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Verkeerslichten bij Ned.
Hervormde Kerk en Kluvers
Het College zal nadere plannen uitwerken waarin de aanleg
van twee oversteekvoorzieningen, voorzien van een verkeers-
regelinstallatie met drukknop zijn opgenomen. Deze ver-
keerslichten worden gepland bij de Ned. Hervormde Kerk en
bij de fa. Kluvers aan de Zutphenseweg.

Een en ander wordt ingepast in het
herinrichtingsplan en het nog op te
stellen reconstructieplan Zutphense-
weg fase 2. Wethouder W.M. Voort-
man (PvdA) deelde de commissie
Middelen en Gemeentewerken dins-
dagavond mee dat het aanbrengen
van deze verkeersinstallatie de ge-
meente 150.000 gulden gaat kosten,
waarbij nog een jaarlijkse last komt
van 20.000 gulden. Het college had
de commissie een aantal varianten
voorgelegd om tot een verkeersveili-
ger Dorpsstraat en Zutphenseweg te
komen. De variant met vrijliggende
fietspaden zou volgens het college ei-
genlijk de voorkeur moeten hebben,
maar aangezien daardoor een aantal
parkeerplaatsen zouden moeten verd-
wijnen werd geadviseerd voor boven-
genoemde verkeersmaatregelen. De
commissie kon zich hier wel in vin-
den. CDA'er A.C. van Voskuilen be-
pleitte overigens wel een middenge-
leider in de Zutphenseweg aan te
brengen.

Wethouder Voortman wees er nog-
maals op dat dit ten koste van par-
keerplaatsen zal gaan. J.M. Pelgrum
(VVD) ging akkoord met de uitwer-
kingsplannen van het college maar
wees er wel op dat het gehele herin-
richtingsgebeuren in het Dorp bij de
VVD valt of staat met de aanleg van

de bevoorradingsweg. Pelgrum ver-
zocht het college met klem te kijken
of de Dorpsstraat niet 30 tot 50 cm
breder gemaakt kan worden. 'We
hebben het voorbeeld van een te
smalle Burgemeester Galleestraat',
aldus Pelgrum die met name een lans
brak voor de wat 'oudere' fietsers.
Mevr. Horsting (PvdA) ging even-
eens met de collegevoorstellen ak-
koord. T.z.t. zal er een evaluatie
plaatsvinden om te kijken of de te
treffen verkeersmaatregelen voldoen
c.q. of er nog wat 'bijgeschaafd' moet
worden. De heer P.P. Takken ging
dinsdagavond nog even in op een
schrijven dat de Stichting Welzijn
Ouderen (SWOV) onlangs aan de
commissie heeft gestuurd. Daarin
werd de commissie verzocht een
oplossing te zoeken voor een aantal
gevaarlijke verkeerssituaties die
straks kunnen onstaan. Vooral het
ontwijken van geparkeerde auto's en
van auto's die uit parkeerstand weg-
rijden, is volgens het SWOV een pro-
bleem.
De werkgroep van de SWOV die zich
met 'Wonen en Toegankelijkheid'
bezighoudt heeft zelf voor dit pro-
bleem geen afdoende oplossing. Ook
wees het SWOV op de obstakels op
trottoirs zoals reklameborden, fietsen
e.d. Met name de situatie bij de bi-
bliotheek baart de ouderen zorgen.

menspositie van alleenstaande oudere
vrouwen met (vrijwel) alleen AOW,
etc. etc.

De heer Takken duidde er voorts op
dat de ANBO zich in de belangenbe-
hartiging niet beperkt tot kwesties op
het gebied van inkomen maar even-
zeer gezondheidszorg, wonen, wel-
zijn, vrouwenzaken en het verstrek-
ken van juridische adviezen tot haar
aandachtsvelden rekent. Tussen de
bedrijven door zorgden de dames van
de Sociaal Culturele Commissie voor
een gevarieerd aanbod smakelijke
hapjes. De volgende bijeenkomst
vindt plaats op donderdag 25 februari
1993.

K.P.O. Vier akker
De afdeling Vierakker-Wichmond
van de K.P.O. houdt op dinsdagavond
19 januari haar jaarvergadering in het
Ludgerusgebouw. Naast de gebruike-
lijke jaarverslagen en de bestuursver-
kiezingen komen er nog een aantal
andere zaken aan de orde b.v. de hul-
digingen van leden die hun 25 en 40
jubileum vieren. Na het officiële ge-
deelte zal er nog een rondje bingo
worden gespeeld.

NCVB
De eerste avond in het nieuwe jaar
komt men samen dinsdag 19 januari
a.s. Deze avond komt Mevr. de Bruin
uit Doesburg. Ze vertelt over de posi-
tieve kant van het ouder worden. Ze
spreekt uit ervaring. Ook is het inte-
ressant om als jongeren bezig te zijn
met de toekomst van jezelf.

Op onze oproep ter vervanging
van de bezorgers in de wijk
Burg. Galleestraat etc., kwamen
vele reacties. Inmiddels hebben
wij een keus gemaakt. Van de
overgebleven aanmeldingen ho-
pen we in voorkomende geval-
len gebruik te mogen maken.

De redactie.

Het Agrarische Bedrij f zonder opvolger

Rabobank organiseert
informatiebij eenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst ANBO
Het Saksische dialectgebied omvat Groningen, Drenthe,
Overijssel, de Velu we, de Achterhoek en een aanzienlijk deel
van het aanpalende Duitsland. De geografische omvang hier-
van is groter dan het gebied waar doorgaans het Nederlands
als voertaal wordt gebezigd.

Het dialect dat (nog) door de meer-
derheid van de Achterhoekse bevol-
king wordt gesproken is velen dier-
baar en de moeite waard om door te
geven aan het nageslacht. Helaas
wordt deze mening niet door iedereen
gedeeld. Tegenwoordig overheerst
bij veel jonge ouders de opvatting dat
het beter is om hun kinderen al in een
vroeg stadium te laten wennen aan
het gebruik van het Nederlands. Dit
verschijnsel vormt een bedreiging
van een belangrijk cultuurgoed dat al
sinds mensenheugenis kenmerkend is
voor het beeld van de Achterhoekse
samenleving.
Woorden van deze strekking sprak
schrijver/verteller en pleitbezorger
voor het instandhouden van het Ach-
terhoekse dialect, de heer W. Smei-
tink uit Hengelo (G.), tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van de
ANBO op vrijdag jl. in het Dorpscen-

trum. Na dit duidelijke signaal wist
hij de aanwezigen geruime tijd op in-
nemende wijze te boeien met streek-
eigene vertellingen.
Hieraan voorafgaand refereerde vice-
voorzitter P.P. Takken aan het belang
van het lidmaatschap van een Oude-
renbond. Ouderenbonden stellen heel
nadrukkelijk eisen aan een goed ou-
derenbeleid. Voor het bereiken van
deze doelstelling oefenen ze druk uit
op de regering en politieke partijen.
Zo pleit de ANBO bijvoorbeeld voor
een onvoorwaardelijk herstel van de
koppeling, verhoging van het AOW-
pensioen voor alleenstaanden, een
verbeterde inkomenspositie van ge-
huwde vrouwen na echtscheiding of
overlijden van de partner, geen verde-
re verruiming van de inkomensafhan-
kelijke AOW-toeslag voor 65-plus-
sers met een werkende partner jonger
dan 65 jaar, verbetering van de inko-

De Rabobank Vorden en Omstreken organiseert op maandag
18 januari in zaal De Herberg te Vorden een informatiebijeen-
komst uwr agrarische bedrijven zonder opvolger. AJftf r geen
opvolgeWs, komt vroeger of later het onderwerp Wdryfs-
beëindiging' aan de orde. De avond richt zich op de onderne-
mers die binnen (globaal) nu en 15 jaar hiermee te maken
krijgen.

jfe
Het bednpPbeëindigen is voor veel
agrarische bedrijven een gevoelig on-
derwerp. Deze informatiebijeen-
komst wil er toe bijdragen dat dit on-
derwerp bewust en rationeel bena-
derd kan worden. Het is niet in het
belang van de ondernemer die geen
opvolger heeft om beslissingen steeds
voor zich uit te schuiven. Officiële
cijfers wijzen uit dat de komende tien
jaar landelijk ca. 10.000 agrarische
bedrijven beëindigd zullen worden.

Vragen waar deze ondernemers mee
te maken krijgen, zijn: kan ik melk-
en mestquota verkopen; hoeveel be-
lasting moet ik daarover betalen; wat
zijn de inkomensgevolgen; op welke
sociale gevolgen moet ik mij voorbe-
reiden; hoe moet ik het vrijkomende
vermogen beleggen; welke regelin-

gen bestaan er en kom ik^irvoor in
aanmerking. Er zullen inleidingen ge-
houden worden door de heer G.P. van
Meijl, directeur van Accountantskan-
toor Gelderland te Warnsveld en de
heer H.G. Vrielink, agrarisch relatie-
beheerder van de Rabobank Vorden
en Omstreken. Naast de inleidingen
wordt een videopresentatie verzorgd.
Hierin vertellen vier beëindigers hun
ervaringen. Aan het eind van de bij-
eenkomst bestaat de gelegenheid
schriftelijk of mondeling vragen te
stellen. De avond zal onder leiding
staan van de heer Krooi, directeur van
de bank. Op donderdag 21 januari
1993 vindt eenzelfde bijeenkomst
plaats in zaal Den Bremer te Toldijk,
in samenwerking tussen de Raboban-
ken Vorden en Steenderen. (Zie ad-
vertentie)

D'66 in
gemeenteraad
De afdeling Zutphen en Omstreken
van D'66 gaat onderzoeken of het
mogelijk is om volgend jaar mee te
doen aan de Gemeenteraadsverkie-

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 17 december 1992
tot 15 januari 1993

Het abonnementsgeld voor 1993 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 15 januari 1993 betaalt.

Betaalt u na 15 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,- administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 15 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-Amro nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 - TELEFAX 05752-1086

zingen van Vorden. Gelet op het aan-
tal stemmen bij de Tweede Kamer-
verkiezingen en de Provinciale Ver-
kiezingen is het mogelijk minimaal l
zetel te kunnen krijgen. Wanneer men
kijkt naar de huidige landelijke ont-
wikkeling zijn minimaal twee zetels
zeker haalbaar. De huidige leden in
Vorden willen gaan onderzoeken of
er onder de kiezers voldoende be-
langstelling is om mee te werken en
lid te worden van D'66. Op de bijeen-
komst van 14 januari 's avonds in
Hotel Bakker zal de heer Jan Poorter-
man, raadslid van Warnsveld, e.e.a.
vertellen over zijn ervaringen als ge-
meenteraadslid. Het voorlopige se-
cretariaat is IJsselweg 3, 7233 SJ
Vierakker tel.: (05750) 26991. Zie de
advertentie elders in dit blad.

Plattelands-
vrouwen
Tijdens de eerste bijeenkomst in het
nieuwe jaar kreeg de afdeling Vorden
van de Plattelandsvrouwen bezoek
van de heer Dekker uit Zutphen die
samen met een verpleegkundige en
een verpleegster de dames duidelijk
maakte wat 'terminale thuiszorg' in-
houdt. Na afloop kreeg het drietal een
geschenk onder couvert en een kruid-
koek aangeboden. Op 20 januari
vindt de jaarvergadering van de afde-
ling plaats. Mevrouw M. Heyink uit
Almen zal deze avond opvrolijken
met schetsjes en voordrachten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Vrijdag 15 januari 19.00 uur Korte Avondmaals-
viering in de Wehme. Voorgangers: mevr. R.
Visser en ds. K.H.W. Klaassens.

