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Expositie van Helen

maart in bibliotheek
Tot en met 25 maart is er in de galerie
van de Openbare Bibliotheek werk te
zien van de Vordense kunstenares He-
len Niemeijer. Naast portretten schil-
dert Helen Niemeijer naakten en land-
schappen. 'Mijn werk is vrij natura-
listisch. Ik beperk mij tot de werke-
lijkheid. Dat is mijn sterkste punt en
daar schaam ik me ook niet voor.
Want de realiteit is boeiend genoeg',
aldus de 50-jarige kunstenares in een
interview met Weekblad Contact. Zie
verder Tweede Blad.

SursumCorda geeft
auto weg in loterij
De Christelijke muziekvereniging
Sursum Corda start in september een
superloterij met als hoofdprijs een Su-
zuki Swift. Afgelopen zaterdag wer-
den de bewoners van Vorden over
deze loterij geïnformeerd door middel
van een folder die huis-aan-huis werd
verspreid. De opbrengst van de loterij
is bestemd voor de vervanging van
oude en versleten instrumenten van
Sursum Corda. Burgemeester Kamer-
ling ontving zaterdagmiddag op het
gemeentehuis de eerste officiële fol-
der. Aansluitend liepen de muzikan-
ten van Sursum Corda door de straten
van de gemeente Vorden om de
hoofdprijs van de superloterij aan het
publiek te tonen. Zie verder ook Der-
de Blad van Weekblad Contact.

Groot Enzerinck
houdt lezing
in bibliotheek
De heer H.W. Groot Enzerinck houdt
op donderdagavond 30 maart een le-
zing in de Openbare Bibliotheek over
zijn deelname aan het verzet in de re-
gio Vorden. Vrijdagochtend is hij ook
te beluisteren in het radioprogramma
'In Gesprek' dat wordt uitgezonden
v ia Radio 5.

Gereedschap
De Werkgroep Missie Ontwikkeling
en Vredeswerk (MOV) van de R.K.
Kerk in Vorden houdt deze maand een
inzameling van tweedehands gereed-
schap voor Ethiopië. Gebruikte ha-
mers, beitels, tangen en tuingereed-
schap kunnen tot 26 maart worden in-
geleverd bij schildersbedrijf Van der
Wal, basisschool De Vordering of de
familie Spithoven aan de Banenkamp
6 in Kranenburg.

Actie voor behoud
van Dorpskerk
zeer goed ontvangen
De actie 'Samen sterk voor de Dorps-
kerk' is afgelopen week goed ontvan-
gen door de Vordense bevolking. Vele
mensen boden spontaan hun mede-
werking aan. 'Kan ik ook meedoen
met de sponsorloop?', was één van de
veel gestelde vragen. Ook waren er
veel mensen van buiten de gemeente
Vorden die geld over wilden maken.
'Want het is zo'n prachtige kerk.
Vroeger heb ik in Vorden gewoond en
het zou toch te gek zijn als de kerk
verwaarloosd zou worden', aldus één
van de oud-Vordenaren die met het
actiecomité belde. Verder boden ver-
schillende mensen al spullen aan voor
de grote veiling die het comité wil
gaan houden. In de periode van 14-23
maart worden de antwoordenvelop-
pen opgehaald waarop iedereen ken-
baar kan maken hoeveel geld men wil
storten voor de actie 'Samen sterk
voor de Dorpskerk'. Wie zo geld wil
overmaken voor de actie kan dit doen
op de volgende bankrekeningnum-
mers: ABN/AMRO 47.30.94.835,
Rabobank 36.64.47.475 en SNS Bank
93.33.31.479.

Opening Indoor Sport trekt veel publiek

Vorige week vrijdag werd het nieuwe sportcomplex van Indoor Sport Vorden aan de Overweg officieel geopend. Vele
mensen kwamen afgelopen weekend een kijkje nemen waaronder burgemeester E.J.C. Kamerling die op deze foto zijn
armspieren traint. In totaal kwamen er zo'n 5.000 belangstellenden het nieuwe pand bezoeken. Op de foto van links naar
rechts: Gerdien en Jaap Hesselink van Indoor Sport Vorden, burgemeester E.J.C. Kamerling, voorzitter H. Sueters van de
Vordense Ondernemersvereniging en wethouder M. Aartsen-den Harder.

Collecte voor Tanggu
Johan en Janny Lotterman zijn vo-
rig jaar opnieuw vanuit Vorden
naar Papoea Nieuw Guinea ver-
trokken voor hun alfabetiserings-
en bijbelvertaalwerk. De eerste
concrete resultaten waren inmid-
dels zichtbaar, maar de meest kri-
tieke fase begint nu. Op alle fronten
wordt nu hard gewerkt om de
werkzaamheden over 2,5 jaar te
kunnen overdragen aan de nationa-
le vertalers in Tanggu zelf. Om dit
financieel mogelijk te maken wordt
er zondag 19 maart in de Gerefor-
meerde Kerk een collecte gehou-
den.

Sinds Johan en Janny Lotterman met
hun kinderen in Tanggu werkzaam
zijn is reeds veel bereikt. Eind decem-
ber werd de beschrijving van de Tang-
gu grammatica door Johan groten-
deels afgerond. De eerste lesboekjes

in deze taal en ook het bijbelboek
Marcus ÜR reeds gedrukt. Andere
bijbelboe^P zoals Mattheus en Ro-
meinen zijn klaar voor controle. Jan-
ny houdt zich onder andere bezig met
lesgeven. De komende jaren zullen in
het teken staan van het overdragen
van het alfabctiseringswerk aan de
Papoea-medewerkers zelf. Hoe lang
dat zul duren zal echter met name af-
hangen van de financiële ondersteu-
ning daarvan op dit moment uit Ne-
derland. Enkele taalhelpers staan
klaar om hiervoor te worden opge-
leid. De curssen moeten echter wel
gefinancierd worden door Johan en
Janny Lotterman zelf. Kunnen de
taalhelpers niet naar deze cursussen
dan betekent dit vertraging voor het
werk, hetgeen een langer verblijf van
Johan en Janny Lotterman in Papoea
Nieuw Guinea betekent.
De economische situatie in Papoea

Nieuw Guinea is momci^cl door
verschillende oorzaken ^pit. Ten
ccrrste is er in het droge seizoen zo-
veel regen geweest, dat complete dor-
pen zijn weggespoeld en in verschil-
lende gebieden de oogst is mislukt.
Tevens was er een hevige jaücaanuit-
barsting op West New ofkin. De
hoofdstad van die provincie, Rabaul,
werd volledig verwoest.

VVV op zoek naar
nieuwe vrijwilligers
Bij de VVV kunnen weer enkele nieu-
we vrijwilligers worden geplaatst.
Wie daar iets voor voelt kan zich aan-
melden bij mevrouw J. Wullink (tel.
3222 of privé 2281). In een gesprek
kan dan worden vastgesteld of van
weerskanten de wil en de mogelijk-
heid aanwezig is om aan een inwerk-
periodc te beginnen. Het VVV ver-
zoekt belangstellenden voor 22 maart
te reageren.

Commissieleden stemmen niet in met volkshuisvestingsplan

Kranenburg haalt weer opgelucht adem
De bewoners van Kranenburg ha-
len weer opgelucht adem. De passa-
ge in het volkshuisvestingsplan van
het college van B. en W. om na het
jaar 2000 niet meer te bouwen in
Kranenburg is dinsdagavond door
de raadscommissie van tafel ge-
veegd. De commissieleden waren
unaniem van mening dat ook na de
eeuwwisseling woningbouw in dit
buurtschap ten oosten van Vorden
mogelijk moet zijn. Het college van
B. en W. gaat nu bekijken hoe het
plan aangepast kan worden. Wan-
neer dit niet gebeurt dan zal de
raad hoogstwaarschijnlijk tegen
het volkshuisvestingplan stemmen.

Evenals vorige maand waren de be-
woners van Kranenburg dinsdaga-
vond weer massaal uitgelopen om te
protesteren tegen de plannen van het
college. Hun hoop was deze keer ge-
vestigd op de aanwezige commissie-
leden, aangezien B. en W. de passage
in de ontwerpnota Volkshuisvesting
over bouwen in Kranenburg niet had
gewijzigd. Namens Kranenburgs Be-
lang voerde voorzitter Jan Lucassen
het woord tot wethouder Mulderije en
de andere commissieleden. 'Ik vind
het diep triest dat we hier weer met
z'n allen bij elkaar zijn. Dat was toch

niet nodig geweest', begon Lucassen
zijn verhaal.
Vervolgens ging hij in op de argumen-
ten die het college aangeeft voor het
niet wijzigen van de passage over de
nieuwbouw in Kranenburg. 'Dat zijn
allemaal argumenten die niet steek-
houdend zijn. Zo zegt u bijvoorbeeld
dat er onder jongeren geen belangstel-
ling is voor woningbouw in Kranen-
burg. Daar klopt niets van. Jongeren
willen hier wel degelijk bouwen', al-
dus Jan Lucassen.

Braaf
Bestuurslid Erik Klein Haneveld van
peuterspeelzaal Het Kraankuikentje
spoorde het college van B. en W. aan
om niet het braafste jongetje van de
klas te zijn. 'Tot nu toe heeft de ge-
meente zich altijd keurig gehouden
aan het aantal woningen dat door de
provincie en het rijk gebouwd mag
worden. Wordt het nu niet eens tijd
dat het college bouwcontingenten
probeert te lenen van een plaats als
Zutphen. Ik heb begrepen dat er daar
nog bouwvolume over is. De gemeen-
te Vorden mag wat dat betreft best wel
eens wat actiever zijn', zei Erik Klein
Haneveld.
De heer D. Bekius, voorzitter van de

Vereniging Kleine Kernen in de Ach-
terhoek en Liemers, ging zelfs nog
een stap verder. 'De gemeente Vorden
is naar mijn mening veel te bang dat
kleinere gemeenten in de toekomst
nog minder woningen mogen bou-
wen. Ze gaat uit van het meest nega-
tieve senario, terwijl ik dat graag om
wil draaien. Er gaan in Nederland
steeds meer stemmen op dat kleinere
gemeenten ook moeten kunnen
groeien omdat anders de leefbaarheid
in dergelijke plaatsen ernstig in ge-
vaar komt. Waarom zou het rijk zijn
beleid daar niet op gaan aanpassen.
Dat zou toch ook kunnen. Het ge-
meentebestuur van Vorden moet zich
daarom ook niet blind staren op mo-
gelijke negatieve ontwikkelingen',
zei de heer Bekius. De heer A.C. van
Voskuilen (CDA) was van menig dat
de gemeente Vorden in de komende
jaren haar woningbouwprogramma's
versneld moet gaan uitvoeren. 'Wees
stout en probeer van andere gemeen-
ten bouwcontingenten te lenen. Op
die manier is het de komende jaren
mischien zelfs mogelijk om meer te
bouwen in de gemeente Vorden dan
oorspronkelijk de bedoeling was', al-
dus Van Voskuilen. De raadsvergade-
ring over het volkshuisvestingsplan
heeft plaats op dinsdag 28 maart.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 19 maart 3e zondag van de Veert igda-
gentijd 10.00 uur ds. H. Westerink. Bediening
van de Heilige Doop. Er is zondagsschool en
jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. G.W.H. Pedde-
mors, Nunspeet; 19.00 uur ds. A.B. Wolters,
Staphorst.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 19 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
familieviering m.m.v. de Kerkuiltjes.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 18 maart 18.30 uur Woord- en Com-
munieviering m.m.v. Rouw- en trouwkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 maart Pas-
toor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

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

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

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

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

Tandarts 18-19 maart G.W. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-51870. 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. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. Tel. 05753-1400.
Overige zaken op afspraak. Tel. 05753-1460.

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 maart: mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. tel. 2151. 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
085-45*20.

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.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 maart 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 19 maart 10.00 uur Gebedsviering, He-
renkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 maart Pas-
toor C. Loeffen,-Lochem, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

J\
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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.
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MHnk
Het

geschenk:

Serenade.
Over een moeder die de oorlog
opnieuw beleeft en haar zoon

die reclame-jingles maakt.
Gratis bij aankoop van

ten minste f 19,45 aan boeken.

De auteur:
Leon de Win ter.

Met romans als SuperTex
en De ruimte van Sokolov
doorgebroken naar een

groot lezerspubliek.

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Ook dat is

Albert Heijn

Met onze TOP l O
aanbiedingen:

O Schouderkarbonade
kilo van 10,98 voor

Conqueror Port d/V. smaken
fles van 9,95 voor

Verse Sla
krop

O AH Frans Stokbrood
van l ,99 voor

Coca Cola
1 16 liter van 2,1 9 voor

AH Honing
pot van 3,99 voor __

AH Magere Spekreepjes
100 gram van 1,69 voor

Slagers Achterham
1 00 gram van 3,09 voor

Is) Tomaten Ketchup
450 ml van l ,95 voor

Rieten Bollenmandje
mef voor/aarsb/oemen
exclusief

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

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marte.
stcerls dothnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

NVM

Makelaarskantoor o.g.
PELGRUM b.v.

R
UdM4.*i

Melkquotum op pachtbasis
in de gemeente Vorden

Aan- en verkoop van agrarische bedrijven, melk-,
mest- en andere quota, woningen, taxaties
ten behoeve van verschillende doeleinden,

advisering o.a. pachtzaken, onteigening, e.d.

Dorpsstraat 19,7251 BA Vorden
tel.: 05752-1313, telefax: 05752-3697

Een nieuwe lente een nieuw recept!
Bij elke "ster" aanbieding krijgt u een zegel

en voor 15 zegels krijgt u gratis een boekje met
heerlijke vleesrecepten, of bij f 1.000,- aan kassabonnen

Alleen bij slager Jan Rodenburg.

SPECIALITEITEN

Runderrollen

^ 5 halen,

4 betalen

WEEKEND
Magere runderpriklapjes

500 gram ƒ 7,95

Kant en klare Hachee

SOOgran ƒ 6,25

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95
^ Slavinken

per stuk ƒ l j"

Profiteer mee
met...
ook Uw adres voor al
uw hulsslachtingen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt

100 gram ƒ 0,98

Gekookte worst

/

ZATERDAG *
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond h.o.h. gehakt

voor ƒ l Oj"
Rundergehakt

1 kilo ƒ 1 2,50

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

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

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

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

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Welk
Wat is husselen? Tot in het
begin van deze eeuw werden
in de Achterhoek de maaltij-
den in een grote pan boven
een open vuur bereid. Het
vormde een centrale plek
waar sfeer en gezelligheid
de boventoon voerden. Juist
deze elementen vindt u nu
weer terug in onze
Plezanterie met centraal
daarin de husselpan.

