deurdreajers. 'De af-
gelopen zomer heeft een aantal leden
van de hoofden bij elkaar gestoken
om te bekijken op welke wijze we de
mensen weer meer bij het feest kun-
nen betrekken. En daar is een carna-
valsprogramma uitgerold dat er zijn
mag', aldus Groenendal in een inter-
view met Weekblad Contact. Zie ver-
der Tweede B l ad.

Reisburo Van Duin
start thuisservice
in gemeente Vorden
Reisburo Van Duin uit Zutphen is op l
februari gestart met een zogenaamde
thuisservice in Vorden. Medewerkster
Joska van Wijk brengt op aanvraag
huisbezoeken bij mensen die rondlo-
pen met vakantieplannen. 'Dit is een
uniek project. Volgens mij bestaat het
nog nergens in Nederland', zegt di-
recteur Chris van Duin.
Ook medewerkster Joska van Wijk is
enthousiast over de thuisservice.
'Voor veel mensen is dit een uitkomst.
Denk maar eens aan tweeverdieners.
Die hebben vaak amper de tijd om
naar een reisburo te gaan om hun va-
kantie te boeken. Dan is zo'n thuisser-
vice geschenk uit de hemel', aldus
Joska van Wijk, die zelf woonachtig
is in Vorden.
De thuisservice werkt heel eenvou-
dig. Mensen die op vakantie willen
kunnen telefonisch een afspraak ma-
ken met Joska van Wijk. Deze heeft
de beschikking over ruim 200 reisgid-
sen. 'Die breng ik dan mee voor de
mensen'/vertel t Joska van Wijk, die
enkele jaren op het reisburo in Zut-
phen heeft gewerkt. 'Zelf heb ik ook
veel reiservaring. Daar kunnen de
mensen natuurlijk ook hun voordeel
mee doen. Zo ben ik de afgelopen ja-
ren in Indonesië, Australië, Grieken-
land en Turkije geweest', aldus Joska
van Wijk.

Nobel pleit voor
multifunctioneel
bouwen in Vorden
De heer R.M. Nobel (D66) pleitte
dinsdagavond tijdens de behandeling
van het volkshuisvestingsplan voor
meer multifunctioneel bouwen. Hij
doelt hiermee op woningen die door
middel van een kleine aanpassing zo-
wel geschikt zijn voor jongeren als
voor ouderen. 'Op die manier snijdt
het mes van twee kanten. Je helpt er
op dit moment de vele jongeren mee
die staan ingeschreven voor een wo-
ning. En als straks het aantal jongeren
afneemt, dan kun je die woningen
weer inzetten voor het toenemend
aantal ouderen', aldus Nobel.
De heer R. Pelgrum (VVD) was van
mening dat de gemeente Vorden in de
komende jaren haar woningbouwpro-
gramma's versneld moet gaan uitvoe-
ren. 'Tot nu toe is de gemeente Vorden
steeds het braafste jongetje van de
klas geweest en heeft ze zich keurig
gehouden aan het aantal te bouwen
huizen. Maar als je het aantal bouw-
contigenten zo snel mogelijk op-
maakt, bestaat de kans dat we van een
buurtgemeente enkele contingenten
kunnen overnemen die zij niet ge-
bruikt hebben', zei Pelgrum.
Dat er nog 'hoop' is voor de gemeente
Vorden op het gebied van volkshuis-
vesting bleek maandagmiddag toen
de statenfractie van het CDA een be-
zoek bracht aan zorgcentrum De
Wehme. Gedeputeerde Chris Voer-
man liet wetpn dat de bouw van een
eventueel Woonzorgcomplex achter
De Wchme niet hoeft te drukken op
het contingent van de gemeente Vor-
den. Dit zou volgens Voerman regio-
naal kunnen worden geregeld.

Heren l Dash in het nieuw

Karels Sportcentrum uit Borculo heeft Dash Heren l in het nieuw gestoken. De volleyballers ontvingen uit handen van de
heer en mevrouw Kamperman in het sportcentrum in Borculo hun nieuwe shirts. Tevens werd trainer/coach Bert Vrieler
in het nieuw gestoken.

Afdeling Bouw- en houtbond
FNV viert 75-jarig Üfestaan
De afdeling Vorden/Vierakker van
de Bouw-en Houtbond geeft zater-
dag 18 februari ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan een receptie in
'De Herberg' te Vorden. De bond
hoopt die dag veel mensen te mogen
begroeten.

Voorzitter Gerrit Eggink laat weten
dat het ledental nog steeds stijgt. 'De
laatste jaren hebben we zelfs een aan-
was van met name jongere leden.
Nieuwe leden komen ons niet maar zo
aanwaaien. Daar moetje echt wel iets
aan doen. Wij houden als bestuur re-
gelmatig een ledenwerfaktie. Ik schat
dat 80 procent van de mensen die in
Vorden in de bouw- of hout werken,
lid zijn van onze bond', zo zegt Eg-
gink.

Het is volgens hem een goede zaak
om lid te zijn. 'In de eerste plaats van-
wege de^olidariteit. Samen iets doen.
Bij prol^»en sta je niet alleen. Neem
de problematiek rondom de WAO.

Daar wordt je met name in de bouw-
wereld sterk mee geconfronteerd.
Denk bijvoorbeeld aan de stratenma-
kers. Je ziet ze op 60-jarige leeftijd
hun vak niet meer uitoefenen. Zelfs
op jongere leeftijd niet meer. Er ko-
men klachten met de gezondheid.

Dan moeten er formulieren ingevuld
worden. En dan komen de mensen
eerst bij ons bestuur. Wij helpen hen
met het invullen en het versturen van
de formulieren naar de juiste in-
stanties'.

Een ander groot voordeel van het lid
zijn is volgens Eggink de belasting-
service. 'Dat kost de leden geen cent.
Het laten invullen elder^»st net zo-
veel als een jaar contmutie. Ook
rechtskundige bijstand is gratis', zo
zegt hij.
In 1920 werden er in Nederland 35 af-
delingen opgericht van ̂ Algemene
Nederlandse Bouwa^«lersbond.
Ook werd in dat jaar in VOTden een af-
deling opgericht en wel door ene
mijnheer H.Teunissen. Er werd ge-
start met 7 leden. De vergaderingen
vonden thuis plaats. Er was immers
geen geld. In 1948 kwam er nog een
afdeling bij namelijk die van de R.K.
Bouwvakarbeidersbond 'Sint Jozef'
afdeling Vorden Kranenburg. In 1976
gingen de NKV en NVV samen,
waardoor de afdeling in Vorden naar
honderd leden groeide. Vorig jaar no-
vember opnieuw een samengaan. Dit
keer met^de afdeling Vierakker, van-
daar de huidige naam 'Vorden-Vier-
akker'.

Volkshuisvestingsplan zorgt voor bomvolle raadszaal

Kranenburgers zeggen 'Nee' tegen nota
In de hal van het gemeentehuis
moesten ze zelfs staan. Er was dins-
dagavond in de raadszaal van het
gemeentehuis geen stoel meer vrij
tijdens de behandeling van de ont-
werpnota volkshuisvesting. Het
leek wel of de hele Kranenburg was
uitgelopen om tijdens deze commis-
sievergadering te protesteren tegen
de nieuwste plannen van het college
op het gebied van woningbouw.

De bewoners van Kranenburg maken
zich ernstige zorgen over de leefbaar-
heid en het behoud van de voorzienin-
gen in hun kerkdorp. In de huisves-
tingsnota laat het college weten dat er
tot het jaar 2000 nog veertien wonin-
gen mogen worden gebouwd op de
Kranenburg. Daarna is het wat B. en
W. betreft afgelopen. Datzelfde lot
hangt de plaatsen Wichmond en Vier-
akker boven het hoofd. Bij de bewo-
ners van de Kranenburg is dit in het
verkeerde keelgat geschoten.
Namens Kranenburgs Belang voerde
voorzitter Jan Lucassen het woord tot
wethouder Mulderije en de andere
commissieleden. 'Waar zijn jul l ie
mee bezig. Is de Kranenburg een aan-
hangsel van de gemeente Vorden dat
straks geamputeerd gaat worden', zo
vroeg hij zich af. Lucassen is bang dat
de leefbaarheid op de Kranenburg er
na het jaar 2000 op achteruit gaat.
'Als er geen nieuwbouw meer moge-

lijk is, dan komen de weinige voorzie-
ningen die we nu op de Kranenburg
nog hebben in gevaar', aldus Lucas-
sen, die pleitte voor een evenredige
verdeling van woningen over de ver-
schillende kernen die de gemeente
Vorden kent.
Bestuurslid Erik Klein Haneveld van
peuterspeelzaal Het Kraankuikentje
en direkteur Wim Gudde van basis-
school De Kraanvogel waren het hier
helemaal mee eens. 'Wanneer ik kijk
naar de huidige leerlingen van onze
school dan woont een groot deel daar-
van in de nieuwere woningen van de
Kranenburg. Als die de afgelopen ja-
ren niet gebouwd waren, dan zaten we
nu zo rond de opheffingsnorm voor
scholen. Als er in de toekomst dus
niet meer gebouwd wordt dan zijn wij
ten dode opgeschreven', wanhoopte
Wim Gudde.
Bertus Waarle en Annemarie Wolbert
van het Cultureel Collectief Kranen-
burg waarschuwden de commissiele-
den voor de negatieve gevolgen die
het ontwerpplan volgens hen zou heb-
ben. 'We moeten uitkijken dat de Kra-
nenburg straks geen bejaardenoord
wordt', zei Bertus Waarle. 'Er moeten
dan ook minimaal twee woningen per
jaar gebouwd kunnen worden', voeg-
de Annemarie Wolbert daaraan toe.
Ook SV Ratti en de Kranenburgse
carnavalsclub lieten weten tegen het
plan te zijn, omdat het ten koste gaat

van het nu nog rijke verenigingsleven
in het kerkdorp.
Tot slot richtte de heer D. Bekius,
voorzitter van de Vereniging Kleine
Kernen in de Achterhoek en Liemers,
het woord tot de commissieleden. Hij
vroeg zich af waarom de gemeente
Vorden zo in de pas liep met het beleid
van de provincie. 'Ik geef toe dat het
lastig is voor de gemeente Vorden als
je maar een beperkt aantal woningen
per jaar mag bouwen. Maar als je het
daar niet mee eens bent, moet je wat
dat betreft wel heej duidelijk een sig-
naal afgeven in het volkshuisves-
tingsplan. Nu laat het college zich te-
veel beïnvloeden door het rijk en de
provincie' aldus Bekius.
De aanwezige commissieleden zei-
den allemaal niet gelukkig te zijn met
de passage van het college over het
bouwen op de Kranenburg naar het
jaar 2000. 'Die zinsnede hoort wat
mij betreft niet thuis in deze nota. Het
is nog veel te vroeg om daar nu al een
oordeel over uit te spreken. Ik heb lie-
ver dat het college zich de komende
jaren maximaal gaat inzetten om meer
bouwcontingenten binnen te slepen.
En dan is een dergelijke maatregel he-
lemaal niet nodig', aldus de heer R.
Pelgrum (VVD). Het defintieve plan
van het college komt tijdens de com-
missievergadering in maart aan de
orde. Op 28 maart zal het aan de raad
worden voorgelegd.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 19 februari10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Maaltijdviering voor jong en oud.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 februari 10.00 uur ds. H.G. Rang,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. J. Enderlé, IJsselmui-
den.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 19 februari 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering m.m.v. Dertig-plus-koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 18 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 februari pas-
toor J. van Zeelst, tel. 05752-1735.