Zondag 17 januari 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel. Er is zondagsschool
en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
Viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Viering
H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 16 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 17januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend- Wacht-Pastores: 17-18 januari Pastor
C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 16-17 januari dr. Dagevos.
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 óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts van zaterdag 16 januari 12.00 uur
tot maandagochtend 7 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 16-17 januari G. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing

houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mevr. Kamerling, tel. 1940 b.g.g.
2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden WV-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur, vr. 9.30-12.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort in Steenderen; ds. L. Horjus in Wich-
mond.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 17 januari 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 januari
Pastor Van Zanten, tel. 05753-1314.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Borstvoeding
informatieavond
Op woensdagavond 20 januari orga-
niseert La Leche League een infor-
matieavond, die wordt gehouden in
het kruisgebouw aan Het Jebbink te
Vorden. Tijdens deze avond wordt
een video getoond van de Stichting
Lichaamstaai die gaat over de ont-

wikkeling van de eerste relatie van
een pasgeboren baby met zijn omge-
ving. Vervolgens wordt ingegaan op
het belang en de kunst van het borst-
voeding geven. Men is van harte wel-
kom! Ter bestrijding van de onkos-
ten, wordt een bijdrage gevraagd.
Voor nadere informatie kan men bel-
len: M. Kemna te Vorden tel.:
(05752) 3503; J. van Marie te Zelhem
tel.:08342-3913.



TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

REULING
VORDEN

SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

3 Primula's 4,95
Mooie grote AZOlGd 7,95

1 bos Forsythia en
1 bos Narcissen

SAMEN 6,95

KIPPEPOTEN
4,45 PER KILO

31' POELIER HOFFMAN

VOOR UW DIEPVRIES:

* Hele of halve
varkens

* Runder voor-
of achtervoeten
* Hele of halve

lammeren
Het adres voor
huisslachtingen.

Gebraden vlees in blik voor
uw wintersportvakantie.

SLAGERIJ

KLEIN
LEBBINK

Dorpsstraat 10
Tel.0575l-l2l9-ALMEN

GEVRAAGD:
Zo spoedig mogelijk een all-round

M E T S E L A A R
Moet zelfstandig kunnen werken.

pjT.ru]

D
Sollicitaties
richten
aan:

RONDEEL BV
Ruurloseweg 42 - VORDEN - Tel. 05752-1479

ZATERDAG 13 FEBRUARI
een extra feestelijke en gezellige

DANSAVOND

met

De nieuwe eigenaar Frank en Mirjam trakteren op:
* GEBAK bij de koffie

* IE KONSUMPTIE en een uitgebreid
* BITTERGARNITUUR.

AANVANG 20.30 uur ENTREE f 10,- p.p.
Reserveren voor groepen is ook mogelijk.

bodeqo

't ttmtoffntir
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

P.S. Woensdag 10 februari bent u welkom op ons
OPEN HUIS v.a. 20.00 uur.

DEZE WEEK

5 RONDO'S
NU van 6,75 voor

5,95
BIJ UW

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

GEHAKT-
BALLETJES

in pikante Indische saus

Lekker bij rijst of nasi, makkelijk en
snel te bereiden.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KNO 8,95
Grove verse worst 1 «HO 9,95
Speklapjes 1 k,io 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95
Rundergehakti kiio 12,50

Schouderkarbonades 1 k,k, 8,95
DONDERDAG BIEFSTUKDAG SPECIALITEITEN

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Gehaktballetjes
in pikante
Indische saus

100 gram 1,49

Pampaschijven
5 halen

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Schouderham
100 gram 1,59

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

Magere Runder
Priklapjes
500 gram 8,95

Krabbetjes
1 kilo 4,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
OOK HET ADRES VOOR AL UW

TELEFOON 14 70
HUISSLACHTINGEN

ALO ARIANNB'
De schoonheidsspecialist.

Je kunt zien datje huid het lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN

BRUIDS- en FEEST MAKE-UP, enz.
erkend AN BOS- Openingstijden: woensdag t /m zaterdag.
schoonheidsspecialiste Behandeling volgens afspraak.

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

KWALITEITS
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

haalt U bij

a/d Zutphenseweg

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

250 m2

KAMER-
PLANTENKAS

Ruurtoseweg 65», Vorden
T»l. 05752-3671

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Wie gaat er mee naar de op-
names van Doet ie 't of doet
ie 't niet met Peter Jan Rens
te Hilversum?

29 januari
5 februari

17 februari
25 februari

Vertrek vanuit Vorden (Markt-
plein) om 18.00 uur.
Kosten: f 30,- p.p. (incl. bus,
kaarten, koffie en plaatje cake).

Inl.: J.L Harren, tel. 05758-
1334.

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

gezien op TV

FIUS EN FIT:

KAN N E
BroodDrank®

VITALITEIT UIT BIOLOGISCHE
GRANEN

* extra steun bij afslanken
* voor 'n beter conditie

* verhoogt de zuurstofopname

Fles 0,75 liter f 4,95

Bij natuurvoeding/
reform winkel, drogist en

warme bakker.

1 't winkeltje in vers brood en banket

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

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

^̂ •̂̂ ••••B

R Voor al uw

electra-

Alles onder één dak bij

installatiebedrijf

werkzaamheden

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637



Blij verwacht en dankbaar uit
Gods hand ontvangen

Esther

Esther is het dochtertje van

Frans en
Gerda Robbertsen en
zusje van Gerdien

11 januari 1993
Hoetinkhof 114
7251 WE Vorden

Een ieder mag nu weten, dat ik

Stephanie Dominique

zal heten.

Ik ben geboren op 12 januari
1993 om 1.17 uur.

Mijn papa en mama zijn Fred
en Janette en mijn zusje is
Michelle.

Mij noemen ze:
Stephanie Hesselink.

Ons adres is:
Lindeselaak 24
7234 TB Wichmond

Bel even voor je komt:
05754-1555.

Langs deze weg willen wij U
hartelijk danken voor de
kado's, bloemen en felicitaties,
die wij mochten ontvangen op
ons 50-jarig huwelijksfeest.

Fam. C. Everhard

Vorden, januari 1993
Molenweg 29

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die wij
mochten ontvangen op ons
25-jarig huwelijksfeest.

Fam. Eggink

'de Boskamp'
Rietgerweg 4, Vorden

•Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

H. G. Beumer
M.F.H. Beumer-
Eelderink

Schuttestraat16
7251 MZ Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond, na
het overlijden van onze Vader,
Opa en'Ouwe'Opa

Gerrit Jan Wahl

betuigen wij U hiermede onze
oprechte dank.

Vorden :
Familie G.W. Wahl
Woerden :
Familie J.A. Wahl
Klein-en
achterkleinkinderen

Vorden, januari 1993

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807
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7 Januari waren

Za. 16 januari
GEHOORZAAMHEIDS-

CURSUS
voor huishonden

en tevens
PUPPYCURSUS
Aanvang 15.00 uur

Inl.: H. Lichtenberg,
tel. 05753-2042 of

A. Peters,
tel. 08344-1436

U kunt tot
15 januari nog

f5,-
verdienen

Betaal
CONTACT!

$ Gerrit Koning
-X-
-X-
•X-
-X-
-X-

*
*-*-

en

Dina Koning-Seesink

40 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wij een
receptie op zaterdag 23 januari vanaf
20.00 tot 22.30 uur bij hotel Bakker te
Vorden.

-#-
i

Na een energiek leven vol aandacht zorg en be-
grip voor ons en anderen geven wij U kennis van
het toch nog onverwachte overlijden van mijn lie-
ve vrouw en onze zorgzame moeder

Gerritje Dimmendaal-Wolsink

op de leeftijd van 48 jaar.

Vorden : G. Dimmendaal
René
Erik en Renate
Martijn

7251 LT Vorden, 6 januari 1993
Eikenlaan 26

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden op maandag
11 januari.

Waarom al dat vechten.
Waarom al die pijn,
Je wilde hier niet weg.
Je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk,
en geheel niet terecht.
Je wilde graag nog verder,
maar verloor dit gevecht.

Heden ging veel te jong van ons heen onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

Gerrie Dimmendaal-Wolsink

op de jeugdige leeftijd van 48 jaar.

Vorden: H.H.Kettelerij-Wolsink
J. Kettelerij

Hengelo: M.G.Berendsen-Wolsink
H. Berendsen

Hengelo: G.J.Wolsink
A.H. Wolsink-Teunissen
Neven en nichten

Vorden, 6 januari 1993

Heden overleed na een moeilijke strijd onze ge-
liefde schoondochter, schoonzuster en tante

Gerrie Dimmendaal-Wolsink
ECHTGENOTE VAN G. DIMMENDAAL

Vorden
Vorden

Wichmond
Hengelo (G.)

Marken

W.H. Dimmendaal-Pardijs
R. Dimmendaal
fam. Dimmendaal
fam. Fokking
fam. Zeeman
Neven en nichten

Vorden, 6 januari 1993

Heden ging veel te jong van ons heen ons ge-
waardeerd lid

Gerrie Dimmendaal

op de leeftijd van 48 jaar.

Vrouwenclub Medler

Vorden, 6 januari 1993

DEWINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

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

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij in al
UW SPUITWERK VERZORGEN

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

w spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren enz. )

OPEN HUIS
15 januari

OPEN HUIS
v.a. 17.00 uur

Een rondje Rotonde!
Kom gezellig kennismaken met Hans Poort en Anneke van Rossum,

de nieuwe eigenaars van restaurant 'De Rotonde' in Vorden. Neem een
drankje, eet een hapje: maak kennis met ons. Dan maken wij meteen

kennis met u. Iedereen is welkom. Tot vrijdag.

Kom ook, dan geven we nog een rondje!

Kunt u niet? Kom dan snel een andere keer: tot 15 februari krijgt u
gratis een DESSERT NAAR KEUZE als u een voor- en hoofdgerecht

kiest.

Restaurant 'DE ROTONDE'
Kerkstraat 3 — Vorden — Tel. 1519

HET AGRARISCH BEDRIJF
ZONDER OPVOLGER

De Rabobank Vorden en Omstreken organiseert op maandag

18 JANUARI 1993
in zaal De Herberg te Vorden

een informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers die geen
opvolger hebben.

Aanvang
Sprekers

Onder-
werpen

19.45 uur
mr. G.P. van Meijl FB, direkteur van Accountants-
kantoor Gelderland te Warnsveld en ing. H.G. Vrielink,
relatiebeheerder agrarische bedrijven van de Rabobank
Vorden.

verkoop melk- en mestquota, fiscale gevolgen, invloed
op het inkomen, omgaan met het vermogen.

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

DAVEREND OPEN HUIS!
Op woensdag 10 februari nodigen wij U uit

in "t Pantoffeltje' v.a. 20.00 uur.

U bent allen van harte welkom om kennis te
maken met onze opvolgers Frank en Mirjam

Meulenbroek.

Onder het genot van een hapje en drankje en niet
te vergeten een geweldig stuk muziek hopen wij u

allen te mogen ontmoeten.

Wij willen graag met U het glas heffen op een
goede toekomst voor Frank en Mirjam en

op het sukses van "t Pantoffeltje'.

Nico en Tine van Goethem.

bode
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GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sector
Grondgebied, bureau Milieu -Koetshuis) ligt vanaf 15
januari 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur als-
mede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de beschik-
king op het verzoek van:
1. de heer G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond.

Adres inrichting: Polweg 6 te Wichmond.
2. Wolbrink Vorden B.V., Industrieweg 10, 7251 JT

Vorden.
Adres inrichting: Industrieweg 10 te Vorden.

3. Gebr. Kettelerij b.v., Addinkhof 16a, 7251 VG Vor-
den.
Adres inrichting: Addinkhof 16a te Vorden.

Nr. 1 betreft een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch be-
drijf.