Ontvang uw gasten in een
stijlvolle ambiance voor een
perfecte invulling van ieder
feest.
- Barbeque
- Diner
- Koffietafel
- Koud/warm buffet
- Husselen

r'M \ r i r
Na een ingrijpende verbouwing van ons café
hebben we onze accomodatie verder uitgebreid
met een Plezanterje met centraal daarin de

HUSSELPAN
In de Plezanterie introduceren wij een totaal nieuwe
vorm van creatief tafelen voor groepen van 20 tot 40
personen genaamd husselen.

Eén ideale plek om met een gezelschap eens lekker
ontspannen te eten, te praten en plezier te maken.

Samen met de Orangerie, met centraal daarin de
barbeque en fraaie tuin, vormt de nieuwe
Plezanterie een complete, stijlvolle ambiance voor
ieder feest!

Om u kennis te laten maken met onze vernieuwde
accomodatie nodigen wij u uit om een kijkje te
komen riemen tijdens ons

OPEN HUIS
op zondag 19 maart a.s. van 14.00 tot 18.00 uur.
U bent van harte welkom!

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753 -1293

MAANDAG 13/3 T/M ZATERDAG 18/3/'95

ONZE VLEESAANBIEDINGEN:

VARKENSPOULET 1000 gram van 12,90 voor
PEPERSTEAKïAj ECHTE BIEFSTUK 1000 gram van 29,80 voor
CORNKIPSTICK5per5stuksnu

...7,90
22,90
..4,98

VOOR UW ONTBIJT:

CASINO WIT 800 gram gesneden van 1,99 voor
ROZIJNENBOLLEN 8 stuks nu
VERGEER KAAS VERS v/H MES:
JONG BELEGEN KAAS 1000 gram van 12,30 voor
KRUIDENBOTER 100 gram van 2,49 voor

VERSE VLEESWAREN:
HONIG SCHINKEN + PALINGWORST samen 200 gram van 4,68 voor

NIEUW: PIDE BROOD 2 stuks nu ..

...1,49
..1,98

10,98
.1,99

3,69
1,79

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

TV-RECLAME: BANANEN 1000 gram van 2,98 voor
IJSBERGSLA per krop van 1,98 voor
STOOFSCHOTEL PANKLAAR 500 gram van 2,98 voor

1,89
0,89
1,98

Ja hoor, hij is er weer, onze WAARDEBONFOLDER
met een totaal voordeel van f 52,-.

EEN GREEP UIT DE FOLDER:

IGLO PIZZA VENETIANA 300 gram 3,99
NU MET INLEVERING VAN DE BON OP 2 PAKKEN EEN KORTING VAN F 2,50

ZANDVLIET GEKOOKTE GELDERSE WORST 500 gram 2f,99
NU MET BON EEN KORTING VAN F 1,50

STEGEMAN BOTERHAMWORST verspak 125 gram
..NU MET BON OP 2 PAKKEN EEN KORTING VAN F 1,50
.HEBRO HAM/KIP LOEMPIA'S I75gram .. ... 1,69
NU MET BON OP 2 PAKKEN EEN KORTING VAN F 1,50
Op alle soorten ABEE SNACKSALADEBAKJES a 200 gram krijgt U
MET BON EEN KORTING VAN F 1,00 PER BAKJE

BRESSOT IN 2 SMAKEN 200 gram ... 4,89
NU MET BON EEN KORTING VAN F 2,00

PERSIL/DIXAN LOOK COLOR/MEGAPERLS iMilo .. ... 14,99
NU MET BON EEN KORTING VAN F 5,00

SMITHS CRISPY CHIPS div. smaken zak a 200 gram ... ... 1,89
NU MET BON OP 2 ZAKKEN EEN TOTAALKORTING VAN F 1,00

DREFT FIJNWAS COMPACT navulzak a 1,8 kilo
NU MET BON EEN KORTING VAN F 4,00

(Aktie looptijd van maandag 13 maart t/m zaterdag 1 april '95)
LET OP: Heeft U geen waardebonfolder ontvangen, meldt dit dan even bij Jeanet of Diana
van de vleeswarenafdeling.

Edah-cardhouders opgelet! Onze spetter van de week is:
EDAH ROOMBOTER RONDO'S KOEKEN van 1,99 voor 1,49

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

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

*MA. 10.00-18.00 uur* *DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur* *ZA. 8.30-16.00 uur*

Bij Edah doen we er

alles aan om u het

winkelen zo aangenaam

mogelijk te maken.

Bovendien zorgen we

ervoor dat u voor al uw

dagelijkse boodschappen

bij ons terecht kunt.

En omdat we niet van

overbodige franje

houden, staan we terecht

bekend als een zeer

voordelige supermarkt.

»/«*>„ Ed»h S«rvk«lijn
''•%. van maandag t/m vrijdag van

f H ^ l O tot 12 en van 2 tot 4 uur
06-0506 kunt u gratis bellen met onze
GKtllfj? service-afdeling. Daar kunt u

,,11' ook terecht voor het adres
van de Edah bij u in de buurt.

Edah G. BOTTERMAN B.V,
De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment Scherpe prijzen.



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

Bart

Hij is geboren op 8 maart 1995
om 13.10 uur, weegt 3630
gram en is 51 cm lang.

Jan en
Petra Rietman-Leunk
Rianne en Marije

Baakseweg 2
7251 RH Vorden

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze

Merel Marlot

10 maart 1995

Jan en
Dorien Groot Jebbink-
Michels
Luuk

Ganzensteeg 1
7251 LC Vorden
Tel. 05752-6544

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon.

Wij noemen hem

Riek

Eef en Martine
Wuestenenk-Brinkerink

13 maart 1995
De Voornekamp21
7251 VK Vorden

Martine en Riek rusten van
12.00 tot 15.00 en na 22.00
uur.

Na het overlijden van onze
zorgzame moeder

BERNARDA
LENSELINK-
TE BRAKE

Hebben wij ondervonden hoe-
velen met ons meeleefden.
Het heeft ons goed gedaan zo-
veel fijne reacties te mogen
ontvangen. Wij zeggen u daar-
voor hartelijk dank.

De kinderen

Vorden, maart 1995

VERHUISD:

H.J. Nijenhuis
GA. Nijenhuis-
Dommerholt

van:
Het Wiemelink 17

naar:
Hoetinkhof 12

7251XN Vorden
Tel. 05752-3034

VOORJAARSAANBIEDING:

Bij aankoop van kuurkaart (10x)

2x EXTRA ZONNEN

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Openingstijden:
ma-vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-17.00 uur
zo. alléén op afspraak

* Aanbieding is geldig
t/m week 17.

Kaart is geldig tot 1 okt. '95.

Chr. muziekver.

SURSUM

Denkt u aan:

24 en 25 maart a.s.

UITVOERING
20.00 uur in het
Dorpscentrum

Gratis kaarten zijn te
bestellen bij:

dhr. H.J. Arendsen
Burg. Vunderinkhof 27

tel. 05752-2403

U bent van harte welkom!

In plaats van kaarten

Op zaterdag 25 maart hopen
wij samen met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

H. Loman
A.H. Loman-Bargeman

U bent van harte welkom op de
receptie van 15.00 tot 17.00 uur
in zaal 'De Buurman', Dorpsstraat
8 te Vorden.

Overweg 15
7251 JS Vorden

DE VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN BIJ

DEMI BYOU
met o.a.: elegante mode

prachtige sjaals, bandana's, sokken
modieuze accessoires
fraaie beenmode

Zutphenseweg 8 - Vorden - tel. 3785

Bij ons gaat u stijlvol het voorjaar tegemoet.

Simavi kollekte

SIMAVI ! 9 t/m 25 maart

Maya kan naar de pomp
lopen!

Giro 300100

NIEUW NIEUW NIEUW
CD

Lektuur

BIJ:

Spitfires - 't spit-virus
Annie Lennox - Medusa
Faith no more - Fooi for a life
time incl. baseball cap
Verzamel - Mega dance mix 1995
vol.1

Schik met bloemen - deel 2
Seasons - voorjaar
Kinderen april
Vele soorten puzzelboekjes

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752 3566

Uw vloerbedekking sriel weer schoon?

Chem-Dry
Quick Serv/ce®

• 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'

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

SHOW
op 31-3 en 1-4

Demonstratie - diverse aanbiedingen

JÜlÜÉ Lmnd- en tuinbouwm»chmni*»tia

Branderhorstweg 5 - 7256 KG KEIJENBORG - Tel. 05753-2026

UITNODIGING V.T.P.
Q

OPEN HUIS

Tcnnisvcrcniging Vordens Tennis Park (V.T.P.)
organiseert een OPEN HUIS voor jong en oud

uit Vorden en omgeving.

zaterdag 18 maart van l O tot 14 uur

Onder deskundige leiding kunt u kennismaken met
de tennissport.

Voor een tcnnisrackct wordt gezorgd.
Neem wel sportieve kleding en sportschoenen mee.

G
Voor inlichtingen: w 6809 of 3451

Locatie: Tennispark "/ Ovcrspoor' aan de Overweg

Zorg van
persoonlijk

niveau

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerl 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 contactlos
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

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

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• TE KOOP: 1 kleine com-
pressor, lichtnet geheel gere-
viseerd, ideaal om mee te ne-
men op karwei. Tel. 05752-
2347.

• TE KOOP: tekentafel 150x
100 cm, f200,-. Tel. 3881 of
3100.

• TE KOOP: mooie bas-
taard-pups, klein herdersty-
pe, nu ruim 4 weken. Ouders
aanwezig. J. Schoenaker, Vier-
akkersestraatweg 22, 7233 SC
Vierakker.

• DENK AAN: open huis.
Vordens Tennis Park zaterdag
18 maart (zie grote adverten-
tie).

• BELONING: voor degenen,
die in de nacht van 2 op 3
maart jl. gezien heeft wie de
auto op de Hanekamp met wit-
te verf heeft bespoten, en die
tevens de dader(s) bij de poli-
tie aangeeft (tel. 1230), is een
beloning beschikbaar gesteld
van fl. 300,-.

• TE KOOP: grindtegels 40x
60, ca. 65 stuks, f 125,-. Tel.
05752-1186.

• Door toneelgroep Linde
wordt opgevoerd het blijspel:
'Geen been om op te staan'.
18 maart a.s. om 19.45 uur in
het Dorpscentrum. Entree f 5,-.
Iedereen is van harte welkom!

t\a^?fl^ "£&

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel.

Belegen Kaas
kilo

GoilWenaar 25% minder zout
500 gram

M J ra bO met walnoot
1 00 gram

Kruidenboter
1 00 gram

Huismix
250 gram

Ski Ham
1 00 gram

Nieuw!!
APPELAZIJN volgens recept van dr. Jarv

'\,
3773

10.98

6.45

2.98

.2.25

2.95

3.39

is.

7

. Kraamzorg op maat
• Ouderen zorg
• Terminale zorg
• Revalidatie
• Chronisch zieken en

gehandicaptenzorg
. Zorg voor het gezin

24 uur per dag bereikbaar,
dagen per week service en advies.

Bel vrijblijvend voor gratis brochure:

05750-16463
NTN Thuiszorg Regiobureau Midden-IJssel

Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eef de

GEVRAAGD:

HULP IN DE
WEEKENDEN
E N VAKANTIE

CAFÉBEDRIJF

Brieven onder nr. 51 -1V
aan Buro Contact,

Postbus 22,
7250 AA Vorden

LENTE-AANBIEDING

ROOMBOTER APPEL-
EN/OF

KERSENROOMFLAPPEN
'n ware delicatesse

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 betalen

ROOMBOTER-
AMANDEL

GEVULDE KOEKEN
met 100% amandelspijs

DIT WEEKEND:

W voor f

OUDHOLLANDSCHE
BOTERKOEK

NU 3,95 per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

"• BADKAMER VERBOUWEN ? ""

Niet alleen staan wij
garaht 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

rA *V to

Ook dit jaar leveren wij u weer

GRATIS MENGMEST
geïnjecteerd op uw bouw- en
grasland.

Tevens te koop:

INGEKUILDE SNIJMAIS

Loon- en grondverzetbedrijf

H. J. GROOT ROESSINK
HENGELO Gld. -Tel. 05753-1470

ruurlo
Dorpsstraat 22.7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
M Telefax gemeente: 05752-7444.
U H et 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 af spraak.

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

OUWVERGUNNING
METVRIJSTELLING

Burgemeester en wethouders zijn van
plan met toepassing van artikel 8, lid
7, sub d van het bestemmmingsplan
'Vorden West en Zuid 1992' vrijstel-
ling te verlenen van het bepaalde in
artikel 8, lid 2.1 voor het uitbreiden
van de woning Christinalaan 10.
De op de voorgenomen vrijstelling
betrekking hebbende stukken liggen
vanaf vrijdag 17 maart 1995, gedu-
rende twee weken, voor belangheb-
benden ter inzage ter gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende genoemde termijn schriftelijk
aan burgemeester en wethouders hun
college kenbaar maken.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 7 maart 1995 zijn de volgende
aanvragen om een bouwvergunning
ingediend:
— de gebroeders Klein Winkel, voor

het verbouwen van een ligboxen-
stal op het perceel Beunkstege 2 te
Vorden.

Deze aanvragen kunt u inzien ter se-
cretarie, sektor Grondgebied (koets-
huis).

B»
i*rOLITIE GEEFT

HANDIGE
POLITIEWIJZER UIT

De politie in de regio Noord- en Oost
Gelderland laat vóór de zomer huis
aan huis een politiewijzer bezorgen.
Dit boekwerkje informeert u over de
werkzaamheden van de politie in uw
basiséénheid IJsselstreek-Oost.
Er staan allerlei interessante onder-
werpen in, preventietips en belang-
rijke telefoonnummers.
De kosten betaalt de politie uit adver-
tentie-inkomsten. Sypro-media doet
de komende weken de advertentie-
acquisitie.