Huisarts 18-19 februari ór. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

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

Tandarts 18-19 februari W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer

06-8806 (20 ct/min).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIKRAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 19 februari 10.00 uur Gebedsviering,
herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 februari pas-
toor J. van Zeelst, tel. 05752-1735.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

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

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

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



DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Laat ook dit jaar uw

BELASTINGAANGIFTE
weer deskundig verzorgen.

Wij nodigen u daarvoor uit
op één van de volgende avonden:

Woensdagavond 22 februari
Woensdagavond 1 maart
Woensdagavond 8 maart
Woensdagavond 15 maart
Woensdagavond 22 maart

Van half 7 tot half 9

Ruurloseweg 21 7251 LA VORDEN Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

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

Het kan nog tot 24 maart

dus regel snel de

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

STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

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

Winkel in verf, behang etc.

In onze Spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

Als wij klaar zijn niet hei schilderwerk,
dan is 't ook af!

2 grote Azalea's 10,- 3 Kaaps Violen 6,- 2 bos Narcissen 6,95

Bij ons niet een bos maar

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

rozen, forsythia etc.)

DE VALEWEIDE-bloemen

KIPFILET11,95

HAANTJES 5,25

PER KILO

PER KILO

Poelier HOFFMAN

OPROEP
De VVV Vorden vraagt alle binnen de

gemeente werkzame instellingen,
organisaties en verenigingen om voor
zondag 5 maart opgave te doen van de

voor 1995 geplande aktiviteiten.

Graag schriftelijk of telefonisch bericht aan:

R.C. Haanstra
Mulderskamp 7 - Tel. 1186

Uw aktiviteiten kunnen dan een plaats
krijgen in het VVV-jaarprogramma.

OPROEP

ff

RECTIFICATIE
LEUTBOEK

In ons Leutboek staat ten
onrechte dat de jeugdprins
Michiel heet; dit moet zijn:

Café Uenk
Eigen parkeerplaats

Toon en

Yvonne

3 Biljard*

Nieuwstad 13
7251 AD Vorden
Tel. 05752-1363

Nieuw in Vorden Nieuw bij Toon en Yvonne
VOOR JONG EN OUD:

G/nzo Bou/e
een geweldloos behendigheidsspel

Gezellig boulen met z'n tweeën of met z'n vieren. Tot ziens bij Toon en Yvonne.,

JEUGDPRINS
RUUD

GEVRAAGD:

agrarische
medewerker

ca. 16-17 jaar
voor div. werkzaamheden op veeteeltbedrijf

TE HUUR GEVRAAGD:

bouwland
voor maisland

Koeslag, tel. 05735-1687

Ons Rundvlees EEN KLASSE APART

Dit weekend

RUNDERGEHAKT
Extra Voordelig

SPECIALITEITEN

Gevulde Filet
5 halen,

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Schwarzwalder Schinken

100 gram ƒ 2,45

Zure Zult

100 gram ƒ 0,78

WEEKEND

Rundergehakt

1 kilo ƒ 8,95

Bami of Nasi

1 kilo ƒ 5,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Studenten Steaks

per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond h.o.h. gehakt

voor ƒ l O,"

Rundergehakt

ƒ 12,50

Profiteer mee
met...
ook U adres voor al
uw huisslachtingen

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

Dorpsstraat 11 - Ruurïo
Tel. 05735-1312

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
cocos

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER ^OAO

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

eioö röo
BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS NU 6 VOOR 5,00



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

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

• GRATIS AF TE HALEN: 2
houten vak.huisjes, 10x4
meter, zelf afbreken, en mee-
nemen. Vak.oord 't Sikkeler,
Ruurlo, tel. 05736-1221.

• Waar zijn die heren die
graag bij een gezellige club
willen volleyballen? S.V. So-
cii te Wichmond zoekt jullie.
Trainingsavondwoensdag. Da-
mes natuurlijk ook van harte
welkom!

• JUFFIE. Onze poes is mo-
menteel, volgens zeggen, op de
Hoetinkhof. Wil degene die
haar heeft of ziet ons z.sp.m.
bellen? Bij voorbaat dank! Sig-
nalement: slanke, hoogbeni-
ge poes; veel wit met wat
oranje vlekken, oranje oren en
staart. E. te Winkel, School-
straat 15, tel. 1344.

• TE KOOP: z.g.a.n. garage-
kanteldeur voor personenau-
to. Tel. 05752-2002. Na 19.00
uur.

• TE KOOP OF TIJDELIJK TE
HUUR GEVRAAGD: woon-
ruimte in buitengebied Vorden
voor agrarisch gezin met 3 kin-
deren. Brieven onder nr. V47-
1. Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Leuke carnaval/verkleed-
kleren voor kinderen te huur.
Anja Bogchelman, Hoetinkhof
110, tel. 3145.

• Donderdag! 6 februariavond
met muzikaal karakter in de
Dorpskerk. Aanvang 19.30 uur
tot ca. 20.45 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GEVRAAGD

PER DIRECT:

gemotiveerde
VERKOOPSTER

Leeftijd 18-20 jaar.
Ca. 23 uur per week,
indien nodig meer.

Sigarenmagazijn

BRAAM
Tel. 05752-3260

VOORALUW
DRUKWERK

WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

..MZJLASTOB"

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Dro?:s;en| - Pa:1umene • Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweo 5 - Hengelo (Gld )• tel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizcn-

Onstenk
Begoniastraat 3

7211 AL Stcenderen
Telefoon 2398

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen ?
Mijn hulp is van de Here, die hemel
en aarde gemaakt heeft.

Ps. 121 :1 EN 2

In Gods ontferming opgenomen onze lieve moe-
der en oma

KLASINAANNA
UYTENHOUDT

2 maart 1908 10 februari 1995

SINDS 6 MEI 1957 WEDUWE VAN BEREND MUIS

De kinderen:

Truus van Linge-Muis
Evert van Linge

Jansje Holmes-Muis
Trevor Holmes

Harm Muis
Betsy Muis-Hofenk

Miepvan Lieshout-Muis
Joop van Lieshout

Els Muis

De kleinkinderen:

Anjet en Frank
Arent en Nine
Jan Maurits en Margreeth
Annemarie en Bob
Suzan en Henri
Justin
Berend en Irma
Mariekeen Ronnie
Sjoukje
José en Wim
Elly en Christophe
Nico en Angelique

Vorden, Margrietlaan 23
Correspondentie-adres:
H. Muis, Doormansingel 5, 6981 EA Doesburg

De begrafenis heeft plaatsgevonden woensdag
15 februari op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Uitvoering toneelvereniging

T.A.O. Wüdenborch
op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari.
Wij spelen voor u het toneelspel:

Aili
wolven om de duivelskloof
geschreven door Arie van der Lugt

aanvang: 20.00 uur
Kapel Wildenborch

entree f. 6,00 ind koffie
t/m 12 jaar f. 3,00

Geheel onverwacht is overleden, op de leeftijd
van 80 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, groot- en overgrootvader

HENDRIK JAN EGGINK
ECHTGENOOT VAN GARRITJEN TJOONK

JACOBA JOHANNA BIJENHOF t
JOHANNA EVERDINA KORNEGOOR t

Vorden : G. Eggink-Tjoonk
Emmen : Fam. W. v.d. Kolk-Eggink

Eefde : Fam. B.H. Wagenvoort-Eggink
Lochem : Fam. H.J. Eggink-Bannink
Vorden : Fam. E.J. Eggink-Haaring
Vorden : Fam. A. Nijenhuis-Koning
Vorden : Fam. H. Koning-Pardijs

Zutphen : Fam. K. Samuels-Koning
Zutphen : Fam. F. Jansen-Koning
Vorden : Fam. B. Koning-Buunk

Klein- en achterkleinkinderen

10 februari 1995
Het Molenblick 2
7251 BR Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden woensdag
15 februari op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Ifl MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor
6 febr. t/m
Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

HOOm3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

de week van: maandag
zondag 12 febr. 1995.

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

van:

332 m3

414 m3

496 m3

579 m3

664 m3

744 m3

828 m3

912 m3

995 m3

1076 m3

1162 m3

1242 m3

1365 m3

1492 m3

1615 m3

1740 m3

1865 m3

2071 m3

van:

23 m
28 m
34 m
39 m
45 m
51 m
56 m
62 m
68 m
73 m
79 m
84 m
93 m

101 m
110 m
118 m
127 m
141 m
155 m
169 m

Het weekstreefverbru
bepaald aan de hand
afgelopen week gem
temperaturen.

2278 m3

2483 m3

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

aXtj
* JÉB

L^<2-
rk 'Vïi ^£>

'm ""•\\
Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Belegen Kaas
küo _ 1098
Halvetta Kaas 20+
blank of komijn
500 gram fi.QR

Hele Camenbert
ca. 250 gram

gevuld met Petrella

Pistache Noten
gebrand - gezouten
250 gram

Vanaf a. s. maandag zijn wij
de hele dag gesloten.

3.8Q
5.RQ

3.65
's maandags

"Effy Teeuu>en.

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVl Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. 05758-1334

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

BADKAMER VERBOUWEN ?