Nr. 2 betreft een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een metaalbewer-
kingsbedrijf.

Nr. 3 betreft een aanvraag om vergunning tot het
oprichten of in werking hebben van een tuin-
centrum.

De strekking van deze beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van terinzagelegging van de
beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 12 januari 1993.

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

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 15 januari 1993 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bij hun besluit van 17 december
1992, no. RG92.46737 onherroepelijk goedgekeurde
bestemmingsplan 'Vorden-Kom Bevoorradingsweg
1991'.
Dit plan heeft betrekking op realisering van een be-
voorradingsweg achter de Dorpsstraat (zuidzijde).

Vorden, 14 januari 1993

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

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

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar



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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

^OPENSTELLINGSTIJD
KOOPAVOND

AANGEPAST AAN DE
NIEUWE WINKEL-

SLUITINGSWET
De nieuwe Winkelsluitingswet be-
paalt onder andere dat winkels tot
18.30 uur geopend mogen zijn. De
gemeentelijke regeling voor de koop-
avond gaf aan dat vanaf 18.00 uur de
koopavond op vrijdag inging. Burge-
meester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor deze tijd aan te pas-
sen aan de nieuw tijden van de Win-
kelsluitingswet. Voor de winkeliers
heeft deze wijziging geen consequen-
ties.
In die gevallen wanneer de koopa-
vond op Koninginnedag, Goede Vrij-
dag, 4 mei of 31 december valt, kan
deze avond worden verschoven naar
de donderdag daaraan voorafgaand.

^UITBREIDING
RIJWIELSTALLING

BASISSCHOOL DE
VORDERING

Doordat het aantal leerlingen toe-
neemt en de leerlingen van steeds
verder weg komen, voldoet de huidi-
ge rijwielberging niet meer.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de huidige fiet-
senberging te verbeteren.

jht.ILIEUBELEIDS EN
-UITVOERINGS-

PLAN

De nieuwe Wet Milieubeheer, die op
l maart 1993 in werking treedt, eist
van gemeenten een milieu-beleids-
plan en een milieu-uitvoeringsplan.
Dit is nodig om een samenhangend en
integraal milieubeleid te voeren, af-
gestemd op het rijks- en provinciaal
milieubeleid.
Burgemeester en wethouders willen
het beleids- en uitvoeringsplan in één
totaal plan laten opstellen door een
extern bureau. Over het plan zal over-
leg worden gevoerd met vertegen-
woordigers van diverse gemeentelij-
ke groepen, zoals het Industrieel
Kontakt Vorden, de Districtscommis-
sie van het landbouwschap en de Vor-
dense Ondernemers Vereniging, om
voldoende draagvlak te krijgen voor
de uitvoeringvan het plan.
Bureau SME te Nijmegen zal het plan
gaan opstellen. Dit bureau heeft in het
Gewest Midden IJssel al meer gead-
viseerd over de milieu-technische sa-
menwerking tussen gemeenten.
De kosten voor het opstellen van het
plan bedragen f 44.556,-.

ANKOOP
WOONWAGEN

Voor mevrouw C. Oogjes en haar ge-
zin kopen burgemeester en wethou-
ders een woonwagen. Deze komt op
het woonwagenterein aan de Over-
weg te staan. De aankoopkosten wor-
den gedekt door een rijkslening en de
huuropbrengst van de wagen.

ERKOOP GROND
INDUSTRIETERREIN

De heer H. te Velthuis zal een perceel
grond op het industrieterrein kopen
voor het bouwen van een constructie-
werkplaats en een dienstwoning. Het
constructiebedrijf biedt werk aan
twee personen. Het is niet uitgesloten
dat het bedrijf in de toekomst aan
meer mensen werk kan bieden.

1XTRA GELD NODIG
VOOR GELUIDS-

ISOLERING
WONINGEN BIJ DE

MINI-ROTONDE EN AAN
DE HORSTERKAMP

De geluidsisolering van de woningen
aan de Horsterkamp en bij de mini-
rotonde is duurder dan verwacht. Dit
komt omdat de normkosten, waaraan
de gemeente in eerste instantie uit-
ging, te laag zijn. Deze normkosten
gelden voor rijtjeswoningen in het
westen van het land, en niet voor wo-
ningen zoals deze in Vorden thans
geïsoleerd moeten worden.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een extra
krediet beschikbaar te stellen van
f 122.500,-- voor de geluidsisolatie
van 19 woningen. In totaal bedragen
de kosten f 391.500,-.

^ORGANISATIE
RECREATIE EN

TOERISME IN DE
ACHTERHOEK

In de Achterhoek, dus ook in Vorden,
zijn drie gemeenschappelijke regelin-
gen van kracht die betrekking hebben
op de organisatie van de recreatie.
Deze regelingen hebben betrekking
op het recreatieschap Oost Gelder-
land, het recreatieschap De Graaf-
schap en de Intercommunale (inter-
gemeentelijke) organisatie Verenigde
Rijwielpaden in de Achterhoek.
De Achterhoek dient gezien te wor-
den als één recreatiegebied. Een
werkgroep heeft de mogelijkheden
onderzocht om te komen tot één ge-
meenschappelijke regeling hiervoor.
Het recreatieschap 'De Graafschap',
waarbinnen Vorden valt, heeft een
voorlopig standpunt ingenomen. Dit
houdt in dat er een studieperiode van
maximaal twee jaar komt waarbinnen
een onderzoek plaatsvindt naar nau-
were samenwerking en samenvoe-
ging van technische en financiële ta-
ken.
Burgemeester en wethouders delen
dit standpunt en kiezen voor één ster-
ke toeristische organistie voor de ge-
hele Achterhoek, waarin het bedrijfs-
leven het voortouw neemt en de pro-
vincie subsidiegever is.

'ORDEN GAAT GLAS
OP KLEUR

INZAMELEN

In het Gewest Midden IJssel, dus ook
in Vorden, komen nieuwe glasbakken
waardoor het mogelijk is om glas op
kleur in te zamelen. In de containers
kunt u wit, bruin en groen glas in
aparte compartimenten gooien. Ook
de wagen die de containers komt le-
gen heeft deze compartimenten, zo-
dat het glas ook in deze wagen ge-
scheiden blijft. Waarschijnlijk komen
deze nieuwe glasbakken eind januari,
begin februari op de plaatsen van de
huidige glasbakken.Op de containers
staat precies aangegeven in welk vak
u het glas moet doen.

Het op kleur gescheiden inzamelen is
een wens van de verwerkers van het
gescheiden ingezamelde glas. Het
percentage dat opnieuw kan worden
gebruikt is hoger. Er komt nog een
voorlichtingsaktie om in totaal meer
glas in te leveren.
Van het nu ingeleverde glas is 44 pro-
cent wit, veertig procent groen en
zestien procent bruin of van een ande-
re kleur.

IEUWE NAMEN VOOR RAADSCOMMISSIES

De namen van de raadscommissies zijn met ingang van januari 1993 veran-
derd.
De commissie algemeen bestuur heet voortaan commissie Bestuur en Ruimte-
lijke Ordening, voorzitter is burgemeester E.J.C. Kamerling, secretaris is de
heer G. Limpers. Onderwerpen waarover deze commissie burgemeester en
wethouders adviseert:
- voorlichting,

— algemeen juridische zaken;
- openbare orde en veiligheid;

— intergemeentelijke samenwerking;
— recreatie en toerisme;
- ruimtelijke ordening;

— volkshuisvesting.

De commissie financiën en openbare werken heet voortaan commissie Midde-
len en Gemeentewerken, voorzitter is wethouder W.M. Voortman, secretaris de
heer T.M. van Hunnik. Deze commissie adviseert burgemeester en wethouders
over de volgende onderwerpen:

— financiën;
— openbare werken;

— verkeer

De commissie welzijn heet voortaan commissie Milieu, Welzijn en Personeel,
voorzitter is wethouder M. Aartsen-den Harder, secretaris de heer P. de Vries.
Deze commissie adviseert burgemeester en wethouders over:

— milieu;
— personeel;
— onderwijs;
— sociale zaken;
— welzijn.

De commissie Middelen en Gemeentewerken zal voorstellen alleen op finan-
ciële consequenties beoordelen, niet meer ook beleidsinhoudelijk zoals vroeger
gebeurde. De beleidsinhoudelijke toetsing vindt plaats in de functionele com-
missie. Hierdoor voorkomen we doublures in de advisering van de commissies
aan burgemeester en wethouders. Een andere doublure die we in de toekomst
voorkomen is de advisering over verkeerszaken. Dit gebeurde in de commissie
algemeen bestuur en in de commissie financiën en openbare werken. Voortaan
zal alleen de commissie Middelen en Gemeentewerken hierover adviseren.
Verkeerszaken zit nu geheel in de portefeuille van wethouder Voortman.

Inspreken tijdens de commissievergaderingen.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. U kunt inspreken voor-
dat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dj^ic commissieleden u tijdens de behandeling van het^^ndapunt
vragen sHln. Tevens kan de voorzitter een tweede inspraakronde^Jbegen.

Spreken in de openbare raadsvergadering.
Aan het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over een
van de o|^rwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in dog^nmissie-
vergaden^en kunt inspreken. Indien u in een vergadering het wo^i wenst te
voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de raadsvergadering op te
geven bij de gemeentesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waar-
over u het woord wilt voeren. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Commissie- en raadsvergaderingen publiceren we steeds tijdig in Gemeente-
bulletin. Over de onderwerpen geven we ruim informatie voor de commissie-
vergaderingen, zodat u tijdig op de hoogte kunt zijn waarover wordt vergaderd.

Portefeuilleverdeling.
Burgemeester E.J.C. Kamerling gaat over:

— voorlichting;
— kabinetszaken;
- bevolkingsadministratie;

— burgerlijke stand;
— openbare orde en veiligheid;
— intergemeentelijke samenwerking;
— rechtsgedingen;
— recreatie en toerisme;
- ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Wethouder M. Aartsen - den Harder gaat over:
— milieu;
— sociale zaken, inclusief individuele werkgelegenheid;
— welzijn;
— onderwijs;
— personeel

Wethouder W.M. Voortman gaat over:
— financiën;
— middelen;
- gemeentewerken;

— verkeer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^•(GEMEENTERAAD VERGADERT OP
DINSDAG 26 JANUARI 1993

Op dinsdag 26 januari aanstaande vergadert de gemeenteraad in het ge-
meentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering
het woord wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermel-
ding van het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
- verordening toeristenbelasting;
- wijziging van de Verordening op de Winkelsluitingswet 1978;
- verkoop grond op het industrieterrein 'Werkveld';
— geluidsisolerende voorzieningen woningen Horsterkamp;
— uitbreiding rijwielstalling basisschool 'De Vordering';
— diverse automatiseringstoepassingen;
- milieubeleids- en uitvoeringsplan;
— aankoop en exploitatie van een (huur)woonwagen;
— organisatie recreatie en toerisme in de Achterhoek.

j« VERKEERSLICHTEN
BIJ DE OVERSTEEK-

PLAATSEN VOOR DE
SCHOLEN?

Tijdens de raadsvergadering op 24
november jongstleden over de herin-
richting van het dorp en de aanleg van
de bevoorradingsweg, hebben burge-
meester en wethouders toegezegd een
onderzoek in te stellen naar extra
voorzieningen ter bevordering van de
verkeersveiligheid in de Dorpsstraat
en de Zutphenseweg.
Heidemij Adviesbureau heeft vervol-
gens hiernaar een onderzoek inge-

steld. Na overleg met de rijkspolitie,
de scholen, de Stichting Welzijn Ou-
deren Vorden en de Vordense Onder-
nemers Vereniging, hebben burge-
meester en wethouders een voorlopig
standpunt ingenomen. Het gaat daar-
bij om het aanleggen van 2 oversteek-
voorzieningen, bij de N.H. kerk en bij
Kluvers, voorzien van verkeerslich-
ten met drukknop.
Kosten: f 150.000,-.