J- VERGUNNINGEN
Op 7 maart 1995 hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning ver-
leend aan:
— de heer D. Lindenschot, voor het

slopen van een jongveestal en een
schuur op het perceel Nijlandweg
l te Vorden;

— de heer E. Berendsen, voor het
kappen van l spar op het perceel
de Haar 11 te Vorden;

— de heer H.G. Hengeveld, voor het
kappen van l zilverspar op het per-
ceel Mispelkampdijk 58 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

JE HARD RIJDEN
KOSJJEVEEL

••P'ROVINCIE GELDERLAND SUBSIDIEERT
HERGEBRUIK VANBEDRIJFSRESTSTOFFEN

De provincie Gelderland heeft in samenwerking met de Nationale Reststof-
fenbeurs een project gestart om het Gelderse bedrijfsleven te stimuleren
afnemers voor haar reststoffen te vinden ten behoeve van hergebruik en
nuttige toepassingen. Zij stimuleert bedrijven hiervoor gebruik te maken
van het net.werk van de Reststoffenbeurs en ondersteunt dat met een subsi-
die aan de deelnemende bedrijven van 50% op de abonnementskosten.

Hergebruik van afvalstoffen moet een primaire bijdrage leveren aan de beheer-
sing van het afvalprobleem en onnodig storten of verbranden van nuttige stof-
fen voorkomen. Teneinde het bedrijfsleven (de afvalaanbieders) op weg te hel-
pen bij het zoeken én vinden van effectieve hergebruik- en recyclingopties, is
een intermediair noodzakelijk.
De diversiteit en de ondoorzichtigheid van de afvalstoffenmarkt vragen een
deskundige en onafhankelijke intermediair. Afvalstoffen hebben een (flexibele)
marktwaarde, afhankelijk van economisch draagvlak en technische haalbaar-
heid. Via de Reststoffenbeurs maakt men gebruik van een landelijk netwerk van
informatie over hergebruik- en recyclingopties. De Nationale Reststoffenbeurs
is 8 jaar geleden opgericht voor dit doel. Echter, het initiatief is nog onvol-
doende opgepakt door het bedrijfsleven, dat vaak nog de gemakkelijke weg van
directe verwijdering kiest (storten, verbranden) zonder de mogelijkheden van
hergebruik te onderzoeken.
Dit project is bedoeld om het bedrijfsleven in Gelderland hernieuwd kennis te
laten maken met de mogelijkheden van hergebruik van bedrijfsreststoffen via
de Reststoffenbeurs. Het project is een effectief verlengstuk voor een succes-
volle provinciale milieuzorg, waarbij preventie en hergebruik de primaire
instrumenten zijn die in het NMP, GMP en PAP-III van Gelderland een belang-
rijke plaats innemen. De provincie zal 50% van de abonnementskosten voor
haar rekening nemen, zodat bedrijven voor slechts f 425,- een jaar lang via het
netwerk van de Reststoffenbeurs hergebruiksopties voor hun reststoffen kun-
nen vinden. Er is echter wel een grens gesteld aan het aantal bedrijven dat hier-
van gebruik kan maken (1995 max. 120 stuks).
In december 1995 zal het project geëvalueerd worden. Indien het project suc-
cesvol is geweest, zal het in 1996 worden voortgezet.
Geïnteresseerde bedrijven in Gelderland kunnen een inschrijfformulier aanvra-
gen b ij:
Nationale Reststoffenbeurs, Project Gelderland, Postbus 65,6800 AB Arnhem.
Telefoon 085-818400.
Informatiefolders zijn ook verkrijgbaar bij:
* provincie Gelderland, afd. IBM/AD, telefoon 085-598799
* kantoren van de Gelderse Kamers van Koophandel in Arnhem, Doetinchem,

Harderwijk, Nijmegen, Tiel, Veenendaal, Zutphen en Apeldoorn* (* vanaf
juli 1995)

* Bedrijfsmilieudiensten in Gelderland, Geldermalsen, Nijmegen en Zutphen.

OORJAARSAKTIE INZAMELING GROF SNOEIAFVAL
fval aanbieden aan de afval-

mzameiaar.
12 april geldt voor de bebouwde kom (50 km. zone) van Vorden, 13 april voor
het buitengebied.
Inzameling in de bebouwde kom gebeurt huis aan huis, als u in het buitengebied
woont moet u van te voren bellen naar de afvalyrfurmatielijn, tel 05700-37755.
De inzamelaar neemt u dan in de route op. ^P
Spelregels voor het aanbieden van grof snoeiafval:
— het snoeiafval mag niet langer zijn dan l ,50 meter;
— het snoeiafval moet vanaf 7.30 uur aan de openbare weg liggen;
— u mag maximaal l m3 aanbieden;
— takken mogen niet dikker zijn dan 15 cm. doorsnede;
— het snoeiafval moet u gebundeld aanbieden;
— u mag geen zakken aan de weg zetten.

Snoeiafval kunt u ook gratis aanbieden bij de overslagstations. Raadpleeg hier-
voor uw afvalwijzer.

/Mi ELDPUNT MILIEU-GEZONDHEIDSKLACHTEN
Sinds enige tijd bestaat het Gelders Meldpunt Gezondheid en Milieu. Het maakt
deel uit van een landelijk netwerk dat gezondheidsklachten wil registreren die
in relatie staan tot het milieu. Het project is een initiatief van de Stichting
Gezondheid en Milieu en het Landelijk Milieu Overleg, die daarvoor een onder-
steunende subsidie van het Ministerie van VROM hebben gekregen.
Iedereen kan een gezondheidsprobleem melden, van zichzelf, van familie, ken-
nissen of van mensen uit de buurt. Het kan gaan om hoofdpijn of eczeem, tra-
nende ogen of allergische reacties, maar ook om het opvallend vaak voorkomen
van bepaalde ziekten of afwijkingen.
Met het oprichten van het meldpunt willen de initiatiefnemers een stukje weg-
nemen van de machteloosheid die er heerst bij burgers, milieu-organisaties en
gezondheidszorgverlenende instanties. Berichten over verontreiniging worden
maar al te vaak afgedaan met de opmerking dat er geen gevaar is voor de volks-
gezondheid, terwijl de direct betrokkenen daar allerminst van overtuigd zijn.
Met het meldpunt hoopt men meer zicht te krijgen op wat er in Nederland leeft
op dit gebied, zodat duidelijker kan worden welke relaties er liggen tussen
milieu en gezondheid.
De problemen van mensen die zich melden worden niet direct opgelost. De
klachten, die het meldpunt registreert, worden landelijk centraal verwerkt door
deskundigen. Een adviesraad, waarin ondermeer toxicologen, epidemiologen
en milieudeskundigen zitting hebben, kan naar aanleiding van de gegevens ver-
zoeken om nader onderzoek, of bijstelling van bepaalde normen. Op de lange
duur hoopt men tevens door de verkregen kennis milieugezondheidsklachten
beter te kunnen verhelpen en verwijzen.
Thea van der Wal coördineert het Gelders Meldpunt Gezondheid en Milieu.
Telefoon: 03420-90734.

J*TERINZAGELEGGING VOORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN 'BUITENGEBIED HERZIENING

1995'
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van 17 maart
1995, gedurende twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp
van het bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening 1995'.
Dit plan schept mogelijkheden om, binnen de bestemming 'Landgoed' (be-
stemmingsvlak I), vrijstelling te verlenen voor de bouw van bijgebouwen bij
landgoederen in het buitengebied. Bovendien biedt de herziening de mogelijk-
heid om, binnen de bestemmingen 'Ambachts- en detailhandelsbedrijf',
'Ambachtsbedrijf' en 'Detailhandelsbedrijf', vrijstelling te verlenen voor de
overgang naar burgerwoondoeleinden.
Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.
U kunt over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

ECTIFICATIE MILIEU-ADVERTENTIE
Op 2 maart 1995 is ten onrechte gepubliceerd dat vanaf 3 maart 1995 gedurende
4 weken ter inzage ligt het ontwerp-besluit Wet Milieubeheer op de aanvraag
van:
1. Kluvers Vorden C.V., Zutphenseweg 41,7251 DM Vorden
2. L.M.B. Vorden, Industrieweg 13,7251 JT Vorden.

Deze aanvragen liggen nog niet ter inzage maar komen binnenkort ter inzage te
liggen.
In Contact van 23 maart 1995 komt hiervoor opnieuw een publikatie.

GENDA

Modeshow Visser Mode
Heel veel nieuws lieten ons de mannequins Janet, Reina, Marjan, Bep en Justa en de
dressmen Dick en Patrick ons zien tijdens de modeshow afgelopen donderdag bü
Visser Mode.

Ladyspeaker Nel lichtte eerst de ver-
schillende thema's voo^jp mode van
dit voorjaar toe. VervoJRs zagen we
deze thema's vertaald in een fraaie
show. Nieuw dit voorjaar voor de da-
mes in de kleuren zijn het warme rood,
veel geel en zachte groene tinten in al-
lerlei variaties. Nieuw i^A stoffen zijn
vooral mooie voille pnrnstofFen. Het
cupro in de wat feestelijke kleding is
een uitstekende vervanger voor het
zijde. Opvallend in de modellering van
de pantalons is de wijde pijp in soepele
stoffen. Daarnaast zien we in de panta-
lons veel stretch verwerkt en dit draagt
heerlijk comfortabel. Visser Mode
heeft nu ook de pantalons van Rosner,
bekend om de uitstekende pasvorm.
Ook de pantalons van MAC zijn nieuw
voor Visser Mode.
In de rokken zagen we mooie soepele
stoffen en ook de korte rok komt duid-
elijk terug, dit toch wel ten koste van
de bermuda. In de japonnen zijn het
vooral de jeugdige modellen in tricot
en linnen die echt nieuw zijn. Uit de
sets van Ara, Weber en Taifun zagen

we prima combinaties. Al met al veel
nieuws in de damesmode dit voorjaar.
In de herenmode (nu mooi gepresen-
teerd in de vernieuwde herenafdeling)
waren ook verrassende nieuwe combi-
naties te zien. De kolberts zijn er in
nieuwe linnenachtige stoffen en het
3-knoops kolbert komt ook weer terug.
Omdat Visser Mode na de verbouwing
duidelijk ook voor de jonge heren uit-
stekende collectie's heeft zagen we de
collecties van 4 You, No one Else, Cot-
tenfield, Love en jeans van Lee en Big
John gecombineerd met sweats en
shirts van Salty Dog.

De pullovers van Roberto Sarto en
State of Art zijn bekend, maar lieten
duidelijke vernieuwende elementen
zien. Mocht u de shows gemist heb-
ben, dan is het zeker de moeite waard
al het nieuws eens te gaan bekijken!
De volgende shows voor dit voorjaar
staan bij Visser Mode nog op het pro-
gramma: vrijdagavond 24 maart de
kindermodeshowenopdinsdag4april
de senioren show.

Bijdrage Juliana
Fonds voor SWOV
Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
een bijdrage toegekend van maximaal
5.760 gulden voor de aanschaf van
alarmeringstoestellen voor zelfstan-
dig wonende ouderen. Het Juliana
Welzijn Fonds verleent financiële
steun aan zowel kleine als grotere ini-
tiatieven die het maatschappelijk wel-
zijn bevorderen.

ANBO
Vrijdag 17 maart vindt in 't Stampert-
je de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering van de ANBO plaats. Na het
huishoudelijke gedeelte komt burge-
meester E.J.C. Kamerling vertellen
over het heden en verleden van de in
Vorden gevestigde kastelen en bewo-
ners ervan.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 13 maart kwamen de dames
van de vrouwenclub Medler weer blij
elkaar. De voorzitster heette iedereen
van harte welkom, in het bijzonder
Gerrie Fokkink en Annemarie Walge-
moet, want die gingen de dames leren
hoe tulpen en anjers werden gemaakt
van voering. Het viel erg bij de dames
in de smaak. Ze werden na afloop dan
ook hartelijk bedankt door de voor-
zitster. Zij bood hun een attentie aan.

Gina's Band of
Blues zondag in
zaal De Herberg
De formatie 'Gina's Band gf Blues'
geeft zondagmiddag 19 maart een op-
treden in zaal De Herberg. Het gaat
hier om een Drentse bluesformatie
met een dijk van een zangeres voor
wie het vanzelfsprekend is dat zij ie-
dereen naar de dansvloer lokt. De uit-
straling en de energieke presentatie
zorgen telkens weer dat Gina het pu-
bliek aan het swingen krijgt. Haar
rauwe stemgeluid en de komische no-
ten tussendoor met een begeleiding
van professionele muzikanten maken
het geheel tot een fantastisch optre-
den. Reeds op 14-jarigc leeftijd
maakte Gina kennis met de blues. Na
jaren spelen in diverse bands en na fi-
naliste te zijn geworden in de Sound-
mixshow van Hennie Huisman, start-
te ze met de Gina's Band of Blues.

MAART:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
15 ANBO Klootschieten vanaf

'tOldeLettink
15 Plattelandsvrouwen dhr. Seves,

lezing
15 HVGWichmond,'Corn Dollies'
16PCOBindeWehme
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 HVGWildenborchdhr. Abbink,

schaapsherder
17 ANBOAlg. Vergaderingen

aanvullend programma in het
Stampertje

18 Toneelver. Linde in het
Dorpscentrum

21 NCVB Vorden, asielzoeken
22 Verkeerstheorie 50+ SWOV in het

Dorpscentrum
22 ANBO Klootschieten vanaf
'tOldeLettink
22 HVGdorpPaasliturgie
22 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
24-25 UitvoeringSursumCordain

het Dorpscentrum
27 Vrouwenclub Medler,'Corn

Dollies'
28 Soos Kranenburg, 50 jaar

bevrijd ing Vorden
29 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
29 ANBO Klootschieten vanaf

'tOldeLettink
29 HVGdorpRingavondinLochcm

zaal Bousema
30 Bejaardenkring Reisje

APRIL:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.