Heden is plotseling uit onze familiekring wegge-
nomen mijn beste broer en onze oom

HENDRIK JAN EGGINK
ECHTGENOOT VAN GARRITJEN TJOONK

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden

Vorden, 10 februari 1995

A.W. Berenpas-Eggink
neven en nichten

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

R f. Jansen installatiebedrijf,

burg.galleestraat 58 7251 EC vorden

ORGANISEERT

EEN

KLAVERJAS-
EN

JOKER-
AVOND

OP DONDERDAG
16 FEBRUARI

PLAATS: KANTINE
AANVANG: 20.00 UUR

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

APPEL-ABRIKOZEN en
KERSENVLAAIEN

Dit Is geweldig lekker!

NU van 11,- voor maar 7,95
...MOLENSTOET...
'n gezonde oase in deze welvaartswoestijn,
gemaakt van zuiver molenmeel en bereid

volgens speciaal recept

'n stukje Puur Natuur, da t proef t U!
DEZE WEEK...

TER KENNISMAKING voor 2,50
'n lekker tussendoortje:

BROODJE
STOOFVLEES

NU voor maar 1,65 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

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

Op 10 februari is plotseling overleden onze ge-
liefde zwager

HEIN EGGINK
ECHTGENOOT VAN GARRITJEN TJOONK

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden, fam. Koning

Heden is uit onze familiekring plotseling wegge-
nomen onze geliefde zwager en oom

HENDRIK JAN EGGINK
ECHTGENOOT VAN GARRITJEN TJOONK

op de leeftijd van 80 jaar.

Hengelo (Gld.)
Vorden
Vorden

fam. J. Momberg-Kornegoor
fam. G.H. Kornegoor
fam. M. Kornegoor

Vorden, 10 februari 1995

Geheel onverwachts is uit onze familiekring
weggenomen onze beste zwager en oom

HENDRIK JAN EGGINK
ECHTGENOOT VAN GARRITJEN TJOONK

fam. J.W. Bijenhof-Bruins
fam. S. Aartsen-Bijenhof
neven en nichten

Vorden, 10 februari 1995

s
.OPPERS
Wij helpen U vast sparen *lr

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

voor de krokusvakantie.
AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 16, 17 en 18 februari

GOULASHVL ES
SOOgram

Tip voorde boterham:

GEBRADEN KIPFILET
100gram l j^/O

Keu r koop je:

4 KAKELBURGERS
MET GRATIS 6 EIEREN

6,95
SPECIAL: VLEESWAREN-

KALKOENKATEN-
HAASJES

(kalkoenfilet met
katenspek en
gemarineerd)

100 gram 2,55

TROPICAL
SALADE

100 gram 1 j

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

WITLOF
per kilo

RAUWKOST
Bleekselderij/Kaas

250gram 2,50

MAANDAG
20 FEBR.:

PANKLARE
Witte Kool

SOOgram 1 OU

DINSDAG
21 FEBR.:

PANKLARE
Nasiegroente

500 gram fcOU

WOENSDAG
22 FEBR.:

PANKLARE
Rode Kool

SOOgram 1 OU

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

MOLENSTOET
NU van 2,95 voor

2,50
NIEUW: VANAF VRIJDAG

NU

TOMPOUCEN
NU 6 HALEN

5 BETALEN

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



Vor-den
.W. Hagemanstraal 3 Tel. 05454-74190Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514

dan is het zover!

uiiLBeRTenvuonneGROTGnHuus

JONG
BELEGEN

KAAS

HAMBURGER
BROODJE

PERSTUK

1.39

s u p R
ONTBIJTKOE

GESNEDEN
ANDIJVIE

SÖO GRAM VAN^it-*© VOOR

1,98

1.49

BINDER
VOORST

KI LX)

9.98

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 15 t/n ZATERDAG 18 FEBRUARI

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

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

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

THEO TERWEL \
III AUTOSCHADESPECIALIST III

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

ALS DE STROOM PLOTSELING
UITVALT MOET ER BIJ
U EEN LICHTJE GAAN
BRANDEN!

Een stroomstoring kan altijd voorkomen.
Meestal op de meest onverwachte
momenten. Dan is het belangrijk om het

probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf

Oldenhave, en wij brengen weer licht in de
duisternis. Dag en nacht!

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMOND. TEL 05754-1755

EIBERGENIZUTPHENIULFT

„Want zo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij zijn

eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat ieder die in Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig

leven heeft."
H.W. Remmelink, Vordensebinnenweg 20,
7231 BC Warnsveld, Tel. 05750 - 2 75 45.

Tonny Jurtiëris
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

Salade
van div. soorten ham

Varkenshaas
met pruimen gevuld

Bananenmousse
"-il f 29,50

Gaarne

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Winter
Restanten

15-16-17-18 FEBRUARI
alleen in onze filialen Vorden -

Terborg • Lichten voorde - Aalten

De laatste restanten gaan nu
de deur uit voor,,,

ZOEK MAAR UIT!!!!!
Kom beslist nog even kijken, het loont de moeite

DE VERKOOP BEGINT 'S MORGENS OM 9.30 UUR.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 16 februari 1995

56e jaargang no. 47

Politie Varia
Vorden

Henk Groenendal en Jan Visscher van carnavalsvereniging De Deurdreajers:

Vorig weekend werd er bij een bedrijf
op industrieterrein Het Werkveld in-
gebroken en uit een geldpotje tien
gulden ontvreemd. De daders kwa-
men binnen door een raam te force-
ren. Verder werd er op woensdag 8 fe-
bruari een inbraak gepleegd in een bo-
venwoning aan de Dorpsstraat. Via
een plat dak aan de achterzijde van het
pand waren de daders naar boven ge-
klommen. Nadat de keukendeur ge-
forceerd was, doorzochten de daders
de woning en gingen ze er vandoor
met een geldbedrag van 235 gulden.
Op vrijdag 10 februari werd er een
fiets gestolen uit een garage aan de
Wierssebroekweg. Het ging hier om
een City-bike ter waarde van 319 gul-
den. Tot slot kwam er op zondagmid-
dag een melding bij de politie binnen
van een inwoner van Vorden die een
groepje jongeren op het terrein van
het zwembad had zien rondlopen.
Aangezien het zwembad op dit mo-
ment gesloten is, ging de politie een
kijkje nemen. De jongeren waren op
dat moment al verdwenen. Naast en-
kele vernielde roosters troffen de
agenten een stapeltje papier aan dat in
brand was gestoken.

Thuis Best neemt
woonwagenplaatsen
over van gemeente
Als de gemeenteraad het eind deze
maand groen licht geeft, dan neemt
Woningstichting Thuis Best per l
maart vijf woonwagenplaatsen aan de
Overweg over van de gemeente Vor-
den. Ook drie van de vijf woonwa-
gens worden op die datum overgedra-
gen. De andere twee zijn al eigendom
van Thuis Best.

Echte Bakker Van
Asselt verkoopt
Bourgondisch brood
Bij het woord 'Bourgondisch' krijg je
visioenen van Middeleeuwse tafe-
reeltjes: fraai geklede mensen aan een
rijk voorziene, overvloedige dis. De
350 Echte Bakkers van Nederland
hebben dit beeld vertaald in een heel
bijzonder brood, het Bourgondisch
Landbrood. De rijke combinatie van
verschillende soorten granen, een
keur aan noten, zaden en vruchten is
zo exclusief dat met recht over een
Bourgondisch culinair gerecht ge-
sproken kan worden. De Franse zon-
nekoning zou bij wijze van spreken
maar wat graag het Hollands Bour-
gondisch Landbrood op zijn menu
hebben gezet. Jammer voor Lodewijk
de XIV, maar niet voor ons. Vanaf 16
februari is het Bourgondisch Lan-
dbrood verkrijgbaar bij Echte Bakker
Van Asselt. Zie ook advertentie.

VV Vorden
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging 'Vorden' houdt op
vrijdagavond in de kantine aan de
Oude Zutphenseweg voor de A-tjes;
B-tjes en de C-tjes een 'carnavals-
gekke spelletjesavond'. De organisa-
tie zou het leuk vinden wanneer men
verkleed komt. Noodzakelijk is het
echter niet. Verder houdt de voetbal-
vereniging 'Vorden' houdt elke derde
donderdag van de maand klaverjassen
en jokeren. Dit zal zijn op 16 februari;
16 maart; 20 april; 18 mei en 15 juni.
De wedstrijden worden gehouden in
het clubgebouw 'De Ark'.

NCVB
Op dinsdag 21 februari zal de jaarver-
gadering van de NCVB gehouden
worden. Na zes jaar inzet nemen de
dames C.J. Bosman-Groot Roesink
en T. Rouwenhorst-de Boer afscheid
van het bestuur. Mevrouw J.B. Krui-
selbrink-Debbink komt in ieder geval
voor hen in de plaats. Hoe de tweede
vacature wordt opgevuld, is nog niet
bekend. Na de pauze zal Job Teeuwen
van de Vereniging voor Natuur en Mi-
lieueducatie (IVN) een lezing houden
over het leven van de kleurrijke libel-
Ie.

Dit feest moetje gewoon een keer gevierd hebben'
i£>n r*d t*n o i/o l ei/or*£>n ïnrinrv T\£* T^*»i • r* aaa^ff^ÊaiaK^v^ss^^^faseKatamm^famKamssna^ -vaessa^mmmmm^^mu^^ l : 111 rv l"; l M H*Ml n<Toen carnavalsvereniging De Deur

dreajers in 1959 werd opgericht,
woonden president Henk Groenen-
dal en tweede-secretaris Jan Vis-
scher in het westen van het land.
Hierdoor maakte het tweetal ook de
hoogtijdagen van de Vordense vere-
niging in de jaren zeventig niet mee,
toen vanuit de hele regio duizenden
mensen naar het feest op de Kra-
nenburg gingen. Inmiddels wordt
het carnaval van De Deurdreajers
niet meer op de Kranenburg ge-
vierd, maar in residentie De Her-
berg in Vorden. Afgezien van het
Rosenmontagbal op de maandaga-
vond, valt de publieke belangstel-
ling voor het feest de laatste jaren
ietwat tegen. 'Maar daar komt ver-
andering in', zegt president Henk
Groenendal (47) zelfverzekerd. 'De
afgelopen zomer heeft een aantal le-
den de hoofden bij elkaar gestoken
om te bekijken op welke wijze we de
mensen weer meer bij het feest kun-
nen betrekken. En daar is een car-
navalsprogramma uitgerold dat er
zijn mag', aldus Groenendal. Jan
Visscher verwacht echter niet dat
er net zoals vroeger weer duizenden
mensen naar het Vordense carna-
val komen. 'Je moet het feest van
vroeger ook niet meer vergelijken
met het carnaval van de jaren ne-
gentig. We leven nu en niet twintig
jaar geleden', aldus Jan Visscher
(49).