Burgemeester en wethouders zullen
echter de voorkeursvariant van de
commissie Middelen en Gemeente-
werken aan de gemeenteraad ter vast-
stelling voorleggen.

ROF HUISVUIL IN 1993
m

GROF GRIJS HUISVUIL dat u niet gescheiden kunt aanbieden in de mini-
container en dat niet hergebruikt kan worden kunt u elke laatste donderdag van
de maand, INDIEN U BINNEN DE BEBOUWDE KOM WOONT (VOR-
DEN, KRANENBURG EN WICHMOND) aan de weg zetten.
Bewoners van het buitengebied kunnen dit afval ook aan de weg zetten maar
moeten dit tevoren telefonisch doorgeven. U kunt bellen naar nummer
05752-7447. Op een bandje kunt u dan inspreken dat u grijs grof vuil aan de
weg zet. Op de laatste donderdag van de maand haalt de inzamelaar dit afval
dan op.

LET OP: DE INZAMELAAR NEEMT GEEN GROEN GROF VUIL MEE.

GROEN GROF VUIL (snoeihout e.d.) haalt de inzamelaar apart op. Ook dit
afval kan dan worden gecomposteerd. Het ophalen van dit afval gebeurt in
1993 op de volgende maandagen:

29 maart
26 april
24 mei
28 juni
6 september
18 oktober
29 november.

Ook hiervoor geldt dat bewoners van bebouwde kommen het grove groene vuil
aan de weg kunnen leggen en dat bewoners van het buitengebied dit weer
telefonisch moeten melden op bovengenoemde wijze.
Denkt u eraan dat u op tijd belt, zeker twee dagen voordat de inzamelaar het
vuil ophaalt?

VOOR HET ZOVEEL MOGELIJK GESCHEIDEN AANBIEDEN VAN
AFVAL: RAADPLEEG UW AFVALWLJZERÜ

Wie z'n hond
op de stoep
laat poepen
zet zichzel'
te kakkei

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren:
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van^de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Dn.kkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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25 jaar werkzaam bij de Gebr. Kettelerij BV
(tuinaanleg en -onderhoud) Vorden

inspanning van warm en koud de ge-
legenheid te geven 'op adem te ko-
men'.

Foto: fa. Kettelerij.

Op 15 januari 1968 kwam Henk Lom a n het bedrijf van de
Gebr. Kettelerij BV versterken. Eerst 22 jaar op het oude
adres Zutphenseweg 64, maar 3 jaar geleden is het bedrijf
overgeplaatst naar de Addinkhof 16.

Henk Loman is een zeer actief per-
soon die achter zijn klanten en zijn
werk staat. Hij heeft dan ook veel
liefde voor het vak en door de jaren
heen heeft hij veel aan klantenbin-

ding gedaan om het voor hen zo goed
mogelijk te doen.
Om op het vakgebied bij te blijven,
heeft hij verschillende cursussen ge-
volgd en mede daardoor heeft hij zich

weten op te werken als adjunct direc-
teur. In het bedrijf is de samenwer-
king zowel met de directie als. met
zijn collega's bijzonder goed te noe-
men. Dat blijkt ook wel, anders was
hij niet 25 jaar verbonden geweest
aan Gebr. Kettelerij BV.

Het heugelijk feit wordt donderdag-
avond in interne kring gevierd bij
zaal Eijkelkamp op het Medler.

Het waarom en daarom
in de sauna
De Nederlandse Sauna Vereniging (NSV) geeft een aantal folders
uit waarin helder en klaar vermeld staat wat u van de sauna mag ver-
wachten. De titels /ijn bijvoorbeeld 'Kou vatten en sauna', 'Bloed-
druk en sauna' enz. In de komende weken wordt door middel van
een info in het weekblad Contact hieraan aandacht gegeven door
Sauna Ter Beek, Beatrixlaan 20, Vorden, telefoon 1807 waar ook
meer informatie verkregen kan worden.

'Sauna is fijn', is één van de slogans
van de Nederlandse Sauna Vereni-
ging. Dat geldt echter alleen als het
'spel van warm en koud' volgens de
aloude regels goed gespeeld wordt.
Wie voor het eerst naar de sauna
gaat, kent nog niet alle spelregels die
bij het saunabaden horen. Die moe-
ten nog worden aangeleerd. Maar ve-
len die in de sauna kind aan huis zijn,
gaan er soms eigen regels op nahou-
den. Bij een juist saunagebruik moe-
ten die echter worden afgeleerd.
En het eerste blijkt aanzienlijk mak-
kelijker te zijn dan het laatste. Deze
informatie geeft eenvoudige ant-
woorden op veel voorkomende een-
voudige vragen. Bestemd voor iede-
re saunagast: aarzelende beginneling
of doorgewinterde routinier. Om aan
te leren of om af te leren. Geschreven
vanuit deze ervaring: sauna doe je
pas goed als je het goed doet!

Waarom word ik bij het binnenko-
men altijd persoonlijk begroet?
Daarom, omdat ik in een sauna gast
ben die mag rekenen op persoonlijke
aandacht en (desgewenst) begelei-
ding.
Waarom moet ik me helemaal uitkle-
den in de sauna?
Daarom, omdat het dragen van
zwemkleding drie grote nadelen
heeft:
a. dehuidkanindesaunakabineniet

optimaal de warmte in zich opne-
men;

b. zwemkleding houdt transpiratie-
vocht vast en dat is niet fris;

c. het dragen van zwemkleding ver-
hindert een goede en noodzakelij-
ke afkoeling van de huid.

Waarom moet ik mij eerst wassen
met warm water en zeep?
Daarom, omdat hygiëne in de sauna
van uitermate groot belang is.

V N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

Gepofte aardappelen met een pittige vulling

U heeft nodig voor 4 personen:

l rookworst
4 aardappelen
50 gram zachte boter
J eetlepel fijngehakte verse bieslook
l eetlepel mosterd
50 gram geraspte kaas
zout en peper

Was de aardappelen en borstel ze goed schoon. Verpak ze dan in aluminiumfo-
lie*en pof ze in de oven gaar. U kunt de aardappelen eventueel voorkoken om de
bereidingstijd te verkorten. Snijd de rookworst in plakjes. Haal voorzichtig het
kruim uit de aardappels en vermeng het met de boter, bieslook, mosterd, zout
en peper, het grootste gedeelte van de worst en de geraspte kaas.
Vermeng dit goed en schep het mengsel terug in de uitgeholde aardappelen.
Gameer ze met de resterende plakjes worst en gratineer ze in de oven.
Lekker met een frisse komkommersalade met yoghurtdressing.

Waarom moet ik mij afdrogen voor-
dat ik de saunakabine in ga?
Daarom, omdat een droge huid in de
saunakabine sneller tot transpireren
komt.
Waarom|fcet ik in de sauna altijd
een badlafen gebruiken?
Daarom, omdat ik - of ik nu zit of lig
in de kabine - niet rechtstreeks in
contact moet komen met het hout.
Dat is nl. niet aangenaam (te heet) en
niet hygiënisch (want het zweet trekt
in het hout en gaat stinken).
Waarom mag in de saunakabine mijn
badslippers niet aanhouden?
Daarom niet, omdat er vocht intrekt
en dan onaangenaam kan gaan rui-
ken.
Waarom mag ik mijn badlaken niet
laten liggen in de kabine om te laten
drogen?
Daarom niet, omdat opgedroogd
zweet onaangenaam ruikt voor de
medesaunagasten.
Waarom moet het in de saunakabine
altijd rustig zijn?
Daarom, omdat druk praten en be-
wegen niet alleen hinderlijk is voor
de medesaunagasten, maar ook een
onnodige en nadelige belasting van
het lichaam is.
Waarom moet ik niet langer dan 12-
15 minuten in de saunakabine blij-
ven?
Daarom, omdat deze tijd ruim vol-
doende is om voldoende op te war-
men en te transpireren. Langer in de
kabine blijven is een onnodige extra
belasting van het lichaam, die af-
breuk doet aan het nuttig effect van
het saunabad.
Waarom moet ik direct na het verla-
ten van de saunakabine de frisse
lucht in?
Daarom, omdat de in de kabine ver-
warmde longen af moeten koelen en
om de ademhaling te normaliseren.
Waarom moet ik me daarna altijd
voorzichtig (en altijd naar het hart
toe) afspoelen met koud water?
Daarom, omdat hiermee het terug-
stromen van het bloed naar het hart
wordt bevorderd waardoor de ver-
snelde hartslag weer vertraagt.
Waarom moet ik dan ook nog koud
afdouchen en dompelen?
Daarom, omdat het lichaam (ook het
hoofd) na de grote opwarming weer
volledig af moet koelen.
Waarom moet ik het afkoelen altijd
besluiten met een warm voetenbad?
Daarom, omdat hierdoor de door-
bloeding van het lichaam wordt be-
vorderd en het laatste restje warmte
naar de huid wordt getransporteerd.
Waarom moet ik na iedere 'sauna-
gang' een poosje rust nemen?
Daarom, om het lichaam na de flinke

JANUARI:
13 Welfare, Handwerken 'de Weh-

me'
13 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 ANBO Klootschieten op de Gold-

berg
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
19 Jaarvergadering KPO Vierakker
19 Plattelandsvrouwen, Doe-middag
19 NCVB, Mevr. de Bruin
20 HVG Dorp, Jaarvergadering
20 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
20 HVG Wichmond, Jaarvergade-

ring
20 Plattelandsvrouwen, Jaarvergade-

ring
21 PCOB Spelmiddag in de Wehme
21 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVG Wildenborch, Jaarvergade-

ring
22 Nieuwjaarsvisite Buurtver. Del-

den in café 't Zwaantje
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
22-23 Toneeluitvoering in 't Ludge-

rusgebouw
25 ANBO Klootschieten op de Gold-

berg
25 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 Vrouwenclub Medler, dhr. Klein

Hesselink, dia's
26 Soos Kranenburg, Jaarvergade-

ring en gymnastiek
27 Bejaardensoos, Vierakker-Wich-

mond
27 Welfare Handwerken 'de Wehme'
27 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

FEBRUARI:
1 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
2 Plattelandsvrouwen, Doemiddag

in het Dorpscentrum
3 KPO Vierakker wegwjüJiij de NS
3 SWOV Open Tafel 'd<Mbhme'
3 HVG Wichmond met KPO
4 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Plattelandsvrouwen, Culturele

avond in de Herberg
5 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
8 Vrouwenclub Medler
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
9 Soos Kranenburg
9 Plattelandsvrouwen in de Roskam

te Gorssel
10 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
10 Welfare Handwerken 'de Wehme'
12 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
14 Klootschieten Buurtver. Delden

café 't Zwaantje
15 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 KPO Vierakker natuurlezing
16 NCVB Jaarvergadering
17 HVG Dorp Mr. Rogmans, Een

dag uit het leven van een rechter
17 HVG Wichmond
17 Plattelandsvrouwen, dia's de Ber-

kel in de Herberg
17 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 HVG Wildenborch, Jubileum-

avond
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
19 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
22 Vrouwenclub Medler
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 Soos Kranenburg, Karnaval
24 Welfare Handwerken 'de Wehme'
24 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
26 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

Zaterdag 16
januari
pronkzitting 'De
Deurdreajers'
De carnavalsvereniging 'De Deur-
dreajers' houdt zaterdagavond 16 ja-
nuari in residentie 'De Herberg' de
traditionele Pronkzitting. Dit jaar zal
voor het eerst Prins Jan II de scepter
gaan zwaaien.
Het bestuur van 'De Deurdreajers'
heeft voor deze Pronkzitting een aan-
trekkelijk programma samengesteld.
Onder meer zal medewerking worden
verleend door de dansgarde en de mi-
nidansgarde. Er zullen 'artiesten' uit
eigen vereniging optreden. Ook zal
Buutredner 'PeeBee' zijn opwachting
komen maken. Ook optredens van de
'Raad van Elf' en de 'Club van Elf.'