3 ANBO Klootschieten bij 'tOlde
Lettink

5 Plattelandsvrouwen, Koffiemor-
gen

5 Welfare handwerken, Wehme
5 HVGWichmond,Paasstukjes

maken
10 Vrouwenclub Medler
10 ANBO Klootschieten bi j ' t Oldc

Lettink
11 Soos Kranenburg, Passiemiddag
12 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
13 Bejaardenkring Dorpsccntrum,

Paasmiddag
13 HVGWildcnborch.Paasviering
18 NCVB Mevr. Nieuwenhuis,

geheugentraining
19 H VGWichmond, d ierenarts
19 HVGdorp,diavoordracht
19 Welfare handwerken, Wehme
20 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

in ' t Stampertje
22 Plattelandsvrouwen, stekjes

ruilmarkt
23 Klootschiettoernooivoor

recreanten Wildcnborch
24 Vrouwenclub Medler
24 ANBO Klootschieten bij ' t Oldc

Lettink
25 Soos Kranenburg
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

Toneelgroep Linde
Zaterdag 18 maart geeft de toneel-
groep 'Linde' in het Dorpscentrum te
Vorden een uitvoering van het toneel-
stuk in drie bedrijven getiteld 'Geen
been om op te staan'. Een stuk ge-
schreven door J.Hemmink-Kamp
waarbij het verhaal gaat om de per-
soon Evert Wilmink. Evert heeft een
ongeluk aan zijn been en loopt mank.
Neven en nichten denken dat er bij
Evert wat te halen is en willen hem in
een bejaardentehuis 'slijten' met alle
verwikkelingen van dien.

ZMO
De Z.M.O te Vorden houdt maandag
20 maart in het dorpscentrum een bij-
eenkomst waarbij Jan Aagten uit
Doetinchem zal spreken over het on-
derwerp 'Toekomst Nederlandse
land- en tuinbouw in Europa'. De
heer Aagten is al vele jaren werkzaam
voor de omroepkranten en voor de
AVRO radio. Dit houdt in dat hij alles
op land- en tuinbouwgebied volgt, zo-
wel in Brussel als in Straatsburg. Hij
heeft dus een breed beeld gekregen
van wat de EU voor heeft met de boe-
ren en tuinders in Europa.

Paasnummer
Contact
In week 14 (3 t/m 7 april) komt het Paasnummer van Weekblad
Contact uit. Deze verschijnt in alle vier edities. Berichten en
advertenties gaarne inleveren voor 20 maart.

De redactie.
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Vorden

Helen Niemeijer exposeert in galerie van bibliotheek:

Op dinsdagochtend 7 maart had er een
aanrijding plaats op de Rondweg ter
hoogte van afslag het Hoge. Een 59-
jarige inwoonster van Vorden reed
met haar auto op de laatst genoemde
weg en verleende op de rontonde geen
voorrang aan een automobilist uit
Hengelo. Beide bestuurders kwamen
met de schrik vrij. Er was volgens de
politie slechts sprake van materiele
schade. Verder had er op vrijdag l O
maart aan de Raadhuisstraat tegeno-
ver Tuunte Fashion een ongeluk
plaats. Een 23-jarige automobiliste
uit Vorden verleende bij het verlaten
van deze weg geen voorrang aan een
vrachtwagen die over de Dorpsstraat
reed. Ook hier bleef het beperkt tot
schade aan beide voertuigen. Diezelf-
de dag vloog een dienstauto van de
politie in de brand die geparkeerd
stond voor het huis van een in Vorden
woonachtige agent. Bij het starten
van de wagen kwam er rook onder de
motorkap vandaan. Doordat de agent
via de mobilofoon de meldkamer zeer
snel kon waarschuwen, was de brand-
weer in een mum van tijd ter plekke
en kon het vuur geblust worden. De
politie vermoedt dat de brand ont-
staan is door een lekkende gasleiding.
Op zaterdag 11 maart had er op de
Zutphenseweg een aanrijding plaats
tussen een motorfiets en een perso-
nenwagen. De motorrijder, komende
uit het dorp, wilde ter hoogte van de
Smidstraat linksaf slaan. Een achte-
ropkomende automobilist zag dit over
het hoofd en probeerde de 34-jarige
motorrijder uit Zutphen in te halen.
Hierdoor kwamen beide voertuigen
met elkaar in botsing. Volgens de po-
litie was er alleen maar sprake van
materiële schade.
In een woning aan de Wiersebroek-
weg werd maandagmiddag ingebro-
ken. De daders kwamen binnen door
een deur te forceren. Er werd een
kleurentelevisie weggehaald. Enkele
buurtbewoners hebben die middag bij
de woning een licht kleurige auto ge-
signaleerd. Verder meldt de politie dat
de daders van de op 4 maart in brand
gestoken trekkerbanden achter peu-
terspeelzaal Ot en Sien bekend zijn.
Het betreft hier twee jonge belhamers
uit Vorden. De schade van de brand
zal in overleg met de ouders en het be-
stuur van de peuterspeelzaal worden
afgehandeld.
Gevonden voorwerpen: rechter hand-
schoen (bruin) en stoffen tas met
sportspullen. Verloren voorwerpen:
gouden armband met een hanger
waarop de naam 'Kim' staat.

Collecte Simavi
In de week van 19 tot en met 25 maart
wordt in Vorden de collecte voor de
Simavi gehouden. Dit is een hulpor-
ganistie die onafhankelijk en klein-
schalig werkt. Simavi financiert en
coördineert diverse medische en an-
dere projecten in ontwikkelingslan-
den. Alle projecten worden in nauwe
samenwerking met de locale bevol-
king uitgevoerd. Door deze aanpak
zijn de projecten betaalbaar, beheers-
baar en controleerbaar. De opbrengst
van de collecte in Vorden gaat is be-
stemd voor waterprojecten in India.
Zie ook advertentie.

'Bij elk schilderij moet je jezelf weer bewijzen9

Kunstenares Helen Niemeijer ex-
poseert tot en met 25 maart met
haar tekeningen en schilderijen in
de galerie van de bibliotheek. An-
derhalf jaar geleden is de in Gro-
ningen geboren Niemeijer in Vor-
den komen wonen. In de tussenlig-
gende periode woonde en werkte ze
op Curacoa, Bermuda en in het
Amerkaanse Denver. In Vorden
lijkt ze haar rust gevonden te heb-
ben. Daar schildert en tekent ze
portretten, naakten en landschap-
pen. 'Mijn werk is vrij naturalis-
tisch. Ik beperk mij tot de werke-
lijkheid. Dat is mijn sterkste punt
en daar schaam ik me ook niet voor.
Want de realiteit is boeiend ge-
noeg', aldus de 50-jarige kunstena-
res. Een openhartig gesprek.

- Bent u al vroeg gaan tekenen en
schilderen?
'Ja. Vroeger op school in Groningen
smeekte ik de lerares al of ik een hele
bladzijde mocht gebruiken voor mijn
tekeningen in plaats van een halve. In
die periode deed ik ook al mee aan
wedstrijden. Daar heb ik zelfs prijzen
mee gewonnen. Met name met het
maken van portretten.
Ik had daar blijkbaar aanleg voor. Om
allerlei redenen heb ik hier na de mid-
delbare school niets mee gedaan. In
plaats daarvan ben ik medicijnen gaan
studeren. Maar dat werd een fiasco.
Dat was niets voor mij. Vervolgens
heb ik toen nog even als secretaresse
gewerkt. Ook dat heeft niet zo lang
geduurd. Ik ben vervolgens getrouwd
en kwam terecht in een leven waarin
ik me helemaal niet happy voelde. Na
de geboorte van mijn eerste kind was
ik zelfs diep ongelukkig met de rol die
ik mezelf aangemeten had. Het is toen
mijn zus geweest die me heeft aange-
spoord om weer te gaan tekenen.'

- Waarom koos u na de middelbare
school niet gelijk voor de kunstacade-
mie?
'Ik weet het niet. Waarschijnlijk is het
mijn omgeving geweest die mij als
het ware gedwongen heeft om te kie-
zen voor medicijnen. Je komt dan in
het juiste milieu terecht. Want daar
leer je de juiste echtgenoot kennen.
Zo werd er tenminste geredeneerd.
Het kwam eigenlijk ook niet in mij op
om naar de kunstacademie te gaan. Ik
was in mijn jeugd een beetje een dro-
mer. En dan ga je dat niet nog eens ac-
centueren door jezelf ook nog in een
droomhoek te plaatsen. Toen mijn
tweede kind naar school ging, heb ik
me hele dagen op het tekenen gestort.
Ik ben toen ook weer naar school ge-
gaan om technische informatie op te
doen. Later zelfs naar de universiteit.'

- Hoe beviel dat om kunstenares te
worden?
'Zalig. Ineens ging er een wereld voor
me open. Dit heb ik altijd gewild,
dacht ik toen. Tekenen, schilderen. Ik
heb in die beginperiode vooral veel
portretten gemaakt. Dat is iets dat me
ongelooflijk goed ligt. Je gaat dan
eerst kijken wie je voor je hebt. Wat is
het voor een mens? Dat doe je door
middel van goed observeren en pra-

Helen Niemeijer: 'Mijn werk is vrij naturalistisch. Dat is mijn sterkste kant'

ten. Ik denk dat ik een gave heb om-
daar naar te zoeken. Maar ik moet dan
wel eerst de persoon goed leren ken-
nen. Ik zoek dan net zolang totdat ik
weet welke J^ant ik van het model wil
portretteren.'

- Heeft u wel eens een opdrachtgever
gehad die u niet aanstond?
'Ja, twee keer. De eerste keer was het
de moeder van een jongetje dat ik een
akelig mens vond. En daar kon ik me
niet overheen zetten. De tweede keer
was het een jochie dat bij mij het
bloed onder de nagels vandaan haal-
de. Twee keer dus. En dat zie je terug
in het portret. Tenminste ik zie het. Of
de mensen het zelf zien dat weet ik
niet.'

- Maar u heeft die opdrachten wel
aangenomen.
'Ja, dat heb ik wel gedaan. Omdat het

dan een uitdaging is. Daarnaast is het
natuurlijk ook je inkomen. Een por-
tret dat je maakt betekent al gauw
weer een maandsalaris. En dat had ik
in die beginperiode hard nodig aange-
zien mijn man was ontslagen en we
moesten rondkomen van mijn werk.
Ik heb in die periode ook teveel po-
tretten moeten maken. Ik had hele
wachtlijsten. Het werd een soort mas-
saproduktie. Het gaat je dan tegen-
staan. Je bent alleen nog maar bezig
met het uitvoeren van opdrachten.
Aan vrije producties kwam ik hele-
maal niet meer toe. Op dit moment
heb ik daar een betere balans in ge-
vonden en tracht ik alle aspecten van
mijn werk aan bod te laten komen.
Dus portretten, olieverfschilderijen,
naakten...'

- Op deze expositie zie ik met name
vrouwelijke naakten. Waarom?

'Omdat mannelijke naakten heel
moeilijk te krijgen zijn. Mannen voe-
len zich erg kwetsbaar tijdens het po-
seren. Ik denk dat vrouwen makkelij-
ker omgaan met de emoties die het
poseren oproept.'

- Hoe kiest u de modellen uit?
'Toen ik nog in Amerika woonde, in
Denver, was dat geen enkel probleem.
Daar waren genoeg werklozen die
maar al te graag wilden poseren. Die
leefden daarvan. In Nederland is dat
veel moeilijker. Toen ik anderhalfjaar
geleden in Vorden kwam wonen, had
ik het probleem dat ik hier niemand
kende. En dat is een dubbele handi-
cap. Toch kom je uiteindelijk altijd
wel bij de juiste mensen terecht. Toen
ik een vriendin in Zutphen moest op-
halen van het jazzballet, kwam ik in
aanraking met enkele leerlingen van
de balletschool. Dat zijn mensen die

dagelijks bezig zijn met hun lichaam.
Zij wilden wel voor mij poseren. En
langzamerhand heeft dat groepje zich
steeds meer uitgebreid. Met teenagers
uit het dorp ben ik echter voorzichtig.
Omdat mensen ze dan kennen. De
modellen die ik tot nu toe heb, zijn
wel bijna allemaal vrouwen. En dat
vind ik best wel jammer. Maar ik zei
het net al: zo makkelijk kom je in Ne-
derland niet aan mannelijke model-
len. Want zou jij naakt voor mij willen
poseren?'

- Nee. Maar ik kom ook hier om u te
interviewen. Volgende vraag zullen
we maar zeggen. Waarom gebruikt u
zoveel de kleur blauw?
'Omdat het een rustgevende kleur
is...'

- Betekent dit dat u in uw eigen leven
geen rust kunt vinden. Misschien zelfs
heel erg onzeker bent.
'Ja, dat klopt wel. Ik ben altijd erg
onrustig geweest. Het is ook een ma-
nier van leven geworden. Ik zie zo-
veel mensen in mijn omgeving die
vastgeroest raken. Vandaar dat ik die
levendigheid opzoek. Maar het is niet
dat ik het cultiveer. Ik heb er soms
echt last van. Maar ik zit nou eenmaal
zo in elkaar. Van binnen ben ik ook
heel onzeker. Terwijl ik helemaal niet
zo over kom. Wat dat betreft is het le-
ven van een kunstenares ook een ze-
nuwslopend beroep. Bij elk schilderij
moet je jezelf weer bewijzen. Je be-
gint telkens met niets. Je moet steeds
weer opnieuw beginnen. Maar ik heb
in de afgelopen vijftig jaar wel ge-
leerd om dingen te doen die dicht bij
mij staan. Ik hoef dan ook niet zono-
dig trendy te zijn in mijn werk. Of
funky. De realiteit is voor mij boeiend
genoeg. Mijn werk is dan ook vrij na-
turalistisch: portretten, naakten, land-
schappen. Dat is mijn sterkste punt en
daar schaam ik me ook niet voor.'

- Mensen moeten gewoon komen kij-
ken.
'Ja, dat zou ik erg fijn vinden. En ik
hoop dat ze iets van de vreugde die
mijn werk uitstraalt mee naar huis ne-
men. Ik geloof dat kunst, zo bedoeld
is. Ik wil niet de worsteling van het
bestaan op het doek vastleggen. Want
die worsteling is het dagelijks leven
toch al. Mijn doel is om daar bovenuit
te stijgen en de schoonheid van het le-
ven te laten zien.'

- Wat daar gaat het toch om in het le-
ven.
'Maar zo zien veel mensen dat niet.
Maar jij bent nog jong. Over twintig
jaar praatje misschien heel anders. Er
zijn zoveel mensen die teleurgesteld
zijn in het leven. Wat dat betreft hoop
ik dat ze door mijn schiderijen ook
eens stilstaan bij de mooie kant van
het leven. En een bepaalde verbon-
denheid voelen met andere mensen.
Mensen zijn zo bang. Mensen zijn zo
kwetsbaar. Ik hoop dat ik de mensen
stuur naar de kwetsbaarheid van een
ander mens. Misschien is dat wel het
uiteindelijke doel van mijn werk.'