- Wordt het nog wat met het carnaval
in Vorden?
Groenendal: 'Waarom niet? Ik heb
daar tenminste alle vertrouwen in. Ik
geeft toe dat de publieke belangstel-
ling de laatste jaren wat tegenviel.
Maar daar komt dit jaar verandering
in. Daar ben ik van overtuigd. Onze
vereniging heeft dit seizoen namelijk
een nieuwe koers ingeslagen. Afgelo-
pen zomer zijn we met een aantal
mensen van de vereniging bij elkaar
gaan zitten en kwamen we tot de con-
clusie dat het zo niet langer kon. Als
we het carnaval in Vorden op een ge-
zonde manier in stand willen houden,
dan moeten we ervoor zorgen dat zich
meer mensen betrokken voelen bij het
feest. Daarom organiseren we dit jaar
ook tal van nieuwe activiteiten in de
hoop dat de animo voor de carnaval
weer toeneemt.'

- Ik snap het niet helemaal. Als er af-
gezien van het Rosenmontagbal maar
geringe belangstelling is voor het
carnaval in De Herberg, waarom zou
je dan het feest kosten wat het kost in
standhouden?
Groenendal: 'Ja hallo, zo zitten wij
niet in elkaar. Je moet pas stoppen als
je alle mogelijkheden hebt onder-
zocht. En dat was tot nu toe nog niet
gebeurd. Als ik kijk naar het afgelo-
pen Prinsenbal dan denk ik dat we op
de goede weg zijn. Die avond had als
thema 'Deurdreajers in Rock'. We
hadden de nadruk gelegd op de rock-
muziek door naast Reflex ook de Vor-
dense band Almost Sober op te laten
treden. Daardoor waren er relatief
veel jongeren op die avond afgeko-
men. En dat is een positieve ontwik-
keling. Want als vereniging moeten
wij het in de toekomst natuurlijk heb-
ben van de jongeren. Want wie de

Henk Groenendal (links) en Jan Visscher: 'We zijn weer op de goede weg met het carnaval.'

jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is
ook mijn motto van dit carnavalsjaar.'
Visscher: 'Als we naar het aantal
jeugdleden van onze vereniging kij-
ken, mogen we eigenlijk nog niet eens
klagen. In tegenstelling tot heel veel
carnavalsclubs in deze omtrek hebben
wij nog twee dansgardes waaronder
een mini-dansgarde. En daar moeten
we trots op zijn. Laten we daarom ook
vooral niet gaan zitten doemdenken.
Zo slecht gaat het nou ook weer niet
met het carnaval in Vorden. Want
waar wordt er in deze regio nog vier
dagen onvervalst carnaval gevierd.
Nergens toch? De meeste verenigin-
gen in de Achterhoek zijn ter ziele ge-

gaan of kennen nog maar een heel be-
perkt carnavalsprogramma.'

- Maar het is niet meer zo als vroeger.
Visscher: 'Je moet het feest van vroe-
ger ook niet meer vergelijken met het
carnaval van de jaren negentig. We le-
ven nu en niet twintig jaar geleden. Ik
kan daar soms zo moe van worden.'
Groenendal: 'Kritiek leveren vanaf de
zijlijn is ook zo makkelijk. Ik hoor
wel vaker de kreet dat het carnaval
niet meer is wat het geweest is. Maar
weetje wie dat zeggen? Dat zijn men-
sen die tegenwoordig geen carnaval
meer vieren en ook niet bereid zijn om
hun handen uit de mouwen te steken.

Ik heb liever dat ze hun steentje bij-
dragen. Maar dan zijn ze niet thuis. En
nu wil ik niet gelijk iedereen over één
kam scheren. Er zijn binnen de vere-
niging ook nog steeds leden van het
allereerste uur die zich ook nu nog in-
zetten voor de vereniging. Ik denk
dan bijvoorbeeld aan de leden van
Club van Elf.
Ondanks het feit dat die club zich vo-
rig jaar heeft opgeheven, zijn ze over
twee weken tijdens het Rosenmontag-
bal waarschijnlijk gewoon weer van
de partij. Want dan houden ze toezicht
bij de kassa van De Herberg.
Helaas is één van die leden ons vorig
jaar ontvallen. En dan heb ik het over

Jubileumcommissie
voor zwembad
zoekt vrijwilligers
Eind maart zwermen enkele tientallen
vrijwilligers uit in Vorden om het en-
velopje op te halen met een bijdrage
voor het jubileumgeschenk voor ons
zestigjarige zwembad. Helaas zal
daar niet bij kunnen zijn de vrouw die
een van de meest enthousiaste starters
van deze actie was: Mevrouw Lina
Oldenhavc. Door een verkeersonge-
luk is zij helaas voorlopig uitgescha-
keld. Intussen wordt er hard gewerkt
aan de voorbereiding van deze actie.
Het bestuur van de Zwemvereniging
'In de Dennen' heeft de werkgroep
'ZB 60'bericht dat zij als jubileumge-
schenk graag een grote klok, even-
tueel voorzien van een buitentempe-
ratuur-aanduiding, zou willen ontvan-

gen. Een klok die vanaf een flinke af-
stand goed zichtbaar is zodat ook
zwemmers en zonners altijd weten
hoe laat het is.

De werkgroep werkt verder aan een
feestkrant, waarin al het nieuws over
het 'Zwemfeest a la 1936' zal worden
vermeld. En aan de actie om geld bij-
een te brengen voor het jubileumge-
schenk. Voor dat feest en voor het op-
halen van de envelopjes zijn nog en-
kele medewerk(st)crs nodig. Geluk-
kig komen er al reacties binnen bij de
werkgroep, maar men kan nog meer
hulp gebruiken. Wilt u even bellen als
u mee wilt doen om deze actie te laten
slagen? Dat kan onder nummer 3218
of 6807. En wie al een bijdrage wil
overmaken: de werkgroep heeft een
rekening geopend bij de Rabobank
onder nummer 36.64.69.304 ten
name van Jubileum Zwembad.

Oud Vorden
Leden van de oudheidkundige Vere-
niging 'Vorden' hebben in het Pantof-
fel tje nogeens kunnen zien hoe Vor-
den er vroeger uitzag. De heren J. van
de Broek en P. Takken presenteerden
een dia-serie waarbij gelijktijdig de
huidige en vroegere toestand werd gc-
projekteerd. Een idee waarbij ze veel
succes oogstten.
Er waren dia's gemaakt van oude an-
sichten, schilderijen en tekeningen.
Zo bijvoorbeeld van Zuidema-Broos
en Jan de Beijer die hier omstreeks
1750 veel gebouwen tekende. De
kwaliteit van de vertoonde dia's was
bijzonder goed.
Een en ander toonde aan dat ook in
Vorden veel verloren is gegaan, waar-
bij panden die nu een ere-plaats op de
monumentenlijst zouden krijgen.
Niemand behoeft verwijten te worden
gemaakt want het gebeurde allemaal

in een tijd waarin alles en iedereen om
vernieuwing vroeg.
Gelukkig zijnde inzichten veranderd.
Men gaat weer meer inzien dat het
oude ook een bepaalde waarde heeft
en de moeite waard is om in stand te
houden. Daartoe kan een ieder een
steentje bijdragen zoals deze serie on-
getwijfeld heeft gedaan.

Bejaardensoos
Woensdag 22 februari is er weer een
bejaardensoosmiddag in het Ludgc-
rusgebouw in Vicrakker/Wichmond.
Na de koffie en opening met medede-
lingen zal de middag verzorgd wor-
den door 3 vrouwluu uut den Achtcr-
hook met gedichten, schetsjes en lied-
jes; dus voor elk Wat wils en allemaal
in het dialect. Het belooft weer een
hele mooie middag te worden.

Jan Krabbenborg. Achter de scher-
men was dat iemand die heel veel
voor de vereniging deed.'

- Dit jaar staat er voor het eerst weer
een optocht op het programma. Hoe
zijn jullie op dat idee gekomen?
Visscher: 'Dat idee is vorig jaar ont-
staan toen wij als Vordense carnavals-
vereniging hadden meegedaan aan de
optocht in Zutphen. Dat is toen hart-
stikke goed bevallen. Vandaar dat we
dat een vervolg wilden geven. Alleen
dan niet in Zutphen maar in ons eigen
Deurdreajersdarp. En het leuke is dat
verschillende Vordense verenigingen
zoals de plaatselijke voetbalclub hun
medewerking hebben toegezegd. In
totaal doen er op zaterdag 25 februari
acht wagens mee en twee dweilor-
kcstcn. Voor een eerste optocht is dat
lang niet gek. Door middel van deze
optocht hopen wij ook andere mensen
enthousiast te maken voor het feest.
Hopelijk geeft hen dat net het laatste
duwtje om op die middag of avond
naar De Herberg te komen.'

- De Kranenburg kent sinds enkele
jaren weer een eigen carnavalsvere-
niging. Is er bestaansrecht voor twee
verenigingen in de gemeente Vorden?
Groenendal: 'De tijd zal het leren. Ik
hoop van harte dat beide verenigingen
dit jaar een goed jaar draaien. Maar
het is natuurlijk wel belachelijk dat
een kleine plaats als Vorden twee car-
navalsverenigingen heeft. Als je bij-
voorbeeld kijkt naar de zondagmid-
dag, dan zie je dat zowel de Kranen-
burgse carnavalsvereniging als wij
een kinderprogramma hebben samen-
gesteld. Ik weet niet of die versnippe-
ring het carnaval in deze plaats ten
goede komt. Maar laat ik duidelijk
zijn: ik misgun ze het niet.'

- Het carnaval roept bij veel mensen
een negatief beeld op. Ze denken dat
daar alleen maar wordt gedronken.
Klopt dat?
Groenendal: 'Natuurlijk wordt er met
carnaval gedronken. Maar dat gebeurt
ook tijdens bruiloften, in sportkanti-
nes en discotheken. Waarom mag het
dan tijdens het carnaval ineens niet?
Dat vind ik zo raar. Je mag toch wel
een keer uit de band springen.'

Visscher: 'Sommige mensen hebben
daar ook helemaal geen alcohol voor
nodig. Kijk maar naar onze Prins. Die
drinkt niet eens. Dus wat dat betreft
klopt dat beeld al helemaal niet.'