Oudheidkundige
Vereniging
'Oud-Vorden'
Voor de 'Nijaorsvisite' van de oud-
heidkundige vereniging 'Oud-Vor-
den' bestond in de bodega 't Pan-
toffeltje een goede belangstelling.
Sinds de oprichting, twaalf jaar gele-
den, waren er niet zoveel bezoekers.
Normaliter hebben de avonden van
'Oud-Vorden' betrekking op historie,
cultuur of folklore, de 'Nijaorsvisi-
tes' hebben meestal een luchtiger ka-
rakter. Deze avond was het Achter-
hoekse Vocaal Kwartet te gast. De
groep bracht zang van hoge kwaliteit
en oogste met haar optreden veel bij-
val. De diverse nummers werden op
humoristisch wijze door Ludo Eykel-
kamp aan het publiek uitgelegd. De
familie Koop, van de Peyl en de da-
mes Jansen en Wullink, die druk
doende waren geweest met het bak-
ken van de 300 nieuwjaarskoeken,
100 oliebollen en 180 wafels hadden
alle eer van hun werk, want de lekker-
nijen werden tot de laatste kruimel
verorberd!

Toneelgroep
Vierakker-
Wichmond
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 januari
a.s. houdt deze groep weer haar jaar-
lijkse uitvoering in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker. Opgevoerd wordt
het blijspel in 3 bedrijven: 'Streu-
pers' geschreven door G. Hulshof.

Het zal geheel in het dialect vertolkt
worden. Rolverdeling: Derk van Aal-

.ten - Jan Borgman; Heintje van Aal-
ten z'n vrouw - Truus van de Pavert;
Geert hun zoon - Wim Roelofs; Opa
Hendrik - Jan Rietman; Oma Mina -
Ria Tijssen; Willem Waps, vrijgezel -
Erik KI. Haneveld; Hanna Deuntjes,
buurvrouw - Willemien 't Hooft; Le-
mersboer - Derk Bruil; Wim Leipers,
knecht bij Lemersboer - Henk Huk-
ker; Lindema, jachtopziener - Gerrit
Weenk; Greet Lindema, z'n dochter -
Anja Weenk.

Het geheel staat onder
leiding van regisseur Gerrit Garrit-
sen.

Vlakbij de grens Oostenrijk-Joegoslavië huizen inmiddels grote groepen
slachtoffers (vrouwen, kinderen en bejaarden) onder barre winterse om-
standigheden. Rotary Club 't Kwartier van Zutphen brengt eind januari
een vrachtwagen goederen naar Joegoslavië. •
Via deze advertentie willen wij iedereen oproepen gereinigde tweede-
handskleding en dekens af te staan. Uw kleding/dekens nemen wij gaarne
in ontvangst op: zaterdag 16 januari tussen 10.00 en 16.00 uur op de
volgende adressen: Insulindelaan 5 te Vorden; Hofweg 30a te Warnsveld.

Nieuwe eigenaars voor
'De Rotonde'

Restaurant 'De Rotonde' wisselt van eigenaar. Bijna vijfjaar
hebben de huidige eigenaars het in het centrum van Vorden
gelegen restaurant gerund. Half januari gaat nu de zaak over
in andere handen. En die handen behoren toe aan Hans Poort
en Anneke van Rossum, een koppel met een warm-kloppend
horeca-hart. Met vakmanschap, gastvrijheid en een prima
keuken hopen zij het vertrouwen van de mensen te winnen. In
elk geval staan zij te trappelen van ongeduld om in 'hun' zaak
aan de slag te gaan. Op vrijdag de vijftiende is het trouwens al
zo ver. Iedereen is van harte welkom om kennis te komen
maken, een borrel of een glaasje fris met ze te drinken. Op
zaterdag gaat de boel draaien.

'We hebben er reuze veel zin in', ver-
telt Hans enthousiast. 'We hebben
ruim een jaar gezocht naar een restau-
rantje om voor onszelf te starten. We
hebben de laatste paar jaar in Utrecht
gewoond, maar het dorpse leven
waarin wij beiden zijn geboren en op-
gegroeid konden we niet vergeten.
Toen we gingen zoeken stond voor
ons dan ook vast dat dat restaurantje
in een dorp moest staan. In een omge-
ving met natuur, schone lucht en har-
telijke mensen. Beter dan in Gelder-
land kunnen we het toch niet treffen?
We krijgen er zelfs nog acht kastelen
bij!'.
Aan enthousiasme ontbreekt het ook
Anneke niet. Dat gastvrijheid hoog
bij haar in het vaandel staat, blijkt al
snel als we haar vragen wat haar rol in
'De Rotonde' zal zijn. 'Ik vind het
heerlijk om het mensen naar de zin te
maken, om gasten het gevoel te geven
dat ze een paar uurtjes 'uit' zijn. Gast-
vriendelijkheid ontbreekt helaas
maar al te vaak in restaurants. Ik gru-
wel van restaurants waar het bord on-
geïnteresseerd voor je wordt neerge-
zet. Wij willen met onze aanwezig-

heid en onze kookkunst een sfeervol
rustpunt creëren op de Kerkstraat,
waar je gezellig en ongedwongen lek-
ker kunt eten'.
Hans zal trouwens niet alleen in de
keuken in de potten en pannen staan
te roeren, maar wil ook zijn steentje
bijdragen als gastheer. Het zwaarte-
punt van zijn werkzaamheden ligt
weliswaar achter het fornuis, maar
met nóg een doorgewinterde kok in
de keuken is het zeker zijn bedoeling
om ook met de gasten kennis te ma-
ken. U hoeft dan ook niet gek te staan
kijken als hij, misschien zelfs wel met
een koksmuts op, het restaurant in-
stapt en komt vragen of het u naar de
zin is. 'Natuurlijk verandert de kaart
hier en daar', vertelt Hans, 'we willen
toch een klein beetje onze eigen stem-
pel op de zaak drukken. Dat wil niet
zeggen dat de gerechten die men niet
meer terugvindt - - en dat zijn er
slechts een paar -- ook niet meer
worden geserveerd. Verre van dat:
Men kan er altijd naar vragen. Aan
ons de taak om het mensen naar de
zin te maken. Dat is voor ons gastvrij-
heid!' (Zie ook de advertentie.)



Ruilbeurs brouwer ij artikelen
in lustrumsfeer
Zondag 10 januari werd voor de vyfde achtereenvolgende
keer in „de Luifel" de ruilbeurs gehouden voor brouweryar-
tikelen. De belangstelling was bijzonder groot. „Er zijn in
totaal 85 tafels gereserveerd, hetgeen inhoudt dat de ruilbeurs
veel groter was dan in voorgaande jaren", aldus organisator
H.J. Jimmink.

De ruilbeurs werd zondagmorgen
geopend door burgemeester J. Ordel-
man. In zijn toespraak zei hij blij te
zijn met een dergelijke ruilbeurs in
Ruurlo. Lovende woorden sprak hij
tot de organisatie en de deelnemers
die met elkaar een gemoedelijke sfeer
wisten te brengen. Er viel onderling
heel wat te ruilen die dag, van flessen
en glazen, bierfiltjes en etiketten, kort-
om een grote verscheidenheid aan
artikelen waar een biermerk op stond.
Bijzonder waren de houten biervaten,
spiegels en de vlaggen.
Het was duidelijk dat de ruilbeurs van
brouwerijartikelen veel liefhebbers
kende. Men kwam uit alle windhoe-
ken van Nederland en zelfs uit België
en Duitsland. Voor de beoefenaars
van deze hobby bestaat zelfs een ver-
eniging: de BA V, een afkorting die
staat voor „Brouwerij Artikelen Ver-
zamelaars", een vereniging waarbij
zo'n 2200 mensen zijn aangesloten.

De beurs in Ruurlo is uniek voor Gel-
derland, want de BAV-beurzen wor-
den doorgaans georganiseerd in
Noord-Brabant, Limburg en Zuid-
Holland. Dit houdt verband met de
aanwezigheid in die regio's van brou-
werijen, die dan het beschermheer-
schap op zich nemen.

In Ruurlo wordt de ruilbeurs altijd op
de tweede zondag van januari gehou-
den. Tijdens dit jaarlijkse evenement
worden door de verzamelaars leuke
contacten gelegd.

Dhr. Jimmink (Vorden) die de ruil-
beurs in samenwerking met dhr. Wan-
ders (uit Doetinchem) organiseert, is
blij terug te kunnen kijken op een ge-
slaagd evenement. „Het is een heel
karwei om een dergelijk evenement
te organiseren, daarom hebben wij
onze taken zo goed mogelijk ver-
deeld", aldus Jimmink.

Vogelwerkgroep presenteert
eerste jaarboek over 1991
De Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek heeft voor het
eerst in haar vijfjarig bestaan een jaarboek gepresenteerd.
Daarin staan alle inventarisaties en waarnemingen die in 1991
/i.jn gedaan in de regio rond Lochem.
Volgens de Vogel werkgroep is het jaarboek meer dan een bun-
deling van alle beschikbare vogelgegevens: de leden willen het
ook aanbieden aan bijvoorbeeld gemeentebesturen, zodat die
het kunnen gebruiken bij het uitstippelen van hun toekomstig
natuurbeleid. Bovendien is de werkgroep van plan om door
het jaarlijks uitbrengen van dergelijke publicaties, een soort
van archief op te bouwen aan de hand waarvan kan worden
nagegaan hoe bepaalde soorten zich in de regio ontwikkelen.

Het jaarboek bestaat uit elf artikelen
van de hand van uiteenlopende
auteurs en wordt besloten met een
overzicht van de bijzondere waarne-
mingen in 1991. Stef van Rijn doet
verslag van de inventarisatie van de
vogels op het landgoed Verwolde bij
Laren en Frank Duine bekeek de vo-
gelstand op 't Medler en De Wilden-
borch, tussen Lochem en Vorden, en
schreef daar een artikel over.

Stef van Rijn en Hester van Oost-
veen-Van Hall inventariseerden de
roofvogels en vergeleken hun resulta-
ten met die van 1990. Het blijkt dat de
lage muizenstand in 1991 óp vrijwel

SPOKT-nieuws

Damteam school
Het Hoge
kampioen van
Oost-Gelderland
Afgelopen zaterdag 9 januari werd in
De Olde Smidse te Vorden het
schooldamtoernooi van Oost-Gelder-
land gehouden. School Het Hoge was
met twee teams aanwezig. Team l
bestond uit: Michiel Kroesbergen,
Ronald Scheffer, Daan te Riele en
Maarten Boss en team 2 uit: Frederik
Kramer, Wouter Dijkman, Auke Mar-
kerink, Riek te Riele en Leon Cheval-
king. Er waren 16 teams van allerlei
scholen uit de streek aanwezig. Beide
teams deden het in de eerste ronde
heel goed en gingen over naar de win-
naarspoule. Team 2 zat het niet mee.
Ze verloren de eerste twee wedstrij-
den. De laatste wedstrijd werd 4-4.
Daardoor kwamen ze toch nog op de
7e plaats. Dat was wel jammer, want
de eerste zes teams mogen door naar
het toernooi om het Gelders kam-
pioenschap. Met team l ging het heel
goed. Zij bereikten de finale. Die
wonnen ze met 6-2. Ze mogen zich nu
Schooldamkampioen van Oost-Gel-
derland noemen.