Plattelandsvrouwen
De afdeling Warnsveld van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
houdt op maandag 20 maart een bij-
eenkomst in zaal De Pauw. De heer L.
Wetzels komt op deze avond een le-
zing geven over pijnbestrijding.

NCVB
De NCVB en de Commissie Vorming
en Toerusting van de kerken houden
op 21 maart een avond in het Dorps-
centrum over het asielzoekersbeleid.
Adjunct-directeur J. Eskes-Meijerink
van het asielzoekerscentrum in Putten
belicht het beleid van de gemeente.
Mevrouw E. Klaassens-van Gemer-
den, tot voor kort lid van de opvan-
ggroep voor asielzoekers in Vorden
komt vertellen over de opvang in ons
dorp. Na de pauze is er gelegenheid
om te discussieren over dit onder-
werp.

Tennisvereniging
houdt Open Huis
Op zaterdag 18 maart wordt er door
tennisvereniging 'Vordens Tennis
Park' open huis gehouden. Niet-leden
worden uitgenodigd om onder bege-
leiding een balletje te slaan om zo na-
der kennis te maken met de tennis-
sport.

Zonnebloem-
boottocht
De Ruurlose afdeling van 'De Zonne-
bloem' vaart dit jaar weer mee op de
regionale tocht per boot. Er kunnen
van deze afdeling zestig gasten deel-
nemen. Er wordt gevaren op vrijdag
21 april. Vertrokken wordt vanaf 'De
Bundeling' om naar Doetinchem te
gaan. Daar is de inscheping, waarna
de boot de IJssel opvaart. In welke
richting is nog niet bekend. Er worden
op de boot kopjes koffie, hapjes en

drankjes geserveerd en tussen de mid-
dag het diner. Aan het eind van de
middag is men weer terug in Doetin-
chem, waar als afscheid een boeket
bloemen wordt overhandigd. Kosten
van de boottocht zijn vijfendertig gul-
den, waar nog vijf gulden bijkomt
voor de rit per bus. Als u mee wilt en
nog niet bent benaderd door een me-
dewerkster van 'De Zonnebloem',
kunt u zich opgeven bij mevrouw M.
Aagten, Garvelinkkampweg 21, tele-
foon 05735-1879, of bij mevrouw D.
ten Dolle, Wilhelminalaan 35, tele-
foon 05735-1941.

Gondelvaart gaat

bouwers besloten om het evenement
een keer in de twee jaar te houden. De
eerstvolgende gondelvaart is waar-
schijnlijk in 1996.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

in 1995 niet door Kledinginzameling
De gondelvaart in Warnsveld gaat dit
jaar niet door. Vanwege de enorme
hoeveelheid tijd die in het bouwen
van een gondel gaat zitten, is een aan-
tal niet meer zo gemotiveerd. Daarom
heeft het bestuur in overleg met de

De stichting 'Geef max de zak' houdt
deze maand weer een kledinginzamc-
ling ten bate van het reumafonds. Wie
tweedehands kleding heeft kan deze
inleveren bij de heer Voortman aan
hetWiemelink32.

Veel deelnemers stratenschiettoernooi

Wichmondseweg weer winnaar
Bij de heren is het team van de
Wichmondseweg l, weer gelukt om
eerste te worden van het straten-
schiettoernooi. Het is voor de derde
keer op rij dat de Wichmonseweg
(familie Rouwenhorst) de titel pak-
te. Door deze overwinning kwamen
ze definitief in het bezit van de Ra-
bobank-wisselbeker.

Bij de dames hadden De Kempkuip-
jes het vizier het scherpst gericht. De
Kempkuipjes lieten met groot ver-
schil de andere teams achter zich. Ap-
pie Rouwenhorst was bij de heren (in-
dividueel) de beste schutteren Marjan
Meenink was dat bij de dames. Her-
bert Memelink pakte bij de schutters
(individueel) de meeste punten. Het
was voor de 16e keer dat het straten-
schiettoernooi werd gehouden. De
wedstrijden werden afgewerkt in de

accommodatie van schietverening
Willem Teil. Aan het toernooi deden
94 teams mee die verdeeld waren in
23 dames- en 71 heren teams. Dit jaar
was er een record aan straten. Elk jaar
toont het toernooi een stijgende lijn.
De organisatie van het monstertoer-
nooi werd perfect georganiserd door
schietvereniging Willem Teil. De
prijzen werden na afloop" uitgereikt
door wethouder Nees van Petersen.
Uitslagen teams Heren: 1. Wich-
mondseweg l, 2. Holtria 1,3. Vorden-
seweg l, Teams Dames: l. De Kemp-
kuipjes, 2. Sarinkkamp l, 3. Het Kars-
pel. Individueel Heren: l. Appie Rou-
wenhorst, 2. Appie Menkveld, 3. Jan
Rouwenhorst. Individueel Dames: 1.
Marjan Meenink, 2. Mirjam Kuiperij,
3. José Teunissen. Individueel Schut-
ters: 1. Herbert Memelink, 2. Frans
Platerink, 3. Henk Bloemendal.



Met voorjaar in aantocht presen-
teert Helmink de nieuwe meubel-
kollektie '95. Alle afdelingen staan
boordevol met aktuele woonideeën,
van modern tot klassiek. Talloze
combinatiemogelijkheden, waarbij
ook ruimschoots aandacht wordt
geschonken aan de kollekties tapijt
en woningtextiel en slaapkamers.
Ook hebben we een uitgekiend
assortiment in bedtextiel.

Electrisch verstelbare
lattenbodem
Traploos verstelbaar door middel van
2 electromotoren.
80 of 90 x 200 cm
Voorjaarsprijs nu 725,-

Dekbedovertrekken
In diverse fleurige dessins.
Afm 140x200 cm.

Voorjaarsprijs vanaf 39,-

Ruime sortering matrassen
In diverse uitvoeringen : polyether,
binnenvering, schuimrubber etc. etc.

MASSIEF EIKEN SLAAPKAMER
Lcvcrbuar in L)0, 140, 160 en 180 x 200 cm.
Met 2 fraaie nachtkastjes
160 cm breed kompleet voor

TOILETTAFEL
Massief eiken,met spiegelopzet nu
BIJPASSENDE LINNENKAST
Massief eiken. Met laden.
Leverbaar als 1-2 of 5 deurs.
3 deurs nu voor

Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
meubelen

WAAKT MET MOOIER Bil U 1"HU/S

INTERIEUR

|.W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190 WAARBORG

VALLE VERZASCA * Vijveraanleg
« ~ ,„ ... .. • " _ - ~ 'Tuinhout

SierbestratifigBRONKHORSTERSTRAAT 9
7256 KE KEIJENBORG

05753-1 195 Vijverarti kelen
Folie verwerking

OPENING
VIJVERSEIZOEN 1995
zaterdag 18 maart 9.00 t/m 17.00 uur

Aanbieding
BIOFILTER 5000 liter

VIJVERFOLIE 0,5 _

150,00
4,50

ZUURSTOFPLANTENabos 10,00

Valle Verzasca, het adres voor uw vijveraanleg.

Tevens lassen wij de folie ter plekke. Voor vragen of
een offerte houden wij ons aanbevolen.

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

mode voor
het héle gezin

UUtttt
fashion

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

A A N B I E D I N G
Pri m u la 4 voor
Viool 24 voor

Rozen div. kleuren

Amandelboompje
Beuk 1.20 m voor de haag
Blauwe Haagconifeer
1.20 m 10 voor

_5,00
_5,95
_3,50
12,50
_2,50

Forsytia grote struik

Graszoden (alleen op bestelling) per m2

Vijverfolie 4, 5, 6,8 m breed, per m2

Schuttingpaal 7x7x270 cm
Planken geschaafd, 15x2x400 cm

Tot ziens bij:

65,00
_5,00
_3,50
_4,75
14,95
12,95

Ma. t/m vr.
9.00-18.00 uur

ORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. 05752-3671
Zaterdag

9.00-17.00 uur

Een prachtig uitgewerkte broek gemaakt
van een zware denirn kwaliteit en met
een prima pasvorm.
In de maten 92 t/m 152.

Onze normale Tuunteprijs
is vanaf 19.95

Loop even binnen want het loont de moeite.

M o d e s h o w
Onze modeshow zal worden gehouden in Hotel Bakker te Vorden.

Showtijden zijn: 10.00 en 14.00 uur.

Gratis toegang en consumptie!

: Vooraf reserveren: Tel. 05752-1971

Met medewerking van: Dijkerman Bloemsierkunst, Siemerink optiek

Bakker van Asselt, voor iets bij de koffie!

O p e n h u i s
v o o r j a a r 195

Ook bij de nieuwe voorjaarskollektie van Lammers Damesmode

is komfortabele kwaliteit en souplesse weer een belangrijk

aandachtspunt. Doordachte designs zorgen voor een

perfekte pasvorm en optimale bewegingsvrijheid.

Bovendien is de nieuwe kollektie mooi

en stijlvol en daarom onmisbaar als

aanvulling van uw garderobe.

Kom het zelf zien tijdens ons open huis.

Uiteraard zorgen wij voor een lekker drankje!

Aarzel dus niet, en kom vooral kijken!
Bij besteding van f l. 50,- ontvangt u
een leuke attentie.

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 -Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

Met de bus naar de

HUISHOUDBEURS-
INTERIEUR

op 30 maart en 1-3-5 en 8 april

Vertrek Ruurlo 8.00 uur, daarna
Vorden, Zutphen, Brummen,

Eerbeek, Loenen.
Rechtstreeks naar Amsterdam,
geen overstappen. Prijs f 37,50

incl. toegang.

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

50 jaar Bakker in Vorden!
Dat willen we met u vieren...
en dat doen we door u de ongelooflijke
aanbieding te doen om -net als vroeger-
haantjes bij ons te komen eten voor het
nostalgische prijsje van 15 gulden.
Echt waar, een komplete maaltijd met een
halve haan, gebakken aardappelen/franse
frites, gemengde salade, compöte en
appelmoes voor slechts f. 15,-.
De periode waarin we deze aktie voeren loopt
in de maanden januari, februari en maart en
is niet bedoeld voor groepen.
U zult begrijpen dat reserveren is gewenst.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 05752-1312

Ruime eigen parkeergelegenheid pal
voor de deur.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST B

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Problemen met
belastingaangifte8 •

Voorkom

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

Eigenaar H.H. Wanders, belastingconsulent,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg,

tel. 05753-3274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen van al uw aangiften.

Tevens het adres voor een totaalpakket administratieve
dienstverlening:

* verzorging financiële administratie midden- en
kleinbedrijf

* loonadministratie
* jaarstukken en tussentijdse rapportage
* verzorging alle belastingzaken
* deskundige adviezen
* bedrijfsbegeleiding

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangiften houden wij extra
zittingsavonden op woensdag 15, 22 en 29 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Lid. Ned. College voor Belastingadviseurs,
aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen.



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 de week van: maandag
6 mrt. t/m zondag 12 mrt. 1995.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

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

21 m3

26 m3

32 m3

37 m3

42 m3

48 m3

53 m3

58 m3

63 m3

69 m3

74 m3

79 m3

87 m3

95 m3

103 m3

111 m3

119 m3

132 m3

145 m3

159 m3

419 m3

523 m3

628 m3

732 m3

840 m3

943 m3

1048 m3

1153 m3

1258 m3

1362 m3

1470 m3

1572 m3

1727 m3

1887 m3

2043 m3

2201 m3

2359 m3

2620 m3

2882 m3

3142 m3

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

GAM9G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
OOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

Deze advertentie is aangeboden door

Drukkerij Weevers BV.

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

mm.
Nationaal Reumafonds

Den Haag. Bank 70 70 70 848.

80 TON PüüT-

UIEN V O O R
BOSNIË

Voor 5 PIEK
verbouwt een
vluchtelingen-

familie zijn eigen
voedsel. Doe mee

Giro 999
Stichting Vluchteling,

Den Haag.

VOORJAAR / ZOMER f FRUHJAHR/SOMMER «SPRING / SUMMER • PRINTEMPS / ÉTÉ • ESTATE / PRtMAVERA • VOORJ

/ZOMER • FRUHJAHR / SOMMÉR • SPRING / SUMMER • PRINTEMPS / ÉTÉ • ESTATE / PRIMAVERA • VOORJAAR / ZOM

FRUHJAHR / SOMMEE -SPRING /SUMMER • PRINTEMPS /ÉTÉ • ESTATE / PRIMAVERA • VOORJAAR / ZOMER • FRU

. PRINTEMPS / ÉTÉ • ESTATE/ PRIMAVERA • VOORJAAR / ZOMER^

:PRJM^ERA^X/Qp«JprAp A^OyER • ERUĵ PCHR

/ ÉTE • ESFrATE' /^PRTlV^AVERA ?~<JCSÓP, J AART^OMER^ f̂ BHJAHRT^Sjm/IME

PRINTEMPS / ÉTÉ • ESTATE /PRIMAVERA • VOORJAAR / ZOMER •FRUHJAHF^T'SOMMER • SPRING t SUMMER • PRI

/ ÉTÉ • ESTATE /PRIMAVERA •• VOORJAAR /ZOMER • FRUHJAHR / SOMMER • SPRING / SUMMER • PRINTEMPS / ÉTÉ

TE 7 PRIMAVERA V VOORJAAR / ZOMER • FRUHJAHR/ SOMMER • SPRING /SUMMER • PRINTEMPS / ÉTÉ • ESTA

M/

mödecentrum

PANTALON
19S,-

Tëliiiseii
ruurlo

Dorpsstraat 22,7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

PRINTEMPS 7 ÉTÉ • ESTATE /PRIMAVERA • VOORJAAR / ZOMER • FRUHJAHR /SOMMER • SPRING / SUMMER

PANTALON
1B9.-

Indoor
Beauty Salon

Vorden

Morfine Hendriksen - Overweg 16
7251 JS Vorden - telefoon 05752 - 3433

ZONNEBANKAANBIEDING
10xf70,- 6xf45,- 3xf25,-

- Schoonheidssalon
- Zonnestudio
- Sauna
- Turks stoombad

- Aerobics
- Fitness
- Sportshop
- Kinderspeelhoek

TAPIJT*
GORDIJNEN

ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Ook voor leuke kado-suggesties.
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

Woensdag 15 t/m zondag 19 maart

SLAPEN
INFORMATIEDAGEN

Alles wat u moet weten over verantwoord slapen
Demonstratie bodems en matrassen
Persoonlijk advies voor individuele wensen SHOW!