- Waar gaat het bij carnaval dan wel
om?
Visscher: 'Het leuke is dat mensen bij
carnaval zich helemaal uit kunnen le-
ven. Omdat ze verkleed zijn, kunnen
ze zich als het ware verschuilen achter
een masker. Je kunt je dan even an-
ders gedragen dan in het normale le-
ven. En ik denk dat veel mensen het
carnaval zo beleven. Vorig jaar kwam
ik een echtpaar tijdens het carnaval te-
gen dat ik aanvankelijk helemaal niet
herkende. Zo goed verkleed waren ze.
Op het eind van de avond zag ik pas
wie het waren. En ze hadden een ge-
weldige avond gehad. Dat is toch
leuk. Wat dat betreft kan ik iedereen
het carnavalsfeest aanbevelen. Dit
feest moetje gewoon een keer gevierd
hebben.'

IJsbrand Chardon
houdt lezing
bij hotel Bakker
Oud-wereldkampioen IJsbrand Char-
don houdt op maandag 20 februari
een lezing in hotel Bakker over het
beleren van jonge paarden. Deze
avond wordt georganiseerd door de
vereniging 'In de Rccp'n Vorden'.
Kaarten voor deze bijeenkomst zijn
verkrijgbaar bij de VVV. Zie ook ad-
vertentie.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!



ULLE TIN ORDEN

V SI E GEWEST
MIDDEN IJSSEL EN

SAMENWERKINGS-
VERBAND

OOST-VELUWE
Het Overlegorgaan Stedendriehoek
(de beide dagelijks besturen van deze
samenwerkingsverbanden) hebben be-
sloten de gemeentebesturen in het
gewest voor te stellen om met ingang
van l mei aanstaande de gemeen-
schappelijke regeling Stedendriehoek
in te laten gaan en tot fusie over te
gaan. Oorspronkelijk zou deze fusie
per l januari 1995 al hebben plaatsge-
vonden. De gemeentebesturen had-
den nog tal van vragen, zodat de
fusiedatum is opgeschort.

De vragen van de gemeentebesturen
zijn de afgelopen maanden geïnventa-
riseerd en worden van antwoorden
voorzien. Nadere afspraken zijn reeds
gemaaakt over een financieel verant-
woorde huisvesting en het realiseren
van efficiencyvoordclen.

Het Overlegorgaan verwacht dat hier-
mee voldoende draagvlak voor de
vorming van de Stedendriehoek ont-
staat.

'MEENTEHUIS NIET GESLOTEN OP VRIJDAG
17 FEBRUARI 1995

Op vrijdag 17 februari aanstaande zou het gemeentehuis gesloten zijn in
verband met het jaarlijkse personeelsreisje. Aangezien er echter geen
sneeuw ligt in Willingen, waar het reisje naar toe zou gaan om te langlaufen
ofte skieën, is het reisje uitgesteld.

U bent dus vrijdagmorgen gewoon van harte welkom in het gemeentehuis.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAAG

Op 9 februari 1995 heeft de heer A.
Pellenberg een aanvraag ingediend
voor het renoveren van een toiletge-
bouw op het perceel Larenseweg l te
Vorden.
Deze bouwaanvraag kunt u inzien bij
de sektor Grondgebied (koetshuis bij
het gemeentehuis Kasteel Vorden).

MOOI MEEGENOMEN A/*
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Discobus onder controle
In de commissie Bestuur en Ruim-
telijke Ordening kwam dinsdaga-
vond een rapport ter sprake dat
door de gemeente is gemaakt over
de discobus. Dit rapport is opge-
steld naar aanleiding van klachten
door verontruste ouders die aan de
bel hebben getrokken over onder
meer de te hoge snelheid waarmee
de discobussen, komende uit
Groenlo, soms plachten te rijden.

Ook waren er klachten over vernielin-
gen die jongelui aangericht zouden
hebben bij het verlaten van de bus in
de middernachtelijke uren. Intussen
zijn er geen klachten meer. De gege-
vens uit het rapport dateren uit eind
1993. Een jaar geleden dus. De klach-
ten die toen werden geuit, zijn direkt
onderzocht en zijn er maatregelen ge-
nomen. Burgemeester Kamerling:
'Wij hebben toen onmiddelijk kon-

takt gezocht met de eigenaar van de
discotheek in Groenlo. Daar ligt na-
melijk ook een stuk verantwoorde-
lijkheid. Er is toen afgesproken dat de
discobus vanaf de startplaats in
Groenlo tot het eindpunt in Vorden
onder politiekontrole komt. Boven-
dien wordt erop toegezien dat de ma-
ximum snelheid niet wordt overschre-
den,' aldus burgemeester Kamerling.
Hij merkte nog wel op dat vernielin-
gen die destijds gepleegd zijn niet al-
leen op het conto van jongeren uit de
discobus kunnen worden geschreven.
Een mening die door VVD-er Bran-
denbarg werd gedeeld. 'Er zijn ook
wel eens groepjes jongelui die laat uit
een plaatselijk café komen en die wat
vernield hebben. Gelukkig hebben we
de laatste tijd geen klachten. En wat
de disco-bus betreft houden wij de
vinger aan de pols', aldus burgemees-
ter Kamerling.

Kranenburg klaar
voor de carnaval
Wat carnaval betreft heeft Kranen-
burg in de loop der jaren een flinke
traditie opgebouwd. Vanaf 1959 werd
hier jaarlijks een groot feest gevierd
onder leiding van carnavalsvereni-
ging De Deurdreajers. In de jaren ze-
ventig groeide dit uit tot een feest
waar vele duizenden mensen uit de
gehele omtrek op afkwamen. Toen De
Deurdreajers eind jaren tachtig naar
Vorden vertrokken en Theo Schoen-
aker om gezondheidsredenen het café
op Kranenburg van de hand deed, leek
het carnaval voor de Kranenburg defi-
nitief verloren. Maar niets is minder.
Een paar jaar geleden werd er een
nieuwe Kranenburgse carnavalsvere-
niging opgericht. Nadat het feest en-
kele malen in 't Wapen van 't Medler
werd gevierd, heeft deze vereniging
dit jaar gekozen voor een feesttent op
het Ratti-terrein. Kerkdorp Kranen-
burg ziet zodoende het carnaval weer
met vertrouwen tegemoet. Voor een
uitgebreid programmaoverzicht zie
advertentie in Contact van donderdag
23 febVuari.

repertoire, Engels- en Duitstalige
liedjes. Ook de country-songs werden
met gul applaus door het publiek be-
loond.
Het duo 'De Zwaogers' had eveneens
een aantal liedjes voor het publiek in
petto. Het accent lag echter op de con-
ferences waardoor het publiek niet al-
leen kon luisteren maar tevens harte-
lijk kon lachen. Tijdens deze culturele
avond waren ook leden van de ABTB
en CBTB te gast. -

Bevrijding Vorden
De tentoonstelling van de oudheid-
kundige vereniging over de bevrij-
ding van Vorden wordt niet in het
Dorpscentrum gehouden maar in de
bovenzaal van de bibliotheek. En wel
van 27 maart tot en met 8 april. Op die
tentoonstelling zullen allerlei voor-
werpen en geschriften te zien zijn die
betrekking hebben op de periode
1940-1945. Wie nog spullen heeft
voor de tentoonstelling kan contact
opnemen met mevrouw J. Vreeman-
Dekker (tel. 1253).

ZMO ANBO
De zaal van 'De Herberg' te Vorden
was vrijdagavond goed gevuld toen
de voorzitter van de ZMO afdeling
Vorden de heer R.G. Mennink de cul-
turele avond aankondigde. Een cultu-
rele avond die door de afdelingen
Vorden van de ZMO, Jong Gelre en de
Plattelandsvrouwen werd georgani-
seerd. Het werd een leuke avond want
'De Grolse Hofzangers' en 'De
Zwaogers' boden een afwisselend
programma. De zanggroep uit Groen-
lo, al jarenlang een vertrouwde groep
in de regio zong behalve Nederlands

Donderdag 23 februari organiseert de
ANBO, in samenwerking met het Ne-
derlandse Rode Kruis, voor leden en
introducées een belangwekkende
info-bijeenkomst in 't Stampertje. U
hoort en ziet van nabij interessante fa-
cetten van de internationale hulpver-
lening van het Rode Kruis na conflic-
ten en natuurrampen (met de taak
daarbij van het Nederlandse Rode
Kruis). Aan de orde komen verder het
ontstaan en de ontwikkeling met een
overzicht van de vele vredestaken in
ons eigen land. Het verhaal zal wor-
den ondersteund met dia's.

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

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

21 Plattelandsvrouwen, excursie naar
Siebrand

21 NCVB dhr. J. Teeuwen, IVN-
avond 'Libellen'

22 Plattelandsvrouwen, dhr. Vrogten
uit Hengelo

22 Welfare Handwerken, Wehme
23 Ledenbijeenkomst ANBO in

't Stampertje
25-26-27-28 Carnaval in de Herberg
27 VrouwenclubMedler, dok ter

Sepmeijer
27 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
28 Soos Kranenburg KBO, carnaval

en quiz

MAART:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

1 HVGWichmondééndagsbestuur
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 HVGWichmond,

wereldgebedsdag
6 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
7 Plattelandsvrouwen, Doe-avond
8 Welfare Handwerken, Wehme
9 H VG dorp, bezichtiging R.K. kerk

Kranenburg
13 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
13 VrouwenclubMedler,tulpen

maken
14 Soos Kranenburg
15 Plattelandsvrouwen dhr. Seves,

lezing
15 HVGWichmond,'CornDollies'
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 H VG Wildenborch dhr. Abbink,

schaapsherder
17 ANBO Alg. Vergadering en

aanvullend programma in het
Stampertje

18 Toneelver. Linde in het
Dorpscentrum

20 ANBO klootschieten bij de

ENDA
FEBRUARI:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
15 HVGdorp,BVM-avond
15 HVGWichmond
16 PCC» de Wehme
16 Bejaarercnkring, Dorpscentrum
16 H VG Wildenborch, Hr. Wahl,

Rekkense Inrichting
17+18 TAO Wildenborch'Aili'in de

'Kan^^ildenborch'
20 ANB^Rlootschieten vanaf de

Goldberg

21 NCVB Vorden, asielzoeken
22 HVGdorpPaasliturgie
22 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
25 Soos Kranenburg, 50 jaar

bevrijding Vorden
27 VrouwenclubMedler,'Corn

Dollies'
27 ANBO klootschieten bij de

Goldberg
29 HVGdorpRingavondinLochem

zaal Bousema

CONTACT
een goed en

graag gelez
blad i

Mscaalraewws
Heeft u het nieuwe aangiftebiljet al
ingezien? De fiscus heeft de aangifte-
biljetten vernieuwd en geprobeerd te
vereenvoudigen. Zo komt op het
nieuwe E-biljet een aantal rubrieken
niet meer voor, zoals giften, buitenge-
wone lasten, periodieke inkomsten
waarover geen loonbelasting wordt
betaald en inkomsten uit onderver-
huur.
Het aangiftebiljet E is een verkorte
aangifte door particulieren voor de In-
komstenbelasting en Premie Volks-
verzekeringen (I.B./P.V.V), verschul-
digd over 1994.
Naast het E-biljet zijn er nog vele an-
dere aangiftebiljetten.