L.R. en P.C.
de Graafschap
Bij de op zondag 10 januari gehouden
indoor-dressuurwedstrijden in Lo-
chem wist Inge Regelink met haar
pony Belcampo's Lady beslag te leg-
gen op de Ie prijs in de klasse B-dres-
suurmet 123 punten.
Bij de eveneens op 10 januari gehou-
den indoor-dressuurwedstrijden in
Zutphen behaalde Jorien Heuvelink
met haar paard Elfriede de 3e prijs in
de Ml-dressuur met 121 punten.

Badminton Flash
De tweede helft van het competitie-
seizoen is weer begonnen. Het 2e en
het 3e team hebben al een wedstrijd
achter de rug.
Het zal voor Flash 2 een gigantisch
karwei worden om ook volgend jaar
in de tweede klasse te kunnen spelen.
Er moeten minstens een aantal wed-
strijden gewonnen worden. Tegen
LBC uit Lichtenvoorde begon het
echter heel goed. Drie enkels werden
in het voordeel beslist. Ook in beide
dubbels heeft Flash de kans gehad om
punten te scoren, maar dat ging net
even niet door. Wel werd de tweede
mix nog gewonnen, zodat de wed-
strijd in een gelijkspel eindigde.
Flash 3 staat tweede in de 4e klasse.
De eerste wedstrijd was gelijk de top-
per tegen de koploper uit Wehl. In de
enkels was Wehl iets sterker; drie en-
kels wisten zij te winnen. Alleen de
eerste damesenkel bleef bij Flash.
Ook de herendubbel was voor Flash
waarna de kansen op een gelijkspel
nog aanwezig waren. Wehl bleek
over iets beter spel te bezitten, waar-
door Flash de wedstrijd met 2-6 ver-
loor.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Dammen
Amstelland-DCVl 8-12.
Ook in het nieuwe jaar blijft DCV in
het goede spoor: Ook de 8e wedstrijd
in de eerste klasse B werd gewonnen.
Door de verrassende nederlaag van
medekoploper Umuiden bij Amers-
foort staat DCV nu 2 punten los op
Amersfoort en Umuiden. De over-
winning kwam op regelmatige wijze
tot stand. Harry Graaskamp liet zijn
goede centrumstand wat dun worden,
waardoor de winstkansen verwater-
den en het remise liep (1-1). Henk
Grotenhuis ten Harkel besliste de par-
tij met een Coup Springer met win-
nende doorbraak (1-3); de damcom-
binatie van topscorer Gerrit Wassink
bleek echter niet genoeg voor de
winst (2-4).

Chris Grevers hield Amstelveens
sterkste speler W. Drost gemakkelijk
op remise (3-5). Bertus Bosch liet
zich in tijdnood verrassen door een
vreemde zet van zijn tegenstander,
waar meer in zat dan Bosch gezien
had. Hij deed een foutzet en kon daar-
na direkt opgeven (5-5). Johan Haij-
tink won al snel een voorpost en met
een schijf meer kwam hij probleem-
loos in een winnend eindspel (5-7).
Henk Hoekman, net terug uit Kiev,
drukte zijn tegenstander met een
mooie centrumaanval naar de rand en
kon de verdiende winst incasseren
(5-9).

Jan Masselink kwam vanuit de ope-
ning op nadeel, maar dit klaarde in de
loop van de partij weer enigszins op.
Toen zijn tegenstander te lang op
winst doorspeelde overzag hij een fi-
nesse en kon Masselink een schijf
winnen en later de partij (5-11). Henk
Ruesink bekroonde zijn goede partij
met een doorbraak naar dam. Hij liet
daarna echter zijn dam weer afnemen
waarna het overblijvende eindspel re-
mise bleek (6-12). Ook Mike Vos-
kamp speelde een goede partij, maar
zoals vaker ging er in de tijdnoodfase
van alles fout. Hij kwam in een slech-
te stand terecht en gaf op (8-12). De
volgende wedstrijd is 30 januari te-
gen Marknesse.

Onderlinge kompetitie

H. Grotenhuis t.H.-B. Nijenhuis 2-0;
M. Voskamp-B. Hiddink 1-1; H.
Graaskamp-T. Slutter 2-0; H. Esse-
link-H. kl. Geltink 1-1; H. Klein Kra-
nenbarg-H. Lenselink 2-0; B. Rossel-
M. kl. Kranenbarg 1-1; H. Kroesber-
gen-J. Hoenink 2-0.

Schooldammen

Zaterdag 9 januari is in de Olde
Smidse (m het distriktskampioen-
schap O^P^oor schoolv iertallen ba-
sisonderwijs gespeeld.

School 't Hoge werd van de 16 deel-
nemende scholen kampioen na in de
finale met 6-2 van De Regenboog ge-
wonnen te hebben. Hierdoor hebben
ze zich geplaatst voor het kampioen-
schap van Gelderland. Het tweede
team van 't Hoge werd 7e en de Willi-
brordusschool uit Vierakker werd
15e.

N.K. Veldrijden
Zaterdag werd het Nederlands Kam-
pioenschap veldrijden verreden. De
geselecteerde wielrenners van de
R.T. V. Vierakker-Wichmond konden
zich op het zware parcours in Tilburg
meten met andere geselecteerde ren-
ners uit heel Nederland. Geert Eskes
uit Steenderen werd bij de Veteranen
43e. De Wichmonder Ben Peters ein-
digde bij de C-Amateurs als 23e. An-
dré Bargeman uit Vorden en Edwin
Maalderink reden in de categorie Ju-
nioren en werden respectielijk 34e en
22e. De B-Amateur Rudi Peters uit
Wichmond eindigde als 14e. Jan
Weevers uit Vorden werd bij de
A-Amateurs 12e.

'Dash'
Uitslagen: Vr. 8/1: D rekr. A Dash
A-Voorst D 1-2; Za. 9/1 HP SVS2-
Dash l 3-2; H2A WSV2-Dash3 1-2;
D2B WSV2-Dash3 3-0; D4A WSV3-
Dash6 1-2; D4B Vios5- Dash5 1-2;
JA Voorw.l-Dashl 1-3; DP Dash2-
Wilh.l 3-0; Hl Dash2-Wikl 3-1;
H3B Dash4-Wilh.2 1-2; HE Dashl-
Viosl2-l.

Programma: Ma. 11-J: H. rekr. A.
Epse-Dash A; Do. 14/1: Hl Terwol-
del-Dash2; D2A Terwolde2-Dash4;
D5 Terwolde5-Dash7; JA Voorw.l-
Dashl; MA Wilh.l-Dashl; MC
Wilh.l-Dashl; Vr. 15/1: D. rekr. A
Dash A-WSVF; H. rekr. B Dash
B-Sociïl; Za. 16/1: D3eDiv. B
DashlSorbo-Piet Zoomers Dynamo;
HP Dashl-Voorw.l; H2A Dash3-Fe-
volco 5; D2B Dash3-Voorw.3; D4A
Dash6-Wilh.3; D4B Dash5-Wilh.4;
JA Dashl-Bruvocl; MA Dashl-De-
volco2; MB Dash l-Boem. l; DP
Wikl-Dash2; H3B Heeten3-Dash4

alle roofvogels een nadelige invloed
heeft gehad. Van Rijn en Van Oost-
veen hielden zich niet bezig met de
uilen: daarover schreef Eddie Oost-
hof een artikel. Ben Hoentjen doet
verslag van de broedresultaten van de
kerkuil in de periode 1984-1991.
Daaruit blijkt dat de populatie gelei-
delijk aan groeit, maar de soort kreeg
in 1991 een knauw omdat er toen te
weinig muizen waren. Van de hand
van Yolanthe Franken-Van Pampus
een artikel over de resultaten van het
onderzoek naar het huiszwaluwen-
bestand. Sinds twee jaar is de vogel-
werkgroep ook bezig met tellingen
van de gierzwaluwen boven Lochem
en Dorie Kers-Oosthof beschrijft in
haar verslag hoe de tellers daarbij te
werk gaan. Ze concludeert dat er nog
weinig valt te zeggen over de ontwik-
keling van de populatie: daarvoor zijn
meer jaren nodig.
Gerhard Klomberg gaat in op prakti-
sche weidevogelbescherming in wei-
en bouwland en vermeldt daarbij de
resultaten van een aantal vogelbroed-
terreinen in Lochem, Ruurlo en Bar-
chern.
Bert Verboog schreef een artikel over
de Punt Transect Tellingen waaraan
leden van de vogelwerkgroep ook in
1991 deelnamen. Die tellingen wor-
den georganiseerd door SOVON, de
Stichting Ornithologisch Veldonder-
zoek Nederland om door middel van
het tellen van in Nederland overwin-
terende vogelsoorten fluctuaties in de
aantallen hiervan vast te s^fen.
Een overzicht van de vogerc die wer-
den waargenomen bij de trektelpost
van de Vogelwerkgroep, tussen de
Berkel en het Twentekanaal, wordt
gegeven door Hans van Hoorn, Hes-
ter van Oostveen-Van H^fen Eddie
Oosthof. In het najaar wWit op die
post minstens twee zaterdagen in de
maand alles wat trek is genoteerd,
van zonsopgang tot zonsondergang.
Het laatste artikel uit het jaarboek
heeft betrekking op het Bijzondere
Soorten Project en is geschreven door
Frank Duine, Hans van Hoorn en Stef
van Rijn. Het doel van dit project is
het verzamelen van gegevens over
aantallen, verspreiding en aantalsver-
loop van zeldzame broed- en kolonie-
vogels.

Het jaarboek besluit met een over-
zicht van bijzonderere waarnemingen
in 1991. Daaronder onder meer ooie-
vaars, notenkrakers, kraanvogels, een
draaihals, een zwarte wouw een brui-
ne kiekendief, kramsvogels met voer
in de bek, een visarend, barmsijzen
en een roodkeelpieper.

Het Jaarboek 1991 is verkrijgbaar bij
boekhandel Lovink in Lochem. Voor
meer informatie tel. (05730) 52010.

Goede
voornemens...
Een goed voornemen voor het nieuwe
jaar is om nu eindelijk eens voor je
homoseksualiteit uit te komen en er
iets mee te doen. Je hebt misschien al
lang genoeg verstoppertje gespeeld.
Daarom zijn er praatgroepen voor ho-
moseksuelen. De groepen zijn be-
doeld voor jongens en mannen die
nog niet voor hun homoseksualiteit
uit durven komen of met de coming-
out bezig zijn.
In een vertrouwelijke sfeer kan men
aan de hand van thema's of anders-
zins met elkaar praten over homosek-
sualiteit en alles wat daarmee samen-
hangt. Ook wordt er getracht een ant-
woord te vinden op tal van vragen die
je als homoseksueel bezig bezig-
houdt. Er zijn ook groepen speciaal
voor jongeren.

De Achterhoekse kringen zijn - sa-
men met ruim 130 andere kringen in
Nederland - aangesloten bij de lande-
lijke Stichting de Kringen, ontstaan
in de jaren '60 en worden gesubsi-
dieerd door het ministerie van WVC.
Voor informatie kan men schrijven of
bellen naar Praatgroep Ruurlo (jon-
gens en mannen), Postbus 93, 7260
AB Ruurlo, tel. (05735) 2375.

De reorganisatie bij de
Politie
Met ingang van l januari 1993 gaan de gemeenten Vorden, Warnsveld en
Steenderen samenwerken met de gemeenten Lochem en Gorssel. Deze
samenwerking is vergaand en bestaat uit alle diensten.