LATTOFLEX BEDSYSTEEM

Kom proefliggen
op het unieke
computerge-
stuurde meetbed

PULLLMAN BOXSPRINGS

Ontdek het comfort van
het slapen op een box-
spring-combinatie

SOFTSIDE WATERBEDDEN

CASCADE

De laatste ont^kkelingen op het gebied
van slapen Of^jf

VERSTELBARE LATTENBODEMS

Demonstratie van de vele mogelijkheden
van een verstelbaar bed.

lattaflex

SENIOREN BEDDEN AUPING AURONDE

Comfort, kwaliteit en tijdloos design.

Woensdag 15 maart 9.00 tot 18.00 uur • Donderdag 16 maart 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 17 maart 9.00 tot 21.00 uur • Zaterdag 18 maart 9.00 tot 16.30 uur
Zondag 19 maart 11.00 tot 17.00 uur

LUBBERSWOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo GId. Telefoon 05753-1286

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS NU 6 VOOR 5,00



/* n SPORT-
NIEUWS

7?

V o e t b a l

Vorden niet uit de
onderste regionen
Het eerste halfuur was Vorden die de
toon aangaf. Victoria Boys creëerde
zich nauwelijks kansen. In de 35e mi-
nuut kreeg Victoria Boys een vrije trap
welke vanaf de linkerkant voor doel
kwam. Erwin Hengeveld kreeg een
klein duwtje in de rug en dit was net ge-
noeg om in zijn val de bal met het
hoofd achter doelman Marinho Besse-
link te deponeren 0-1. Hierna kregen
Peter Hoevers, Oscar Olthuis, Hugo
van Dithuizen en Mark Sueters achte-
reenvolgens de kans om Vorden op ge-
lijke hoogte te brengen, doch dit lukte
niet.
Na de rust ging Vorden op zoek naarde
gelijkmaker, maar zoals het de afgelo-
pen wedstrijden vaker gebeurde,
maakte Victoria Boys de goals via de
counter. Tien minuten voor het einde
was het zover. Een snelle aanval van
Victoria Boys werd afgerond door Er-
win Heyink 0-2. Trainer Peter Jansen
bracht hierna Udo Hey in het veld. Uit
de volgende aanval kopte hij reeds op
de paal. Even later knalde Mark Sue-
ters hard op de lat. Vorden werd er wan-
hopig van en ging nog massaler ten
aanval onder het motto alles of niets.
Het werd niets. Invaller Erik Neys
scoorde driemaal op rij en bepaalde
met deze hattrick de stand op 0-5. Al
met al een teleurstellende wedstrijd
voor Vorden. Zondag a.s. speelt Vor-
den thuis tegen mede-degradatiekan-
didaat Reunie uit Borculo. Verlies kan
Vorden zich dan ook niet permitteren.

Uitslagen
Socii Dl-Vorden Dl 8-2, Vorden E2-
Almen El 4-2, Vorden Fl-Gazelle
Nieuwland F2 0-5, Vorden F2-De Ho-
ven F2 2-1, Erix A l-Vorden Al 4-1,
Grol B2-Vorden BI 3-1, Vorden Cl-
RKZVC Cl 3-0.
Vorden 2-Doetinchem 2 2-2, Dierense
Boys 3-Vorden 3 3-1, Halle 3-Vorden 4
1-1, Ratti l-Vorden 5 1-2, Vorden
6-Wolfersveen 37-1, RKZVC 7-Vor-
den 7 3-4.

Programma
Vorden D l-Voorst Dl, Hercules El-
Vorden El, Vorden E2-Dierense Boys
E2, Wilhelmina SSSE F2-Vorden Fl,
Vorden F2-Brummen F5, Vorden Al-
GSV '63 Al, AD '69 Bl-Vorden BI,
Vorden C l-Klein Dochteren Cl.
Vorden I-Reunie l, Vorden
2-Gendringen 2, Doesburg 3-Vorden
3, Vorden 4-Vios Beltrum 4, Voorst
7-Vorden 5, Vorden 6-Grol 10, Erix
7-Vorden 7.

Ratti l-Vorden 5
Een gelijkopgaande wedstrijd met en-
kele doelrijpe kansen voor beide parti-
jen in de beginfase. Een minuut voor
rust kon Richard Bargeman via de
kluts inschuiven 0-1. Vijf minuten na
rust kon Robby Heuvelink de bal dia-
gonaal inzetten tot de verste paal waar
Dinant Hartman inkopte 1-1. Deze
fase van de wedstrijd had Ratti het be-
tere van het spel wat echter niet in doel-
punten werd omgezet. Acht minuten
voor tijd kreeg Vorden een onterechte
ingooi toegekend waarna de bal via
combinatiespel bij Reint Jan Wester-
veld belandde en via een volley in-
schoot 1-2. Ratti drong nog meer aan
maar haalde geen gelijkspel meer in
een wedstrij met veel inzet en sportivi-
teit.

Witkampers - Ratti
Afgelopen zondag speelden de dames
van Ratti tegen de Witkampers. Door
het slechte weer van de afgelopen we-
ken was er driemaal achter elkaar niet
gespeeld. Iedereen had er dus weer zin
in. De vorige wedstrijd tegen de Wit-
kampers ging verloren. De eerste helft
waren de Witkampers veel op de helft
van Ratti te vinden, zonder uitge-
speelde kansen te creeëren. Toch
scoorden de Larense dames in de eers-
te helft.
In de tweede helft kwam Ratti meer op
de helft van Witkampers doch kregen
geen uitgespeelde kansen. Witkam-
pers kwam in de laatste fase van de
wedstrijd nog op 2-0. Al met al een
leuke wedstrijd om te zien.

Ratti
Jeugd uitslagen
Ratti Al-DZSV Al 0-5.

Programma 18 maart
RattiAl-V.V.L.Al.

Sociï
Uitslagen
11-3: Wilh. SSS F - Sociï F 7-0, De Ho-
ven E - Sociï E 8-2, Sociï D - Vorden D
6-2, ABS B-Sociï B 3-4.
12-3: Sociï - Veldhoek 4-2, Sociï 2 -
Voorst 21-2, Sociï 3- Hen K 4 3-1, Riet-
molen 5-Sociï6 4-1.

Programma
18-3: Sociï F - Warnv Boys F, Zutphen
E - SociïE, Gaz Nw.D - Sociï D, Sociï B -
Lochem B.
19-3: Sociï - Deventer, Sociï 2 - Brum-
men 3, Brummen 4 - Sociï 3, Dier B 5 -
Sociï 4, Sociï 5 - De Hoven 5, Lochui-
zen 5 - Sociï 5.

In de laatste ronde van de nationale
hoofdklasse heeft het eerste damteam
van Dostal een 12-8 nederlaag gele-
den tegen het sterke Hiltex.
Dostal begon sterk. Allereerst had
Hendrik van der Zee weinig moeite
met een invaller en liet al om half drie
de eerste winstpunten noteren (0-2).
Chris Grevers smoorde in een kerkho-
faanval de omsingeling van de tegen-
stander, zodat die in een 17 om 17
stand moest opgeven (0-4). Hiltex
maakte gelijk door nederlagen van
Gerrit Wassink tegen grootmeester
Rob Clerc en Johan Haijtink (4-4).
Haijtink moest in zijn omsingeling-
spartij een schijfje offeren. In tijdnood
leek een remise nog tot de mogelijkhe-
den te behoren, maar de tegenstander
maakte op de 51e zet een eind aan de il-
lusie door combinatief de partij te be-
slissen.
Henk Hoekman werd verrast dooreen
sterk ruiltje naar voren van zijn tegen-
stander. Na het opruimen resteerde
een slechte stand, die uiteindelijk ver-
loren ging voor Hoekman, al had er er-
gens nog een remise ingezeten (6-4).
Eddy Budé, Henk Grotenhuis ten Har-
kel, Alex Klein en Nina Jankovskaja
speelden allen remise, waarbij vooral
Grotenhuis en Jankovskaja de handen
dicht mochten knijpen (10-8). Gerrit
Boom koos uit twee varianten de ver-
liezende en ging uiteindelijk tegen 6
uur ten onder (12-8). De andere va-
riant was, ondanks schijfverlies, re-
mise.
In de eindstand is Dostal geëindigd op
de 8e plaats met 9 punten uit 11 wed-
strijden. Topscorer van het Vordense
team is Hendrik van der Zee met 18
punten. Ook Nina Jankovskaja en
Eddy Budé hadden een goede score.

V o l l e y b a l

Dash
Uitslagen
Vr 10-3-'95: H rekr. Dash l -Heeten 2 ?,
Hrekr.Dash3 1-2.
Za ll-3-'95: HP DVO l - Dash l 3-0,
D3A DVO 5 - Dash 4 ?, D4A WSV 3 -
Dash 5 0-3, MA Heeten l - Dash l 3-0,
Hl Dash 2 - DVO 2 1-3, H3A Dash 3 -
Epse l 0-3, D2A Dash 3 - DVO 3 3-0,
D4B Dash 6 - Epse 2 3-0, MC2 Dash l -
Voorw. l 3-0, JB2 Dash l - Gorssel l
3-0, JC Dash l-WSV l 0-3.

Programma
Do 16-3-'95: D4B Sociï 2 - Dash 6.
Vr 17-3-'95: H rekr. Heeten 2 - Dash 1.
Za 18-3-'95: D3e Div. B Holyoke -
Dash/Sorbo, H3A Gorssel 2 - Dash 3,
D4A Gorssel l - Dash 5, JC Gorssel l -
Dash l,HPDash l-Vios3,Hl Bruvoc
2 - Dash 2, DP Dash 2 - Vios l, D3A
Dash 4 -Vios 3, MA Dash l -Vios 1.

Paar desport

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op 11 en 12 maart gehouden
dressuurwedstrijd voor pony's in Bar-
chem zijn door de volgende amazo-
ne's van onze vereniging prijzen be-
haald: Rinie Heuvelink met Gorby Ie
prijs in de Ll-dressuur met 128 punten.
Nikki Woestenenk met Igor Ie prijs
B-dressuur met 131 punten. Janneke
Heuvelink met Polly 2e prijs B-dres-
suur met 128 punten. Dionne Egbe-
rink met Lucia 4e prijs B-dressuur met
123 p

meiLi9

Wielrennen

RTf
Bij de eerste ATB-wedstrijd (zondag
12 maart jl.) in Bergschenhoek was Jan
Weevers al meteen in vorm. Hij won
deze wedstrijd in de Expertklasse voor
Chris Mulder (Goirle) en Martijn Hof-
stede (Nijverdal).
Zaterdag 11 maart was in Den Haag de
BatavusLenterace, een klassieker voor
amateurs-B. Na 50 km viel hier de be-
slissing. Een groep van 17 man reed
weg. Daarachter allerlei groepen. Rudi
Peters finishte als 24e, terwijl Marcel
Helmink en Lars Vos op ± 4 minuten
van de winnaar finishten.
In Rucphen was zaterdag de Dorpen-
omloop voor amateurs-A. Mano Lub-
bers werd in deze koers 9e.
Ook was zaterdag het begin van de
clubkompetitie voor amateurs-A. In
de Ronde van Groningen was er voor
de kombinatie Stofwolk/RTV/Twent-
se Ros een 3e plaats voor Norbert Spik-
ker (Twentse Ros).
Rudi Peters en Jeroen Dimmendaal
stonden zondag aan de start van een

criterium voor amateurs-B in Haar-
lem. Na het ontstaan van een kop-
groep van 12 man, met o.a. Rudi Pe-
ters, werd er combine gereden door 4
ploeggenoten en was en slechts een 6e
plek voor Rudi Peters en een 17e voor
Jeroen Dimmendaal.

S q u a s h

Afgelopen weekend werd in Squash
Centrum Vorden het Nationale Lipton
Ice Toernooi gespeeld. Negenenveer-
tig spelers van Squash Club Vorden
speelden in vier kategorieën.
Bij de Dames Beginners won Marjo-
lein Nepveu de finale van Elke Olden-
have.
Bij de Heren Beginners won Robbert
Schimmel van de jeugdspeler Jeroen-
Karel Veldink.
Bij de Dames Gevorderden won Moni-
que Wissink van Maria Hummelink
en bij de Heren Gevorderden won
Erik Heijink van Leo La Gro.
De winnaars vertegenwoordigden
Squash Centrum Vorden op zaterdag 8
april bij de regionale finale in Rosen-
daal.

r i d g e

"B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 8 maart
Groep A: 1. mv/hr Scholten 56.4%, 2.
mv den Hartog/hr Machiels 56.1%, 3.
dms Elferink/Meijer 55.7%.
Groep B: 1. mv/hr Jaburg 62.8%, 2.
mv/hr de Bruin 58.6%, 3. dms v d
Schaaf/Vruggink 54.3%.