Een overzichtje:
- Het aangiftebiljet P is bestemd

voor de aangifte door particulie-
ren. Soms zult u kunnen volstaan
met het al genoemde E-biljet.
Mocht u een verkeerd biljet ont-
vangen, dan kan op de eerste blz.
van de meeste biljetten, het juiste
biljet worden aangevraagd.

- Daarnaast is er het aangiftebiljet
O, bestemd voor de aangifte door
ondernemers, (genieters van winst
uit bedrijf of beroep).

- Het aangiftebiljet B is eigenlijk
een aangiftebiljet P, bestemd voor
de aangifte door particulieren met
bovendien een aangifte voor de
vermogensbelasting 1995. Parti-
culieren moeten dus hun vermo-
gensbelasting d.m.v. een aangifte-
biljet B aangeven.

- Ondernemers die in de vermo-
gensbelasting vallen, moeten niet
een aangiftebiljet O invullen, maar
een aangiftebiljet U, waarin aan-
gifte kan worden gedaan voor de
vermogensbelasting 1995.

- Daarnaast kennen we nog het aan-
giftebiljet VA, bestemd voor een
(nadere) schatting van het belast-
baar inkomen 1994 en 1995 en, als
u een B- of U-biljet heeft ontvan-
gen, van het vermogen per l janua-
ri 1995. De hierop aangegeven
schattingen zijn van belang voor

de eventueel op te leggen (nadere)
voorlopige aanslagen I.B./P.V.V.
1994 en 1995 en Vermogensbelas-
ting 1995. Indien dit biljet tijdig
wordt ingeleverd, d.w.z. voor l
april a.s., wordt uitstel verkregen
voor de indiening van het eigenlij-
ke aangiftebiljet (E, P, O, B of U)
tot l juli 1995.

- Het aangiftebiljet VB (is bestemd)
voor de aangifte van alleen het ver-
mogen per l januari 1995 voor de
Vermogensbelasting over 1995.
Verder zijn er nog de aangiftebil-
jetten T en T voorjongeren tot en
met 27 jaar. Dat laatste biljet is
een sterk vereenvoudigde variant
van het bekende T(eruggaaf)-bil-
jet, dat speciaal bedoeld is voor
jongeren tot 27 jaar, die een bij-
baantje of vakantiewerk hebben,
of maar een gedeelte van het jaar
hebben gewerkt.

- De aangiftebiljetten C (volledig)
en D (verkort) dienen voor de aan-
giften door zogenaamde buiten-
lands belastingplichtigen.

- Het aangiftebiljet F 1995 is be-
stemd voor de aangifte voor de
I.B./P.V.V. 1995 van l januari
1995 tot het tijdstip van overlijden
of emigratie.

- Om het hele overzichtje compleet
te maken, is er tot slot nog het aan-
giftebiljet Q, dat met behulp van
een PC en speciale software op
blanco papier kon worden ge-
maakt. Aan het gebruik van dit
Q-biljet, zijn stringente voorwaar-
den verbonden.

Er zijn dus nogal wat mogelijkheden
en u bent al een heel eind op weg als u
het voor u juiste aangiftebiljet heeft
ontvangen.
Zo zal het E-biljet voor ongeveer 2
1/2 miljoen aangifteplichtigen in ons
land toereikend zijn. Ik wens u veel
succes met het invullen van één van
de biljetten uit deze nieuwe serie.

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

Weekendrecept
Vlogman
Rode koolstamppot met hachee vlees en perzik

Basisbereiding stoven: Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei het in
uitgebruisde en licht bruine boter aan weerszijden dicht en bak het bruin.
Neem het vlees uit de pan en blus de braadboter af met water. Doe het
vlees terug in de braadpan en stoof het met gesloten deksel zachtjes gaar.

U heeft nodig voor 4 personen: 500 gram hacheevlees, l ui, 25 gram
boter of margarine, l laurierblaadje, 2 kruidnagelen, '/2 vleesbouillonta-
blet, '/2 blik perziken, l '/2 kilo aardappelen, 4 grote augurken, 500 gram
gesneden rode kool, l plak ontbijtkoek, l theelepel maïzena, zout en
peper.

Bereidingswijze:
Snipper de ui en bestrooi het vlees met zout en peper. Verhit in een braad-
pan met anti-aanbaklaag de boter of margarine. Bak het vlees in ca. 10
minuten goudbruin. Voeg ui, 2'/2 deciliter water, laurierblad, kruidnagel
en het halve bouillontablet toe. Stoof het vlees met het deksel op de pan
ca. 2 uur. Laat het vlees afkoelen. Zet het tot gebruik in de koelkast. Laat
de perzik in een zeef uitlekken en snijd ze in stukjes. Schil en was de
aardappelen. Zet ze tot gebruik onder water. Snijd de augurken waaier-
vormig in. Kook de aardappelen in ca. 20 minuten gaar. Kook in een
andere pan de rode kool in ca. 25 minuten gaar. Snijd de ontbijtkoek in
kleine stukjes en voeg dit aan de rode kool toe. Verwarm het vlees op
matig vuur in ca. 10 minuten. Voeg de helft van de perzik toe. Voeg de
rode kool toe aan de aardappelen. Stamp met een pureestamper de aard-
appelen door de rode kool. Schep het vlees uit het vocht. Neem het vlees
en de rest van de perzik door de stamppot. Breng het op smaak met zout
en peper. Leg de augurkenwaaiers erop. Roer in een kommetje de maï-
zena met l eetlepel perziknat tot een glad papje. Voeg dit al roerende aan
het vleesvocht toe. Blijven roeren tot lichtgebonden saus. Geef de saus er
apart bij.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

C€HTinCAATMOUOtR

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastoricweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alex anderlaan
De Horsterkamp (behalvenr. 35).
Deldcnseweg
Rondweg

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
DeDcllc
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebos weg

Fam. Koren, ElshofJS, tel. 2466
DcDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
DeLacgte

Voornckamp
Addinkhof
HctHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackt ort weg
Van Heeckerenstraat
Dr.C.Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309
B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molcnweg
Insul indelaan
Wilhclminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
HetHoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Dccanijewcg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 3012

Het lebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Stccge
Het Gul ïk
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
H et Vogel bos je
DeBongerd
DeHanekamp
De Stroct
HetKerspel
Mispclkampdijk



'Ï r SPORT-
NIEUWS

V o e t b a l

Vorden - AZC
Zeven spelers van Vorden l in de lap-
penmand. Door de vele blessures
stond er ditmaal een geheel ander eer-
ste elftal in het veld. De jeugdspelers
Dennis Wentink en Hugo van Ditshui-
zen stonden in de basis en lieten een
goede indruk achter.
Het was aan beide ploegen te zien dat
het wedstrijdritme ontbrak. Op het
zeer hobbelige veld kwamen de passes
niet goed aan en de bal stuiterde alle
kanten op. Vorden had hier het meest
last van. In de beginfase werden twee
persoonlijke fouten in de Vordense
achterhoede genadeloos afgestraft. Sa-
mang Li en Patrice Govaerts brachten
AZC op een 0-2 voorsprong. Zowel
Vorden als AZC kregen nog een paar
kansjes doch dat was aan hen niet be-
steed. Al met al een wedstrijd om van
Vordenkant van te leren want het zal
alle zeilen bij moeten zetten om niet
op de onderste plaats te belanden. Ge-
zien het aantal langdurig geblesseer-
den zal dit een zware opgaaf zijn tem-
eer daar er volgende week tegen het on-
deraan staande Diepenveen gespeeld
wordt in een uitwedstrijd.

Uitslagen
Vorden El-Wilhelmina SSS E2 3-3,
Vorden Fl-Oeken F l 3-4, AZC F3-
Vorden F2 6-0, RKZVC Al-Vorden
Al 3^3,Vorden BI-Keijenborgse Boys
BI 0-1, Reunie Cl-Vorden Cl 4-1.
Vorden 1-AZC l 0-2, Vorden 2-Mar-
kelo 2 2-2, Erica 3-Vorden 33-1,
RKZVC 5-Vorden 4 2-0, Zutphen
5-Vorden 5 2-2.

Programma
Zutphania F l-Vorden F l, Vorden Al-
Longa Al, Zutphania Bl-Vorden BI,
Vorden Cl-Meddo Cl.
Diepenveen l-Vorden l,Etten 2-Vor-
den 2, Vorden 3-Angerlo 3, Grol 6-Vor-
den 4, Vorden 5-Steenderen 4, Reunie
6-Vorden 6, Vorden 7-Lochem 8.

Ratti - Brammen
Ratti l (zondag) begon sterk maar kon
het veldoverwicht en de vele kansen
voor rust niet omzetten in doelpunten
doordat de overtuiging van de voor-
hoedespelers ontbrak. Na rust het-
zelfde spelbeeld. Brummen 5 bleef
met man en macht verdedigen. De

kansen stapelden zich op en er werd
iets feller gespeeld. Dit resulteerde in
een mooie diagonale voorzet van Jan
Kieskamp, teruggekopt door Jos
Schroër en afgerond door Frans Bleu-
mink.Even later een van de spaarzame
counters van Brummen en het was me-
teen raak 1-1. Vlak voor tijd kon Ratti
alsnog door Frans Bleumink de winst
naar zich toe trekken 2-1. Een veel te
lage score door de vele gemiste kan-
sen. Positief was de sportiviteit tussen
beide partijen met een goed leidende
Eddy Stokkink.

r i d g e

BZR

Socii

Uitslagen 8 februari: Groep A: 1.
mevr./heer Scholten 61.4%, 2. dames
Broertjes/Gilles 59.6%, 3. mevr./heer
Vreeman 53.9%.
Groep B: 1. dames Arnhol/van Gastel
67.6%, 2. mevr./heer Schigt 57.1%, 3. da-
mes Van Asselt/Visser 53.3%.