Wat betekent dit nu voor de inwoners van Vorden ?

Voor U maakt het niet zoveel uit. Het politie-telefoonnummer is en blijft
nog steeds 1230. Voor openstelling en dergelijke verwijs ik verderop in
dit artikel.
De opbouw: het Regiobureau van de politie is in Apeldoorn gevestigd.
Vandaaruit functioneert ook de Centrale Meldkamer. Alle berichten die
daar binnenkomen worden indien noodzakelijk onmiddellijk per mobilo-
foon doorgegeven aan de desbetreffende surveillance-auto van Vorden.

De Regio Gelderland Noord-Oost met o.a. het district IJsselstreek heeft
een aantal basiseenheden. Een van die basiseenheden is de basiseenheid
IJsselstreek-Oost. Deze gaat met ingang van l januari 1993 bestaan uit de
gemeenten Vorden, Warnsveld, Steenderen, Gorssel en Lochem en is
gevestigd in het Politiebureau van Lochem.
De staf en de administratie is dan gevestigd te Lochem.
Mede daardoor en de herbezetting van het politiepersoneel zijn de open-
stellingstijden van het politiebureau te Vorden aangepast.
Het bureau van politie te Vorden is onder voorbehoud met ingang van l
januari 1993 voor het publiek geopend van;
maandag: 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.
woensdag: 13.00-18.00 uur.
vrijdag: 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.
Uiteraard zijn op afspraak andere bezoektijden te regelen.
Mocht U vragen hebben betreffende de aanstaande regionalisering van de
politie en/of andere zaken de politie van Vorden aangaande, kunt U altijd
even contact opnemen met een van de medewerkers.
Vanaf l januari 1993 is het adres van de politie als volgt:
Bureau van Politie, Basiseenheid IJsselstreek-Oost, Prins Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem.
Postadres Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefoon 05730-54931, telefax
05730-57829.
Het bureau van Politie te Vorden is gevestigd te Vorden, Raadhuisstraat 5,
7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230. Indien er niemand aanwezig is
wordt U automatisch doorverbonden met de Centrale van de Regionale
Politie Noord-Oost Gelderland te Apeldoorn.

Het alarmnummer voor dringende zaken is: 06-11.

De politie van Vorden, de owmr. M.H.M. Gabriël.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wy de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.

De redactie

ram. Wansink, Hoetinkho/35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

ram. Koren, ElshoflS, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhot

ram. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

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

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

Fam. A lof s, Mispelkampdijk 50, tel. 3309

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

f "am. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk



Zaterdagopenstelling
afdeling Reizen Rabobank Vorden

Zaterdag 16, 23 en 30 januari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur
is onze afdeling Reizen voor het publiek geopend.

Wij ontvangen u dan graag
voor informatie over en
boeking van uw vakantie.

Rabobank C3
VORDEN

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD: secretares-
se, klein kantoor, 1 a 2 ochten-
den per week. Bellen tussen
18.00 en 19.00 uur, tel.
05752-1130.

• ATTENTIE: verkoop aan
huis. Verse haantjes, kip en
eieren enz. Poelier T. Rossel,
Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• GEVRAAGD: oppas, drie a
vier dagen van ca. 11.30-
17.30 uur voor 8-jarig meisje in
de Veldhoek. Rijbewijs ge-
wenst. Tel. 053-834535.

• Wie zoekt een medebou-
wer voor een 2 onder 1 kap
woning? Brieven onder nr.
49-1, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: antieke jacht-
kast, orgelgebogen dressoir
m. opzet en spiegel; electr. or-
gel; home-trimfiets, nw. Inl.
05754-1277.

• Jonge ondernemer, 28 jr.
zoekt leuke, spontane vrien-
din (leeftijd 24-29 jaar). Tref-
woorden: spontaan, prettig ge-
stoord, om samen verder te
gaan in het nieuwe jaar. Brief
met pasfoto. Altijd antwoord.
Brieven onder nr. 1164 aan
Boekhandel Hoytink, Borculo-
seweg 17, 7261 BG Ruurlo.

• TE KOOP: 3 + 1+1-zits-
bank, echt leer. Tel. 05752-
3759.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 1 morgen
per week. Inl.: tel. 05752-
1486.

• GEZOCHT: tehuis voor
herdershond, 3 jaar, gecastr.,
daarbij buiten boerderijhond.
Tel. 05752-6669.

CONTACT
betalen

15,-
verdienen

tot 15 januari
a.s.

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag Thermofit half wollen

ondergoed.

Verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg •

+L O C H E M

DE SCHAATS SPECIALIST

In ons bedrijf in Vorden is plaats voor een

energieke jongeman
die bereid is alle voorkomende werkzaamheden
op zich te nemen, en die in de toekomst opgeleid
wil worden tot bedrijfsleider.

Onze gedachten gaan uit naar iemand die goed in
teamverband kan werken:
* Leeftijd ca. 20 jaar;
* Liefst in bezit van rijbewijs B/C (of C willen ha-

len);
* Inzicht heeft in de werkzaamheden en een

beetje technisch is;
* Ervaring leert men in het bedrijf, een goede wil

en verantwoordelijkheid is voldoende.

Brieven onder nummer 42-1 van Bureau Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

D'66 leden
in de gemeente Vorden roepen
aspirantleden en stemmers op

om 14 januari 1993 om 20.00 uur te
komen in Hotel Bakker te Vorden.

De bijeenkomst richt zich op het wel
of niet mee doen aan de

Gemeenteraads-
verkiezingen

van Vorden in 1994.

Te/, informatie 05750-26991.
IJselweg 3, 7233 SJ Vierakker.

OPRUIMING
LAARZEN v.a f 395—

SCHOENEN v.a f 985—

TRUIEN v.a 395—

LODEN JASSEN v a. f 129,—

OVERHEMDEN v.a. f 25,—

Wapen- en
sport-
handel

Steeds doeltreffend

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli-Kruidkoek
goedgevuld met noten, rozijnen en honing

Gewoon Geweldig Lekker!

DIT WEEKEND

4,25voor

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

GROTE
MERKEN:
KLEINE
PRIJZEN

DAMES: o. a. Hanke-Ravens-HMC

JQCK S o. a. Sympatex - Micro

• QKJGS o. a. Sandy - Frankenwalder

o.a . Fink -Derofa

o.a. Taifun - Toni S - Zerres

v o l 29
_ v.a TO,

v a l 98

_ v.a.TO,

69.v.a.1

HEREN: COStUUITIS o.a. Oxford - Lord Hamilton

COlDGnS o.a. Lord Hamilton - Desch _

o.a. Dalmine - Louis Estère

Overhemden oa

v a l 98

_ v a 98

~ ° 39v.a.

modecentrürri LINGERIE l ONDERKLEDING
o.a. Triumph
Schiesser - Sloggi
Ten Cate

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

10% KORTING

O J L J 3

Zitgroep van hoogwaardige
kwaliteit, geheel gestoffeerd
in buitengewoon
onderhoudsvriendelijke stof.

3 + 2 zits
zoals afgebeeld 1895.- TAPIJTCOUPONNEN VAN 2.00 METER

TOT 13.00 METER VOOR STUNTPRIJZEN
ZIE ETALAGE

KOOPJES IN WONINGTEXTIEL
* DEKBEDDEN + OVERTREKKEN
* COUPONNEN GORDIJNEN EN

VITRAGES
* KUSSENS ETC.

MATRASSEN:
'POLYETHER
SCHUIMRUBBER +
BINNENVERING
VOOR STUNTPRIJZEN

DIVERSE TOONZAALMODELLEN MET HOGE KORTING

KWALITEITSMEÜBELEN VOOR

EXTRA LAGE

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 51 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

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



OPRUIMING
AABE DEKENS zuiver scheerwol

220 x 240: van 490,- nu 365,-

van 365,- nu 249,-

van 359,- nu 259,-

160 x 240: van 350,- nu 235,-

PLAIDS

wol: van 79,50 nu 59,-

acryl: van 59,95 nu 49,-

DIDAS DEKENS draion en acryl

150x220: van 69,95 nu 49,-

160x240: van 139,95 nu 89,-

220x240: van 159,95 nu 99,-

DEKBEDOVERTREKKEN
1-persoons: van 72,50 nu 25,-

HOOFDKUSSENS

Halfdons: van 89,95 nu 65,-

Veren: per st. 75,- 2 voor 129,-

Gemengd veren: per st. 50,- 2 voor 79,-

Div. VITRAGE VALLEN

vanaf 2,95 p. mtr.

OVERGORDIJNSTOF van f 29,95
— NU 10,- p. mtr.

TAPIJT

vilttapijt 200 cm br. NU 45,- p. mtr.
keukentapijt 200 cm br.

van f 79,- NU 59,- p. mtr.

keukenloper 80 cm br. NU 21,95 p. mtr.

Restanten VINYL
UITZOEKEN 5,- 10,- 15,-

COUPONS Marmoleum

5.80 mtr.: van 568,40 nu 199,-

2.80 mtr.: van 246,40 nu 98,-

Vinyl 2mtr.: van 248,- nu 49,-

Geloogd grenen LEDIKANT 90 x 200

met LADENKAST van 1.210,- nu 995,-

Teener LEDIKANT wit 90 x 200

van 317,- nu 199,-

Pirelli schuimrubber MATRAS

90 x 200: van 720,- nu 595,-

Pirelli Largo schuimrubber MATRAS

90 x 200: van 685,- nu 595,-

BRUCA MATRAS Bultex, 17 cm dik
afgedekt met superplumex
soft of medium

90x200: van 645,- nu 525,-

140x200: van 1.015,- nu 795,-

Verstelbare LATTENBODEM

90 x 200: van 330,- nu 195,-

KUPERUS elektrisch verstelbaar SPIRAAL

90 x 200: van 2.095,- nu 1.795,-

Restanten GORDIJNSTOF
120x120: uitzoeken 5,-
120x220: uitzoeken 25,-

FAUTEUIL KUSSENS
1stel van 395,- nu 125,-
1stel van 365,- nu 99,-

interieuradviseur
R ij Straatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

Installatiebedrijf Oldenhave
is een full-service installatiebe-
drijf met vestigingen in Wich-
mond, Zutphen en Eibergen.

Een jonge, snel groeiende
onderneming waar ca. 60 goed
opgeleide vakmensen garant
staan voor hoogwaardige
installatietechniek, onderhoud
aan fabrieksmachines en instal-
laties

Het uitgebreide diensten-
pakket omvat o.a. CV-installa-
ties en gaskachels; ventilatie-
en verwarmingstechniek; elek-
trische installaties; waterlei-
ding; het plaatsen van sanitair;
zink- en dakbedekkingswerk;
onderhoud aan fabrieksinstalla-
ties en machines; verkoop,
plaatsing en reparatie van
radio's, TV's, video, wasmachi-
nes, koelkasten, wasdrogers en
klein huishoudelijke apparatuur.

Voor onze vestigingen in Wichmond en Eibergen zijn wij op
zoek naar ervaren:

LOODGIETERS/
CV MONTEURS
voor werkzaamheden in renovatie- en nieuwbouwprojecten als-
mede onderhoudswerkzaamheden. Wij verwachten een positie-
ve en flexibele instelling en een grote mate van zelfstandigheid.

Wat wij bieden.
- Een interessante en zelfstandige baan in een prettige werk-

sfeer.
- Een bij de functie passend salaris.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiefonds

en spaarregeling.

Voldoet u aan bovenstaande functie-eisen en bent u geïnteres-
seerd? Neem dan onmiddellijk kontakt met ons op.