M o t o r s p o r t

Graafschapflders
Aan de door de VAMC 'De Graaf-
schaprijders' georganiseerde Tulpen-
rit namen in totaal 65 personen deel.
De rit met een lengte v4B| l kilometer
was uitgezet door ArnPweevers en
Wim Fleerkate. Na afloop reikte Bert
Regelink aan de volgende winnaars
de prijzen uit: A-Klasse: J. Luiten,
Hengelo 122 strafpunten; 2 H.J. Cor-
tumme, Toldijk 126; 3 P.J. van Huffe-
len, Epe 137.
B-klasse : l G. te Velthuis, Hallc 180;
2 E. Kleinresink, Hengelo 181; 3
G.Sienes, Zutphen 182 str. C- Klasse:
l M. Maalderink, Toldijk 92 str; 2 S.
Paukusma, Leeuwarden 121 ; 3 J.
Slagman, Vorden 123 str. Aanmoedi-
gingsprijs: H.J. ten Velde, Barchem
421 strafpunten. De volgende rit die
'De Graafschaprijders' organiseert
vindt plaats op 23 april.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Wat bun ik bli'j da'k neet an poletiek doe. A'k zie hoe of wat luu daor-
deur van de wieze kont raakn, da's gewoon neet mooi meer.
Nem now mien neave, Gradus van de Krommediek. Zo'n drie, vier wek-
ke veur de vekiezingen begint ok bi 'j um de koorts al op te kommen. Alle
vewachtingen in de krante wod deur um uutespeld en op de tillevisie
mist e gin enkel programma waorin ok maor iets oaver de vekiezingen te
vewachten is. Vesites zeg e d'r soms veur af en zowaar ut voetbaln, waor
e anders merakels gek op is, lot e d'r veur schietn.
En a'j in die tied met um an de praot komp is ut naans anders oaver as de
vekiezingen. Veurugge wekke ha'k um nog e'waarschouwd. 'Gradus,
jonge, rekken d'r maor neet op dat ow petieje wint. Die Betuwelijn, daor
bunt ze völs te onduudeluk oaver, daor wilt ze, net as oaver wat andere
dinge, nog gin uutsluutsels oaver geven. En dat kost eur stemmen.'
Gradus wol daor eers nog neet an maor too ut t'r nao wat peilingen op
begon te liekn da'k wel 's geliek konnc hemmen, kwammen de twiefels
ok bi'j um boaven.
"k Zal bli'j wean at ut 8 meert is ewes', zei zien vrouw. 'Elke nach
dreumt e van de vekiezingen, soms liekt ut wel of e in de slaop un rede-
voering holt, zo geet e tekeer.'
De tied geet nogal gauw en zo was ut in un rof 8 meert. Too wodn Gradus
weer nuchter. Nuchter wil in dit geval zeggen: sjachreinug. Zien petieje
had nog volle minder stemmen ekregen dan ze veurspeld hadn dus de tik
kwam ok bi'j Gradus goed an. Un paar dage was e dan ok neet zo arg
praots.
Un klein lichpuntjen was t'r nog veur Gradus: zien petieje mag wel weer
metdoen met G.S. Die de meeste stemmenwinst hadn emaakt wodn an
de kante eschaoven.
Da's moderne democratie. Modern mag ut dan wel wean, of ut ok demo-
cratisch is?
Daor zölt t'r nog bes wat eur twiefels zo oaver hemmen, bi'j ons in d'n
Achterhoek.

/ƒ. Leestman

Ouderavond bij Ot en Sien
Op dinsdag 7 maart hield peuters-
peelzaal Ot en Sien jaarvergade-
ring. De opkomst was zeer goed:
zo'n 60 ouders woonden de avond
bij.

Zoals gewoonlijk werd begonnen met
het jaarverslag en het financieel over-
zicht van het afgelopen jaar. De speel-
zaal heeft weer goed gedraaid, de
groepen waren steeds vol bezet. He-
laas is het nog steeds niet haalbaar de
peuters vanaf 2 '/2 jaar voor 2 dagdelen
te plaatsen. Zij starten nog steeds met
l dagdeel. Hierin zal de komende ja-
ren wegens geld- en ruimtegebrek ze-
ker geen verandering komen. Het be-
stuur betreurt dit.
Het jaar werd afgesloten met een
klein overschot op de exploitatie. Dit
bedrag is gereserveerd om verliezen
in de komende jaren op te vangen. De
kans is groot dat deze verliezen zich
inderdaad zullen gaan voordoen,
doordat de subsidiëring achter zal
blijven bij de huurstijgingen.
Het bestuur heeft bezwaar aangete-
kend tegen de door de gemeente toe-
gekende subsidie. Er zal onvoldoende
geld zijn om de leidsters op CAO-ni-
veau te betalen, hoewel de gemeente
in het welzijnsplan heeft aangegeven
dat dit dient te gebeuren.
Een ander punt van zorg voor het be-
stuur is het toenemende vandalisme

rond de speelzaal. Al verscheidene
malen zijn vernielingen gepleegd aan
de buitenspeelplaats: schommeltou-
wcn zijn doorgesneden en een stuk
van de glijbaan afgebroken. Het diep-
tepunt was het in brand steken van 8
trekkerbanden, waarbij ook een van
de bomen in vlammen opging. Het is
erg ontmoedigend voor de klusjes-
commissie van ouders dit telkens
weer opnieuw te moeten herstellen.
De voorzitter verzoekt iedereen met
klem om in te grijpen wanneer men
ziet dat dergelijke dingen gebeuren.
Er zal aangifte gedaan worden bij de
politie en - eventueel in overleg met
de gemeente - zal gekeken worden of
er een mogelijkheid is het terrein af te
sluiten.

Na het officiële gedeelte werd de
avond vervolgd met een voordracht
en discussie over peuterdrift, ver-
zorgd door Carolien van de Broek van
de Stichting Spel- en Opvoedings-
voorlichting. Aan de hand van voor-
beeldsituaties werd in groepjes ge-
praat over dit voor de ouders zeer her-
kenbare probleem. Kant-en-klare
oplossingen zijn niet te geven, maar
het herkennen van de achterliggende
redenen kan vaak al veel helpen. Ge-
sterkt met deze kennis gingen de ou-
ders na een geslaagde avond terug
naar hun eigen 'koppige' peuters.

Rolski-triathlon Hl Cp ü Q177 i p ii\\j c
OD zaterdag 18 maart doen twaalf -A. J.lJ^'CECEJ./ l/V C' l/V W iJOp zaterdag 18 maart doen twaalf
jeugdige Vordenaren van Free Wheel
mee aan de rolski-triathlon in Deven-
ter. De afstanden zijn 5 kilometer
hardlopen, 7,5 kilometer rolskien en
l O kilometer schaatsen.

Hondeweer tijdens jubileum Banninkhof
Sneeuw en regen maakte het ter-
rein van de jubilerende hondenclub
Banninkhof tot een groot modder-
bad. De vele demonstraties die op
het programma stonden werden in-
gekort. De Hengelose gedrag- en
gehoorzaamheidsclub had groots
uitgepakt om het 12'/2-jarig bestaan
te vieren.

Velen zochten de warme tent op waar
ook van alles te zien was. Bij diverse
hondenrassen werden de nagels gek-
nipt en werd een demonstratie trim-
men gegeven. Bezoekers konden een
foto laten maken van hun hond. Vaak
ging daar veel werk aan vooraf om de
viervoeter te ontdoen van de modder.
Glibberend zocht het publiek het bui-
tenterrein weer op. De vereniging
Duitse herders, de 'Noordink', de-
monstreerde ondermeer speuren, ap-'
pel en pakwerk. Uitleg en het doel van
gedrags- en gehoorzaamheidstraining
was te zien bij de puppen, beginnende
- en gevorderde honden en de extra
klasse. Vier sledehonden lieten zien
waartoe ze in staat waren. De werk-
honden hadden het niet gemakkelijk

in het drassige veld om twee volwas-
senen te vervoeren. Verder kon het
publiek onder meer getuigen zijn van
de Jack Russel-race en een demon-
stratie met jachthonden. Tussen de
onderdelen door lieten de jachthoor-
nblazers van zich horen. Ondanks het
slechte weer was er een redelijke be-
langstelling.
Jacqueline Groot Kormelink liet de
mensen zien hoe er eenheid kan ont-
staan tussen mens en hond. De oud-
Hengelose, en nu wonend met haar
man Hans Kok in Deventer, is gebon-
den aan een rolstoel. 'Door het niet
goed functioneren van de gewrichten,
een bindweefselziekte, ben ik in een
rolstoel gekomen.
Zonder mijn hond zou ik heel veel
dingen niet kunnen doen. Deze La-
brador-Retriever is een A.D.L.-hond.
Dit soort honden helpen mensen met
een motorische handicap, die zelf-
standig willen wonen of dat al doen.
Mijn hond helpt mij met de Activitei-
ten van het Dagelijks Leven
(A.D.L.)', zegt Groot Kormelink. De
hond van Jacqueline is vier jaar oud
en luistert naar de naam Boy Dom-

melsch. Haar hond maakt deuren voor
haar open, pakt iets op wat valt, helpt
bij jas uittrekken maar doet ook het
licht uit en aan.
'Ik ben van mijn hond afhankelijk.
Hij doet de voetsteunen van de rol-
stoel omhoog en nog veel meer din-
gen die je in het dagelijks leven tegen
komt. Het zijn aai-honden en aantrek-
kelijk voor andere mensen wat uitno-
digt tot een sociaal gesprek. De hond
heeft altijd een tuigje om. Dat is voor
de veiligheid van de hond zelf en je
kunt de hond beter begeleiden. Ik
kom ook in elke supermarkt of andere
gebouwen met de hond en het geeft
nooit een probleem.'
Volgens Jacqueline vinden sommige
mensen het zielig dat de hond 'aange-
lijnd' is, of niets mag. 'Dat is vaak on-
wetendheid', zegt ze. 'Ik doe net zo-
veel als iemand anders met een hond
om hem fit te houden. Elke dag loopt
mijn hond tussen de tien en vijftien ki-
lometer.' Jacqueline Groot Korme-
link geeft niet alleen demonstraties
maar verzorgt ook lezingen.

Voor informatie: tel. 05700-33254.

Aftrekposten i.v.m. de eigen woning
blijven ons bezig houden. Zoals ik al
eerder schreef is niet alleen de hypot-
heekrente aftrekbaar, maar alle kosten
die verband houden met de financie-
ring. Daarbij moet u denken aan de af-
sluit- of verlengingskosten van de hy-
potheek. Hieronder vallen bijvoor-
beeld taxatiekosten, kosten aanvraag
gemeentegarantie, maar dus ook af-
sluit- of verlengingsprovisie voor de
hypotheek en notariskosten voor de
hypotheekakte. Vervolgens moet u
denken aan rente en kosten van over-
brugggingsleningen en rente over
vervallen termijnen van de koop-/
aanneemsom over de periode vanaf
de zgn. 'per-datum' op de koop-/aan-
nemingsovereenkomst tot de datum
van het notarieel transport. Deze 'per-
datum' wordt aangegeven op het
voorblad van de overeenkomst.
Ook rente over de koopsom van de
grond over de periode vanaf de 'per-
datum' van de koop-/aannemings-
overeenkomst tot de datum van het
notarieel transport is aftrekbaar. Dat
geldt ook voor boete-rente en kosten
die zijn gemaakt voor het omzetten of
oversluiten van een hypotheek in een
andere hypotheek.
De uitstelrente over de koopsom van
de grond, noemt men ook wel grond-
rente. Als u een nieuw huis koopt,
bent u over die koopsom van de grond
uitstelrente verschuldigd van de 'per-
datum' van de koop-/aannemings-
overeenkomst totdat de grond in ei-
gendom wordt overgedragen bij de

notaris. Die rente is inclusief de hier-
over geheven BTW aftrekbaar. Dat
vindt althans (gelukkig) de Staatsse-
cretaris van Financiën.
Ook kosten van een leeg te koop
staand huis zijn aftrekbaar. Wanneer u
verhuisd bent en het oude huis tijde-
lijk onbewoond is geweest, mag u de
uitgaven voor onderhoud - voor zover
geen wezenlijke verbetering is aange-
bracht - aftrekken. Daarbij kan het
gaan om schilderwerk (zowel binnen
als buiten), behangen, reparaties door
de loodgieter, witten, stukadoren, een
onderhoudsabonnement van de CV of
reparaties door een elektricien. Het
moet dus niet om een verbouwing
gaan. Ook eventuele contributie van
een kopersvereniging, energiekosten,
de premie van de opstalverzekering
en het eigen gedeelte van de onroe-
rende-zaakbelasting, de waterschaps-
lasten en afschrijving (15 % van de
economische huurwaarde) zijn dan
aftrekbaar.
Stel nu dat die woning gedurende een
halfjaar onbewoond te koop heeft ge-
staan, dan geldt voor die periode geen
bijtelling van de economische huur-
waarde. Het huis stond immers leeg
en was zeker niet voor verhuur be-
schikbaar. U hoeft dus niets op te ge-
ven. Voor de in aftrek te brengen kos-
ten moet u uitgaan van een gedeelte
dat naar redelijkheid is toe te rekenen
aan de periode dat het huis leeg te
koop staat of stond.

Mr drs B.H.J. de Regt FB
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Muziekvereniging geeft auto weg in superloterij:
De stichting 'Jonge Mensen in Con-
cert' in Ruurlo sluit de conccrtrccks
1994-95 af op zondag 19 maart met
een zangrccital. Ten gehore zullen
worden gebracht liederen van Peter
Cornclius, Hugo Wolf, Johannes
Brahms, Robert Schumann en Claude
Debussy. Het concert wordt gegeven
door: Martina Kamp, mezzo-sopraan,
geboren in 1975 in Emsdetten. Na
haar schoolopleiding en studie tand-
tcchnick is zij op l september jong-
stleden begonnen mcthaarzangoplci-
ding bij Horst Gross aan het conserva-
torium in Enschede. Martina is sinds
vele jaren lid van het koor van de
St.Josephkcrk te Emsdetten, alwaar
zij ook solo's zingt; Sebastian Brou-
wer, tenor, studeert solozang aan het
conservatorium bij Horst Gross. Zijn
zangcrvaringen reiken van oratorium
en lied tot musical en opera, zowel in
solo-verband als binnen verschillende
koren. Ook heeft hij als cantor meege-
werkt aan verschillende CD-opnamcn
van psalmen. In de komende tijd /al
Sebastian als evangelist optreden in
meerdere passies; Carnicn Alcxandra
Hanft, mezzo-sopraan, begon haar
zangoplciding in 1990 aan de be-
roepsmuziekschool in Altötting bij
Sabinc Schütz. In 1991 volgde zij
haar zangstudie bij Annc Haencn aan
het conservatorium te Enschede.
Sinds 1993 studeert Carmcn bij Horst
Gross. Zij heeft reeds aan diverse
opera- en operettcprojcctcn meege-
werkt. Bovendien heeft zij in talrijke
concerten solistisch opgetreden; Hei-
kc Wcsscls, mezzo-sopraan, werd in
1973 geboren in Lcmgo. Zij studeert
sinds één jaar klassieke zang bij Horst
Gross aan het conservatorium van En-
schede. Vanaf 1990 heeft zij meege-
werkt aan verschillende musicals. De
jongste is de musical 'Nordhorncr
Sylvia'. Ook heeft Hcike meerdere
optredens verzorgd in kerken en bij
het Duitse radiostation WDR l . In de
toekomst zal zij zich meer gaan toe-
leggen op de opera; Kim Gadcwoltz,
sopraan, studeert sinds 1990 solo
zang aan het conservatorium Ensche-
de bij Horst Gross. In verband met
haar studie heeft zij in verschillende
operaprojecten mecgezongen. Kim
zingt regelmatig concerten in binnen-
en bui tenland. Daarnaast heeft zij in
1993 een zangcursus gevolgd bij Wcr-
ner Hollwcg in Salzburg. In 1994
heeft Kim meegezongcn bij het inter-
nationale Mozart-concours. Zij zijn
allen studerend aan de Hogeschool
Enschede, afdeling conservatorium
en maken deel uit van de zangklas van
Horst Gross. De pianobegeleiding
wordt verzorgd door Benno Pier-
weycr en Richard van den Bcnkcn.
De toegangsprijs voor een concert be-
draagt t ien gulden per persoon. Het
concert duurt ongeveer een uur. Na
afloop is er gelegenheid om, onder het
genot van een kopje koffie, met de uit-
voerende musici nader kennis te ma-
ken. De concertserie is mogelijk ge-
maakt door: Studio Mol, Drukkerij
Hoijtink, Restaurant Avcnarius, Mo-
dccentrum Tcunisscn, Bloemisterij
Groot Jcbbink, Pianohandel Wim
Bal, Nederlands Hervormde Kerk (al-
len te Ruurlo) en Ardcl-Europe B.V.
te Lochem.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Concert Excelsior
op 25 maart in
gebouw Isendoorn
De Warnsvcldsc harmonievcreniging
Excelsior houdt op 25 maart haar
voorjaarsconcert in de Isendoorn
Scholengemeenschap. Het zal een ge-
varieerd showprogramma worden
waarin alle facetten van de harmonie-
muzick aan bod komen. Het majorct-
tcnpclcton onder leiding van instruc-
tricc Kiem Cornelisse. De meisjes
dansen op muziek van Boney M. De
drumband gaat op de Zuidamerikaan-
sc toer. Het korps speelt onder handc-
rc het wel bekende 'Memory' uit de
musical Cats, 'Two Classic Marches'
en een muziekstuk geschreven voor
solo-trombone en orkest. Naast deze
muziekstukken speelt het korps nog
enkele marsen en goed in het gehoor
liggende dansmuziek.