V o l l e y b a l

3, MC2 Voorwaarts 1-Dash l, H P
Dash 1-Harfsen l, DP Dash 2-Ter-
wolde l, D3A Dash 4-Olympia 2, D4C
Dash 7-Wilp 2, MA Dash 1-Terwolde
l,JB2Dash 1-Gorssel 1.
Dinsdag 21 februari: JB2 Gorssel
1-Dash 2.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Uitslagen: Socii F-Dierense Boys F
0-1, Socii E-Gazelle Nieuwland E 2-8.
Socii 1-SVBV l 2-3, GSV'63-Socii 6
1-1.

Programma: Socii D-Wilhelmina SSS
D, Socii B-Daventria B, Steenderen
1-Socii l, Lochem 4-Socii 2, Socii
3-Keijenborgse Boys 5, Socii 4-Voorst
7, Baakse Boys 4-Socii 5, Socii
6-Ruurlo 9.
Programma 26 februari: AZC 5-Socii 4.

Paar desport

LR en PC
De Graafschap
Bij de indoordressuurwedstrijd die op
zondag 12 februari in Laag Soeren
werd gehouden, behaalde Lilian Cup-
pers met Horinoco Flow in de klasse
Ml de eerste plaats met 135 punten.

Devolco - Dash °Pen daë bouw

Motorsport

Graafschaprijders
De VAMC 'De Graafschaprijders' uit
Vorden houdt zondagmiddag 19 fe-
bruari een 'Midwinterrit', een oriën-
teringsrit met een lengte van 50 kilo-
meter. De start is bij het Crazy-steak-
house aan de Ruurloseweg in Vorden.
De rit is uitgezet door Herman Cor-
tumme en Gerrit te Veldhuis. Alvo-
rens de winnaars bekend worden ge-
maakt is er gelegenheid om mee te
doen aan een paar 'rondjes' bingo.

Heren l van Dash speelde zaterdag 11
februari tegen Devolco 3 in Deventer.
Met een uitgedunde basis vertrok het
gezelschap vol goede moed. In de eer-
ste set was de beginfase sterk totdat
halverwege de spelverdeler van Dash
door de rug ging. Deze set werd dan
ook met 15-5 verloren. In de tweede
set moest de coach het team verande-
ren. Een buitenaanvaller moest de
spelverdeling op zich nemen omdat de
tweede spelverdeler geblesseerd in
Vorden was achtergebleven. Er werden
nu ook de meegenomen jeugdspelers
ingezet. Door al deze aanpassingen
was de beginfase slecht totdat het 14-5
werd. Door de werklust kwam Dash
weer wat terug in het spel maar er werd
toch verloren met 15-9. De derde set
begon goed, Dash kwam met 2-6 voor
te staan. Uiteindelijk verloor men de
set met 15-7. Heren l speelt zaterdag
18 februari thuis tegen Harfsen.

Uitslagen
DP Wüp 1-Dash 2 3-1, JB2 Wilhel-
mina 1-Dash l 0-3, Drecr. Dash
l-Socii ^^ÉL Hrecr. Dash l-Devolco
2 3-0, H Wevolco 3-Dash l 3-0, MA
S VS 1-Dash l 3-1, MC2 Overa
2-Dash l 1-2, D2A Dash 3-SVS 5 3-0,
D4A Dash 5-Deventer 3 3-0, D4B
Dash ój^olco 9 2-1, Hl Dash
2-DSC 5. JC Dash 1-WSV 2 0-3.

Programma
Woensdag 15 februari: Hrecr. Voorst
2-Dash 1.
Donderdag 16 februari: Hl Lettele
1-Dash 2, D4B Harfsen 4-Dash 6, JC
Voorwaarts 1-Dash 1.
Vrijdag 17 februari: Hrecr. Dash 2-Epse
1.
Zaterdag 18 februari: DSediv.B Torna-
do-Dash/Sorbo, H3A Overa 2-Dash

Hotel Meilink in ere hersteld
Het heeft maar een haartje ge-
scheeld of hotel 'Meilink', dat sinds
1880 bestaat, zou vorig jaar een an-
dere bestemming hebben gekregen.
De vorige eigenaar, de familie Sem-
melink, had het hotel al in juli ge-
sloten.

Voor Barchem zou het sluiten van het
hotel een gevoelig verlies zijn ge-
weest, want Meilink stond al jaren be-
kend vanwege zijn gemoedelijkheid
en enorme gastvrijheid, waar vele
gasten van genoten, het hele jaar door.
Maar toen kregen Carla en Dick Feer
belangstelling voor het hotel en het is
hen gelukt 'Meilink' van Semmelink
te huren. In augustus is het echtpaar
met veel enthousiasme gestart met
een groot renovatieplan. 'De zaak
was nogal verouderd en paste eigen-
lijk niet meer in deze tijd. Wij hebben
eerst de keuken onderhanden geno-
men. De wanden werden betegeld en
alle apparatuur is vernieuwd', vertel-
len Carla en Dick. De renovering van
het hotel zou in verschillende fasen
worden uitgevoerd. 'Wij streefden er-
naar om het hotel weer naamsbekend-
heid te geven door diverse aktiviteiten
weer op te starten'. In december vorig
jaar werd het hotel eigendom van Car-
la en Dick Feer. Voor hen een extra
stimulans om de zaak grondig aan te
pakken. 'Vroeger zei men vaak 'bij
Meilink kan alles' en wij wilden laten
zien dat wij deze trend willen voort-
zetten'. Zij doen er alles aan om oude
en nieuwe gasten naar Barchem te ha-
len en in hun hotel te verwennen.
Onlangs is de renovatie van het res-
taurant voltooid. Het geheel ziet er
bijzonder smaakvol uit in de huis-

kleuren blauw en geel. Het restaurant
biedt tachtig tot honderd zitplaatsen
en is schitterend ingericht met nieuwe
stoelen, nieuwe vloerbedekking en
gordijnen en prachtig gedekte tafels.
Hier kan men a la carte eten. Men kan
een keuze doen uit de Franse keuken,
waar gekookt wordt naar Hollandse
maatstaven, enigermate te vergelijken
met de Vlaamse keuken. Naast de ge-
rechten op de menukaart zullen ook
andere gerechten geserveerd worden.
Aan speciale wensen willen de eige-
naars zoveel mogelijk voldoen.
Inmiddels is men begonnen met de re-
novatie van de tweeëntwintig hotel-
kamers, waarvan er al zeven klaar
zijn. Alle kamers worden opgeknapt
en voorzien van douche, bad en toilet.
De volgende fase is de renovatie van
het café. 'Wij willen er een echt bruin
café van maken. Ook hier komt nieuw
meubilair, een nieuwe bar en andere
gordijnen. De vloerbedekking wordt
verruild voor een houten vloer.'
Belangrijk in hotel 'Meilink' is de
zaal. Deze kan vergroot en verkleind
worden. Hier kunnen zo'n tweehon-
derd personen dineren en de ruimte is
geschikt voor recepties tot driehon-
derdvijftig personen. De zaal leent
zich uitermate voor het houden van
familiefeesten, vergaderingen en to-
neel- en muziekuitvoeringen. Ook
oudhollandse spelen zorgen voor veel
plezier.
Voor het eerst hebben Carla en Dick
Feer onlangs een Bourgondische
avond georganiseerd met veel succes.
'Eten met de handen mag, er wordt
niet gelet op etiquette, het gaat puur
om de gezelligheid. Obers en ser-
veersters zijn tijdens zo'n gelegen-

heid in speciale kleding gestoken om
de middeleeuwse sfeer te laten proe-
ven.'
Een ander succes is het familiebuffet
dat telkens plaatsvindt aan het eind
van de maand op zondag. De tafels
zijn dan gedekt met heerlijke warme
en koude gerechten tegen een zeer
aantrekkelijke prijs. Het is wel wen-
selijk voor het familiebuffet een re-
servering te plaatsen. In het hotel dat
op 'vijf poten' rust (hotel, zaal, res-
taurant, café en slijterij) werken drie
personen in vaste dienst en zeven
parttimers.
Carla en Dick Feer hebben nog meer
plannen om het hotel nog aantrekke-
lijker te maken. Zodra de bruidssuite
gereed is, willen zij een totaal pakket
samenstellen 'Trouwen in Ruurlo'.
Daarin willen zij opnemen het ver-
voer, de fotoreportage, het diner, de
receptie en de feestavond en de over-
nachting. Een en ander wordt gereali-
seerd in overleg met de gemeente
Ruurlo. 'Wij zouden ons hotel dan
ook in het westen kunnen promoten,
want wie wil niet op zo'n unieke wij-
ze in het huwelijk treden; het is de be-
langrijkste dag in je leven en die wil-
len wij tot in de puntjes verzorgen',
zegt Carla.
Buiten wordt een groot gezellig terras
ingericht. Het bestaande parkeerter-
rein wordt binnenkort vergroot zodat
er volop ruimte komt voor een mooi
terras.
Wilt u weten hoe mooi 'Meilink' eruit
ziet na de renovatie, dan hebt u de ge-
legenheid een kijkje te nemen op vrij-
dag 24 februari aanstaande, wanneer
de officiële opening zal plaatsvinden
met een open huis.

De bouw houdt open huis op vrijdag
17 februari in Borculo. Dan zal in het
NVOB-opleidingsbedrijf 'De Achter-
hoek', Bosberg 21, de werkplaats
voor de bouwopleiding open zijn om
geïnteresseerden kennis te laten ma-
ken met de vakopleiding. De dag is
opgezet door het NVOB-opleidings-
bedrijf, in samenwerking met de
Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf
(SVB) en de VBO-scholen uit Borcu-
lo, Eibergen en Lochem. De VBO-
leerlingen geven er demonstraties met
aanverwante bouwberoepen, zoals
electra, schilderen en metaal. Tevens
is er een mini-beurs waaraan diverse
bedrijven deelnemen. De bouw kan
niet zonder goede vaklieden. Op ter-
mijn is er bij bouwbedrijven volop
vraag naar mensen die beschikken
over moderne vakkennis, vaardighe-
den en een helder inzicht in het bouw-
proces. Tijdens de open dag in de
bouw is er voor bezoekers informatie
verkrijgbaar over de vakopleidingen
in de bouw en over kortlopende cur-
sussen voor werknemers in de bouw
om bij te blijven.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Zet de fietsen maor vaste klaor Bert, 'k bun zo klaor met de kinder.'
'Wo'j dan met de fietse gaon, a'j zo'n bujje op 'n pokkei kriegt, komme
wi'j as un stel vesopn katten in 'n Wildenberg an.' 'Bu'j gek, ut blif wel
dreuge tot 'n aovund volgens ut weerberich. En danderbi'j: wi'j bunt
neet van suuker, den auto gif maor rotzooi in de loch. Dat hè'j vanwekke
wel eleazen in de krante, de luu mot neet meer zo wied met ut vliegtuug
op vekansie gaon. Better is ut nog dat ze allemaole hier in ut land blieft.
Bert Peppelendiek mos Hannie, zien vrouw, wel geliek geven. Afijn, zelf
gavven ze wel ut goeie veurbeeld, in de vekansie gingen ze altied op de
fietse met de beide jonges achterop, 'n Oldsten was trouwens now zo
wied dat hee ut endjen nao tante Dore en ome Gradus Diekhuuzen zelf
wel kon fietsen.
Hannie had altied volle in 'n Wildenberg eloopn. Met Lineken, de doch-
ter van Dore, had ze altied volle op-etrokken en de beide nichjes hadn,
tot dat Hannie vekering kreeg, heel wat kattenkarmsen af-eloopn. Of ut
kwam dat Lineken d'r te fitterug an was, in ieder geval had die d'r nog
ginne an 'n haok können slaon, al ging ze nog wel geregeld nao disco en
andere geleagenhejen.
Tante Dore ston eur buuten al op te wachten too zee ut hofpad op kwam-
men.
'Zo, kiek us an, un kleinen Danny zelf al op de fietse, tjonge, jonge, wat
wod i'j al groot', zei Dore. Op zo'n moment steln ze zich zelf altied de
vraoge of eur Lineken ok nog wel ooit met zo'n paar buuls van jonges
oaver ut hofpad zol kommen fietsen. Maor dat had ze zelf neet in de
hand, dat mod i 'j maor afwachten.
Nao effen de bluujende sneeklökskes en crocussen bewonderd te hem-
men gingen zee nao binnen. Danny en Patrick bleven buutn, de jonges
vonnen ut vol te mooi met de katten, de schaöpe en de krieln die um ut
huus hen leepn. Daor zoln ze 'n heeln meddag gin ummekiekn nao hem-
men.
Ut duurn neet zo heel lange of zee hadn ut eerste köpken koffie met un
stuk eigen-gebakken appeltaarte veur zich staon. Dore mog op zien ticd
dan wel graag un praötjen maakn, zee had de boel altied goed in de riege.
Inens, zonder van te veurn ok maor iets eheurd te hemmen, was t'r un
lawaai of de weald veging. Bert veslok zich haos in un stuk taarte en
Hannie slatern zo met de koffie dat t'r un grote broene vlekke in ut tao-
felkleed kwam, 'n kleinen Patrick kwam binnen rcarn of e d'r wel an
mos.
Gradus en Dore bleven d'r kalm onder, die waarn dat gedonder van die
straaljagers, die op zo'n honderd meter oaver eur hen vlaogen, wel ge-
wend.
'Foi', zei Hannie, 'umme ow dood te schrikken, is mien dat now wat, en
ik dachte nog wel dat i 'jluu hier in un stiltegebied woonden.'
'Jao, daor zitte wi'j midden in, maor dat geldt allene veur de boern. Die
meugt dit neet en mot dat laotn maor wat t'r in de loch gebeurt, daor
maakt ze zich neet druk oaver. Maor dat geet wel vaker zo met de milieu-
wetgeving: de boern kriegt ut op eur dak en de res wod deur de vingers
ezeen. En dat vaste neet allcnc bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Bent u in •
verwachting?

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: Kraamzorg op maat

Garantie van zorg
Keuze uit diverse aantrekkelijke
urenpakketten
Ervaren kraamzorgverleners
Nauwe samenwerking met
zorgverzekeraars

• 24 uur per dag bereikbaarheid,
7 dagen per week

Wanneer u zich in 1994 aanmeldt voor
kraamzorg ontvangt u:

• semafoon in bruikleen voor de
kraamheer

• een Tevic-verzorgingspakket voor
de kraamvrouw

BEL VRIJBLIJVEND VOOR INFORMATIE:

05750 - 16463
NTN Thuiszorg

Regiobureau Midden-IJssel
Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen een
uur weer droog is

• Volkomen veilig en
onschadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken,
zodat uw tapijt zacht, fris
en net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook
meubelstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie! Tel. (05750) 4 33 77

- Chem-Dry Quick Service

ch Albert Heijn

Met onze Top l O aanbiedingen:

10,99

11,99

Riblappen kilo van 18,99

AH Perla Mild Koffie Snelfilter'
2x500 gram van 14,98

ChiCQ Navels net 2 kilo van 3,99 _ A j l J

Seven-Up l Viz liter van 2,19

AH Zaanlander zachf-m/7d48+
kilo van 12,90

Conqueror Sherry 3 smaken
0,75 liter van 7,45

Honig Soepen 3 soorten
2 pak

Lu Bastogne Koeken
pak van 2,39

AH Vruchtensiropen
s/nas - grenadine
0,75 liter van 4,69

Edet Toiletpapier Decor
8 rol van 5,38

1,46

9,90
5,95
2,09
1,99

3,89
3,99

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
voor gratis sparen voor een retourtje Pari/'s.



Bij Edahvindt u
alles benalve hoge prijzen

FRICANDEAU 1 kilo van 16,90 voor 9,90

HAMLAPJES 1 kilo van 15,90 voor 9,90

BAMI NASIVLEES
1 kilo van 13,90 voor

VOOR UW ONTBIJT:

TARVO VOLKOREN
800 gram gesneden van 1,99 voor

8,90

.1,49
VERGEER KAAS
VERS V/H MES
jonge kaas
1 kilo van 11,30 voor.. 9,98

VERSE VLEESWAREN
boterhamworst A A0
100 gram van 1,39 voor 0,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

BLOEMKOOL per stuk van 3,98 voor 1,98

JONAGOLD 1 kilo van 1,98 voor 1,25

BAMIPAKKET 500 gram van 2,98 voor 1,98

Denk aan Uw waardebonfolder, deze week is de
laatste week om de bonnen in te leveren.

Profiteer ^ Totaalkorting fl. 50,=

Reeds in het bezit van onze Edah-card?
Neen, nu dan loopt U mis:
A 5% KORTING op al onze EDAH-MERKARTIKELEN
B Spetter van de week en wel:

EDAH PINDAKAAS ,
pot a 350 gram van 2,19 voor l,

Echter, er zijn nog voldoende cards op voorraad.
Vraag erna bij een van onze cassières.

GELDIG VAN MAANDAG 13/2 t/m ZATERDAG 18/2/95.

Prettig winkelen.
Compleet assortiment.

Scherpe prijzen.

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

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

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

*VR.8°n-21.00uur*
*ZA.8 f16.0Öuur*

Edah G. BOTTERMMI B.V.

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995

Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor
andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. 05752-2039

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

B tÊUBJBfaaBJBJBtBraJcMBIĉ

- Bruin café
- Flitsende diskoteek
- Grieks Romeins terras
- Net effe gezelliger

presenteert op zaterdag 18 februari en vrijdag 10 maart 1995;
n

Deze eerste twee avonden hebben een open karakter en zijn toegankelijk voor maximaal
150 personen, toegangsprijs fl 35.- per persoon (inclusief drank en buffet).
Deze avonden staan muzikaal in het teken van de jaren 70 en 80.
l.v.m. planning, tijdig reserveren, dit voorkomt teleurstelling.

NIEUW ; vanaf heden elke vrijdag- en zaterdagavond
geopend vanaf 21.30 uur.

LET OP!; vanaf 22.30 - 01.30 uur is de dranktotaalprijs
slechts f 117.50 per persoon.

Zaterdag 25 februari, tijdens de carnavalviering, treedt
de band AUMfNTATtON op met als gastzangeres

de zeer bekende Kfazieft Uut 20/ff.
Op maandagavond 27 februari het welbekende
gekostumeerde carnavalsbal met leuke prijzen.

Niets teveel gezegd, kwaliteit en prijs zijn ons bewijs.
"DE ZWAAN" EEN DISCO OM EENS LEKKER UIT TE GAAN.

Wilt U informatie bel: 05750 - 30209. (na 18.00 uur)
Eddie de Gier, Vierakker

Carnaval in Oo

f „Ie Herberg"
TE VORDEN

MET MEDEWERKING VAN CARNAVALSVERENIGING "DE DEURDREAJERS"

4 DAGEN ONVERVALST CARNAVAL
25-26-27-28 FEBRUARI

13 00 uur OPTOCHT

15.00 uur KINDERDISCO
20.30 uur OPENINGSBAL m m v.

Dans- en Showorkest JET SET
in de pauze DISCO
entree f 12,- (incl. lot)

14.oo uur PLAYBACK en KARAOKE
KINDERDISCO entree f 2,50

19.30 uur CARNAVALSBAL 50+

20.30 uur Ouderwets gezellig

CAFÉ CARNAVAL
m.m.v. Hansira Duo

l
FEBRUARI

10.11 uur PYAMA-ONTBIJT
m.m.v. Hanska Duo entree f 8,-

20.30 uur Groot
ROSENMONTAGBAL
m m v NEVEP MIND
entree f 15,- (voorverkoop f 13,50)

14.00 uur BEJAARDENCARNAVAL
m.m.v. Harry Jansen

20.30 uur AFSLUITINGSBAL
m.m.v. Hanska Duo entree f8,50

klokslag POPVERBRANDEN
twaalf HARING HAPPEN
Na de klok van twaalf: afzakkertje in het café

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

O C H M
A. Hahnweq 1, Lochem, 05730-54189

OPRUIMING
1 0-50%

KORTING
Winterjacks
Ski O^ralls
Trainingspakken
Schoenen
etc.

VRIJ. 17 FEBRUARI

(DPMAI HAVEMAND

Z/VT. i5 FEBRUARI

4 DISCOTHEKEN ONDEREEN DAK!
Iedere zaterdag discovervoer voor meer info: tel. 08343-1232

de

organiseerteen

door IJsbrand Chardon
OUD-WERELDKAMPIOEN 4-SPAN RIJDER

op maandagavond 20 februari
in de zaal van hotel Bakker

Aanvang 20.00 uur
Entree f 5-

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.