Voor dag en dauw zijn de leden van
de Christelijke Muziekvereniging
Sursum Corda afgelopen zaterdag
opgestaan. Reden was de folder
over de superloterij die door hen op
de/e ochtend huis-aan-huis ver-
spreid werd in de gemeente Vorden.
De opbrengst van de loterij is be-
stemd voor de vervanging van oude
en versleten instrumenten van Sur-
sum Corda. lüt handen van Jur
Ooiman en Dick Boerstoel van de
muziekvereniging ontving burge-
meester K.J.C. Kamerling zater-
dagmiddag de eerste officiële fol-
der. Aansluitend liepen de nul/i-
kanten van Sursum Corda door de
straten van de gemeente Vorden om
de hoofdprijs van de superloterij,
een Suzuki Svvift (iLS, aan de be-
volking te tonen. Kn dit ging na-
tuurlijk gepaard met de nodige mu-
zikale klanken. Want daar is het
een muziekvereniging voor.

De Super lo te r i j van Sursum Corda
gaat in september van start en duur t
t i en maanden. Kr z i j n maar l i e f s t e l f
t r e k k i n g e n . B i j de eerste t i en t r ekk in -
gen z i j n pracht ige p r i j z e n t e w i n n e n
zoals draagbare k leu ren tv ' s . videore-
corders, cd-spelers, dames- en heren-
fietsen tol en met reizen naar Praag en
Londen. K l a p op de v u u r p i j l is de auto
die t i j d e n s de elfde ( r ekk ing op 30 j u n i

Activiteiten
Sursum Corda
In het kader van het 65-jarig be-
staan van Sursum Corda worden
dit jaar onder andere de volgen-
de a c t i v i t e i t e n gehouden:

-24/25 maart voorjaarsuitvoe-
ring in Dorpscentrum

l j u n i concert door de kapel
van de K o n i n k l i j k e Lucht-
macht in Sporthal ' t . lebbink

l l november jubi leumcon-
cert Sursum Corda in sport-
hal ' t . l ebb ink

1996 zal worden verloot . Er worden
in totaal 1000 loten verkocht die per
stuk 150 gulden kosten. Deelnemers
k u n n e n met elk lot t ien keer mee doen
aan de maandelijkse ver lo t ing en ma-
ken kans op het w i n n e n van de auto
ti jdens de elfde t r e k k i n g . Voorzitter
Dick Boerstoel van de jubi lerende
verenig ing toonde zich zaterdagmid-
dag zeer tevreden over hel verloop
van de folderaktie. Tol nu toe heb ik
alleen maar positieve reacties gehad.
En dat is een goed teken ' , zegt hij.
Vervolgens v e r t e l t Dick Boerstoel
waarom^kzo belangrijk is dat deze
actie vai^mirsum Corda gaat slagen.
'De hel f t van de ins t rumen ten van
Sursum Corda is ke ihard aan vervan-
ging loc. En dat kost geld. Nu heeft de
verenigi^^vel wat geld in kas. maar
dat is larraffiet genoeg om deze extra
ui tgave te bekost igen", legt Boerstoel
u i t . Het idee om een superverlot ing te
organiseren is afkomstig van de act i -
vi te i tencommissie van Sursum Cor-
da. Commissievoorzitter Jur Ooijman
daarover: 'Sinds augustus van het vo-
rig jaar zijn we al bezig om deze lote-

rij voor te bereiden. Wij waren van
mening dat de vervanging van de in-
s t rumenten van Sursum Corda een zo
breed mogel i jk draagvlak moest heb-
ben. Daarom doen wij door middel
van deze super lo ter i j een beroep op de
plaatse l i jke bevolking van Vorden.
U i t e i n d e l i j k , ik zeg het maar gewoon
hardop, is Sursum Corda een beetje
van a l le Vordcnaren.'

Feesten
Voorzitter Dick Boerstoel v u l t hem
aan. 'Overhel algemeenj^den acti-
v i t e i t e n ten bate van de l^lense ge-
meenschap - ik noem de openlucht-
concerten, optochten t i j d e n s Konin-
ginnedag of de in tocht vnji de s in t ,
feesten van buurtscha|^^ en de
kerstmarkt - zo mogelijk Belangeloos
uitgevoerd. En dat w i l l en wc graag zo
houden. Vandaar dat we nu door mid-
del van deze superverloling een be-
roep doen op diezelfde Vordensc ge-
meenschap. Trouwens, als ik praat
over optredens, dan mag ik daarbij
niet venzelen met nadruk twee i>roe-

pen mensen te noemen. De eerste is
onze supportersclub. Een razcndcnl-
housiast stel mensen, zonder wie de

vereniging absoluut niet zou k u n n e n
draaien. De tweede groep treedt mis-
schien wat minder op de voorgrond,
maar is mins t ens zo b e l a n g r i j k . En
dan heb ik het over de donateurs , /ij
maken het voor ons mogelijk zo vaak
/onder vergoeding te kunnen optre-
den. In totaal hebben wc zo'n k l e i n e
duizend donateurs. Een aanta l daar-
van z i t t e n in onze "Club van Hon-
derd". Dal z i j n donateurs d ie t e n m i n -
ste 100 gulden per jaar geven. '

Verheugd
Ook burgemeester Kamer l ing toonde
zich zaterdagmiddag zeer enthousias t
over de superverlot ing van Sursum
Corda. 'Ik v ind hel een goed s n e v e n
dal Sursum Corda haar boontjes zelf
probeert te doppen. Daar is veel moed
voor nodig. De v e r e n i g i n g had ook
kunnen aankloppen bij de gemeente
Vorden. Maar aangezien wij met
zwemmen in het geld en de belas t in-
gen niet steeds wi l l en verhogen, is de
superverloting een pr ima u i t k o m s t ' ,
aldus Kamerl ing. Toch wi lde de bur-
gemeester niet helemaal a c h t e r b l i j v e n
en zegde hij een gemeentelijke bijdra-
ge voorde loter i j toe.

Hiifi>e/!H'i'\ter ['..,!.(*. Kaïncrliny, ontvangt uit handen van Dick Rocrstoi'l (links)
en Jur Ooi/nhin ran muziekvereniging SUIMIIII C<m/</ tic ccrMc /'oltlcr over df
superloterij.

Drukbezochte modeshow Teunissen

Donderdag, vrijdag en zaterdag vo-
rige week werd de nieuwe lente- en
zomermode 1995 bij Modecentrum
Teunissen voor het voetlicht ge-
bracht. Alle dagen was er open huis
met een wervelende modeshow op
zaterdag. De belangstelling was bij-
zonder groot, met name zaterdag-
middag.

Vier mannequins (Mercedes, Nina,
Anita en Marjon) en twee dressmen

(Wim en Gerrit) toonden de nieuwste
collecties van het Ruurlose modehuis.
'Het belangrijkste in de vernieuwde
collectie is de grote hang naar roman-
tiek en mystiek, hoewel de hang naar
de natuur nog steeds een grote invals-
hoek is in de mode', zegt direkteur
Rob Teunissen. De thema's romatick
en mystiek tonen een vrouwelijke be-
lijning: de schouders zijn wat smaller
en de modellen zijn iets uitlopend. De
nieuwe mode kenmerkt zich vooral

door de 'laag over laag' mode, waar-
bij veel gewerkt wordt met transpa-
rantachtige stoffen: schitterende com-
binatiemode met die stoffen, waar-
door de lagen doorschijnend zijn. Het
geheel geeft een speels effekt. De the-
ma's hebben hun oorsprong in de
oude, oosterse wereld: het beeld van
China vttór het Mao-tijdperk. De ba-
siskleuren zijn écru's. Hierbij passen
de prachtige combinatiekleuren -grijs/
antracict met zachte pasteltinten of

met groen. Over het algemeen zijn de
rokken nog steeds lang, hoewel de
nieuwe tendens weer kortere rokken
laat zien. De korte rokken zulen uit-
eindelijk uitkomen op 50 cm en de
langere op 85 tot 90 cm. Modecen-
trum Teurtjsscn heeft verjonging in de
merken aangebracht. Het Zweedse
merk 'Choisc' laat jonge combinatic-
mode zien die geheel op elkaar is af-
gestemd. Een andere prachtige com-
binatiemodc brengt het merk 'Neu-
mann Coordinates'. Hiervan heeft
Modecentrum Teunissen ook een gro-
te collectie blouses in huis. Het merk
'Essentio' brengt twaalf verschillen-
de thema-sets in alle sferen groen. Dit
merk is vooral bekend om zijn panta-
lons met uitstekende pasvorm. Voor
feestelijke gelegenheden heeft Mode-
centrum Teunissen een speciale col-
lectie van micro-kwaliteit in huis. De
stoffen hebben een polyester-basis
meteen zijdeachtige touch. Pcrfekt in
de dracht en dus niet benauwend. Een
mooie combinatie van chiqueheid van
zijde en het gemak van polyester. De
materialen zijn absoluut kreukvrij en
volledig wasbaar. Tijdloze mode
brengen de klassieke modellen van
het merk 'Derofa'. Dit merk staat be-
kend om zijn speciale tussenmaten.
Er werden ook jacks geshowd in mi-
cro-kwaliteit, water- en windwerend.
Het zijn sportieve jacks met kleurcon-
trast en afritsbare mouwen.

De herenmode van 'Lord Hamilton'
brengt een schitterende collectie van
lichtgewicht materiaal in de mooie
kleuren donkerblauw, groen en rood.
Er waren prachtige pullovers in fanta-
sicbrcisels te zien. De overhemden
zijn van luchtige kwaliteit en zachte
stoffen, vaak kreukvrij. De jacks zijn
sportief en de uitvoering is geïnspi-
reerd op de golf-sport. Modccentrum
Teunissen heeft met haar open huis en
modeshow een goede start gemaakt
voor zijn 'feestelijke jaar'.

rS ..-"S.'W-
Rabobank start
op 20 maart met
beurscompetitie
Op 20 maart valt het startschot. Vanaf
die datum houdt de Rabobank tien
weken lang een nationale beurscom-
petitic. Elke deelnemer kan met een
fictief bedrag van 3(K).(XX) gulden
speculeren in aandelen en obligaties.
De bedoeling om een zo hwg moge-
lijk rendement te halen. De aan- en
verkooporders geven de deelnemers
eenvoudig en snel door met de druk-
toetsen van de telefoon, de Personal
Computer of via interactieve tele-
tekst. De transacties worden vervol-
gens dagelijks tegen de officiële slot
koersen verwerkt. Door deelname aan
de Nationale Beurscompetitie '95
verwerft de deelnemer kennis van het
handelen op de beurs en daarmee een
sterke basis voor de praktijk.
Naast de landelijke competitie houdt
de plaatselijke Rabobank ook een lo-
cale wedstrijd bij.

Degene die op het einde van de race
het beste resultaat heeft behaald, ont-
vangt een reischcquc van 500 gulden.
De tussenstanden van de locale beurs-
competitie zullen vanaf eind maart
wekelijks in Weekblad Contact staan.
Om u zo goed mogelijk voor te berei-
den op de competitie wordt volgende
week een oefenweek gehouden. Voor
meer informatie kunt u zich wenden
tot de plaatselijke Rabobank.
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schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: 05762-1567

COMBÏ

Voor uw mooiste foto's

Dorpsstraat 20
7251 BB VORDEN
tel. 05752-2812

D

Voor al uw

nieuwbouw
verbouw
renovatie

BOUWBEDRIJF
RONDEEL BV

Vorden

Ruurloseweg 42
Telefoon 05752-1479

DIHkHtmi
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 725O AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX O5752-1O86

Bockenwcck 1995
15 t/m 25 maart

Het
magazine:

LIJSTEN
DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Houten/ aluminium enhkynslstof ;en
:; Dissel! i|step: ;;L€N/érbaar i n zo' n 2|:
•standaard formaten. Daarnaast

Vakfotograaf B.F.N, lid
Colour Art Photo Internationaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans Te/imink
Spalstr/at 10 - 7255 AC Heooelo (Gld.)
Telefoópl: 05753-2386 A

2 BOS BLOEMEN 8,95

PER KILOHAANTJES 5,25

ROLLADE 11,95

Poelier HOFFMAN

PER KILO

IX' vijftigste mei.
Eenmalig tijdschrift over
de Tweede Wereldoorlog

in boeken.

F l-

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

Kunstgebittenreparatle

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

N.A.K. gekeurde
pootaardappelen

diverse rassen, o.a.

Eersteling
Doré

Lekkerlander
Parel

Frieslander
Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

\

O

O

Uitgebreider dan ooit.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie.

En... wij helpen u graag met de tekst.

JS-3K r&

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS

DREIUMME45 - WARNSVELD - TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parlumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 N K ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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