Wichmond: dhr. G.J. Oldenhave of dhr. H. Wubben,
Baakseweg 11, 7234 SJ Wichmond. Telefoon 05754 - 1755.

Eibergen: dhr. Ten Arve of dhr. Lutjenhuis,
Haaksbergseweg 21, 7151 AR Eibergen. Telefoon 05454 - 76046.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
ONDERHOUD FABRIEKSINSTALLATIES EN MACHINES

Baakseweg 11 Wichmond • Laarstraat 61 Zutphen • Haaksbergseweg 21 Eibergen

Bel ons voor

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

DRA
Leo Westerhof:

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

Telefoon 05752-1208

HARTELIJK BEDAMKT, MAAR...
- IJij verloven, trouwen, jubileum cjrvm familieleden, vrienden en kennissen geschenken,

l i t ]i i l l eaoeld /ijn, m i ir ...

- hel artikel had u al, ot past niet bij uw interieur etc. etc.

- v 'm d il soort teleurstellingen te voorkomen kunl u qebpuik maken van

"DE
HUWELIJKSUJST"

U stelt in alle pust een qescnenkenlijs

samen, en krijcjt hierbij van ons

vakkundig advies

Vrienden, kennissen en familie k

nu makkelijk een keuze maken.

Ue geschenken worden feestelijk

door ons verpakt.

Wilt u meer weten! sfap dan eens

vrijblijvend bij ons binnen.

u n tien

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -Vbrden -Telefoon 05752 -1742

ALBERT HEIJN Hengelo
wenst U ongelukkig 1993 toe.
Een nieuwjaar waarin we op de volgende
openingsuren weer graag voor u klaar staan:

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

10.00 -18.00 uur DONDERDAG

8.30 -18.00 uur VRIJDAG

8.30 -18.00 uur ZATERDAG

8.30-18.00 uur

8.30 - 20.30 uur

8.30-16.00 uur

MOLENHOEK

De nieuwe ALBERT HEIJN met de riante
parkeeraccomodatie in de Molenhoek,
'de Winkelshoek' van Hengelo.

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

Hé Januari

HF Januari

VOOR BUS INFORMATIE BEU05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Schröder MODE
HENGELO
houdt een

GIGANTISCHE
UITVERKOOP

30-70% KORTING

TRUIEN
VESTEN
JASSEN
LEGGINGS

B.H.'S
ONDERGOED
HANDWERKEN
WOL

STOFFEN o.a. Jickerstoffen

RESTANTEN

Spijkerbroeken Dutch

van 129,- NU 75-

Schröder MODE

ZIE ONZE ETALAGE
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Afscheid Wim Bielderman 'De Graafschaprijders':

4 Motor sport heeft mijn
mentaliteit versterkt' Wim Bielderman (2e van rechts).

Wim Bielderman (58) neemt volgende week afscheid als voorzitter van de VAMC 'De Graaf-
schaprijders' uit Vorden. Zo'n 20 jaar heeft hij de voorzittershamer gehanteerd. Wim Biel-
derman was (en is nog steeds) een voorzitter met grote organisatorische kwaliteiten. Kwalitei-
ten die bij de KNMV niet onopgemerkt zijn gebleven. Momenteel bekleedt Wim Bielderman al
tien jaar de funktie van vice-voorzitter bij de KNMV.

Ook was hij ooit 10 jaar voorzitter
van de Centrale Sportcommissie, ge-
volgd door eveneens tien jaar voorzit-
ter van de Sportraad van de KNMV.
Een orgaan dat in de plaats kwam van
de centrale sport commissie.
Bielderman ('Ik heb in m'n motorle-
ven alles zo'n beetje tien jaar ge-
daan') is bovendien tien jaar manager
geweest van het Nederlandse Zes-
daagse team. Eenzelfde aantal jaren
was hij in Nederland wedstrijdleider
bij tal van internationale motorspor-
tevenementen. Geen wonder dat de
KNMV hem aanzocht om voorzitter
te worden van de organisatiecommis-
sie van de in oktober van dit jaar
rondom Assen te houden Internatio-
nale Motorzesdaagsc.
Bielderman zou Bielderman niet zijn
('Ik ben geboren uit de modderrit-
ten') of hij beklom zijn stalen ros om
het circuit alvast te verkennen.
Al deze werkzaamheden binnen de
motorsportbond heeft 'De Graaf-
schaprijders' natuurlijk geen win-
deieren gelegd. De club profiteerde
van de kennis en ervaring van-haar
voorzitter. Trouwens op natuurli jk ni-
veau weten ze bij 'De Graafschaprij-
ders' wel van wanten, want tien leden
van de club zijn als KNMV official in
diverse geledingen van de motorsport
vertegenwoordigd.

Trots

Wim Bielderman kan o.m. vol trots
vertellen over het 40-jarig bestaan
van 'De Graafschaprijders', een paar
jaar geleden.

Zegt hij: 'Dit hebben wij op een enor-
me wijze gevierd. De gehele Neder-
landse motorsportgemeenschap
kwam ons feliciteren. Het deed ons
als club bijzonder goed dat wij in dat
jaar verschillende landelijke kam-
pioenschappen in Vorden mochten
organiseren. Een blijk van waarde-
ring van de KNMV richting club'.
Het eigen clubgebouw op de Kranen-
burg. Het meewerken t.b.v. de ge-
meenschap aan festiviteiten middels
b.v. een stratencross. Op 'De Graaf-
schaprijders' werd nooit tevergeefs
een beroep gedaan en Bielderman be-
waart daar prettige herinneringen
aan.

Vriendenclub

Waaraan is het succes van 'De Graaf-
schaprijders' met zijn 340 leden be-
horend tot één van de grootste motor-
clubs in ons land, te danken?
Volgens Wim Bielderman heel een-
voudig te verklaren. Zegt hij: 'Wij
hebben nooit één gulden subsidie ge-
had. Het is een vriendenclub op zake-
lijke leest geschoeid. Dat blijkt wel
uit een groot aantal leden met een lan-
ge jaren staat van dienst. Neem Jan
Rouwenhorst, al vanaf de oprichting
lid en nog steeds nauw bij de club

betrokken. Onze kracht is altijd ge-
weest dat we alles op amateurbasis
doen. Dus niet met commerciële bij-
bedoelingen, maar wel 'professio-
neel' bij de organisatie', aldus Biel-
derman.
En wat zijn dan wel de beweegrede-
nen om als voorzitter te stoppen?

Bielderman: 'Bij al de funkties die ik
heb bekleed heb ik altijd zelf het mo-
ment bepaald om er mee te kappen.
Zo ook nu. Het wordt tijd om plaats te
maken voor een jongere voorzitter.
'De Graafschaprijders' heeft in de
persoon van Joop Wuestenenk een
prima opvolger gevonden', zo zegt
hij. Indien nodig wil Bielderman de
club in de toekomst nog best van ad-
vies blijven dienen c.q. helpen bij de
organisatie van één of ander evene-
ment.

Milieu en motorsport

In al die motorsportjaren heeft Biel-
derman vooral in het laatste decen-
nium veel te maken gekregen met de
geluiden vanuit het milieu richting
sport.
Wim Bielderman heeft hier een uitge-
sproken mening over. 'Op ons als
motorsportmensen ligt een grote ver-
antwoordelijkheid. Daar zijn we goed
van doordrongen. Ze kunnen van ons
eisen dat we de regels in acht nemen.
Dat doen we ook. De regels moeten
we steeds bijschaven. We moeten
kien zijn, inspelen op de problemen.
Natuurli jk bij een endurorit geen
snelheidsproef op een plek waar het
qua milieu niet kan. Geen zandwegen
kapot rijden.
Ik zal het sterker vertellen, bij de laat-
ste Oost-Gelderland-rit hebben de rij-
ders een stuk van het trajekt moeten
lopen om de vogels in een' bepaald
gebied niet te storen. Toen de rit was
afgelopen hebben zestig man het par-
cours weer in de oorspronkelijke staat
teruggebracht. Doe je dat, dan is het
niet zo moeilijk om vergunningen
van de overheid te krijgen. In Vorden
op dat punt geen enkele probleem, de
gemeente weet hoe wij werken. Kijk
naar de Internationale motorzesdaag-
se straks in Drente. Het trajekt loopt
door zo'n 30 gemeenten. Geen centje
pijn. De vergunningen werden moei-
teloos verleend omdat de motorsport
haar verantwoordelijkheden kent.
Wij hebben begrip voor het milieu,
zij moet het ook voor ons hebben',
aldus Bielderman.

Plotseling wordt hij fel. 'De maat-
schappij moet er goed van doordacht
zijn dat met het oog op de toekomst
de motorsport beoefend kan blijven
worden. Haal je de jongens van de
weg af dan gaan ze 'zwart' rijden of
misschien wel de kroeg in. Sport is
een mogelijkheid om jongelui voor
later in de maatschappij te harden.
Een motorsporter is daar een pracht
voorbeeld van. In deze sport ben je

vaak op je zelf aangewezen. Je moet
je uit moeilijke situaties zien te red-
den. Een klungel kan niet wat berei-
ken. Is het niet frappant dat 'motor-
sporters' zich redden in de maat-
schappij. Dat komt omdat ze van aan-
pakken weten', aldus Bielderman die
niet onderstoelen of banken steekt
dat hij zel^Plel profijt heeft gehad
van de motorsport. Het heeft mijn
mentaliteit versterkt', zo zegt hij.
Vandaar een ietwat ongebruikelijk af-
scheid b ij ̂  De Graafschaprijders'.
Volgende '̂ •k neemt hij nl. zelf af-
scheid. Hij^Rft bestuursleden, oud-
bestuursleden en commissieleden van
'De Graafschaprijders' uitgenodigd
voor een Nieuwjaarsvisite. In totaal
zo'n 63 man.
'Om hen allemaal te bedanken voor
de fijne jaren die ik bij de club heb
gehad', zo zegt Wim Bielderman tot
slot.

Rijvaardigheids-
ritvoorSS-
plussers
Automobilisten van 55 jaar en ouder
kunnen, net als in 1992 hun rijvaar-
digheid laten testen!
De Stichtingen Welzijn Ouderen in de
regio hebben het plan opgevat om op-
nieuw een rijtest voor 55-plussers te
starten. Dit betekent, dat ook in Vor-
den de ouderen opnieuw de kans krij-
gen om hun rijvaardigheid door des-
kundigen te laten onderzoeken.
Deze rijtest zal plaatsvinden op 31
maart.
De test zal, net als in 1992, plaatsvin-
den in een samenwerkingsverband
tussen Rijkspolitie, Gemeente Vor-
den, Veilig Verkeer Nederland, de
Stichting Welzijn Ouderen en het
COSBO.
Verschillende rijschoolhouders heb-
ben reeds hun medewerking toege-
zegd. De deelnemers krijgen de mo-
gelijkheid om hun rijgedrag te laten
testen in een rit in eigen auto van plm.
40 minuten, onder leiding van een er-
varen rij-instructeur. Vóór de rit is er
een kennismaking en wordt de bedoe-
ling van de test uiteengezet; na de rit
is er een korte nabespreking, 's A-
vonds komen alle deelnemers bijeen
om het echte theorie-examen af te
leggen. Hier zal ook nader worden in-
gegaan op de kennis van verkeersre-
gels en borden. Het meedoen aan de
test heeft natuurlijk geen gevolgen
voor het rijbewijs!
Belangstellenden kunnen zich, liefst
zo spoedig mogelijk, opgeven aan de
Stichting Welzijn Ouderen, Raad-
huisstraat 6. Postadres: Postbus 79,
7250 AB Vorden. Telefoon 3405
(liefst 's morgens bellen). Als men
zich opgegeven heeft worden de ver-
der bijzonderheden opgezonden.

Jovink-dujo
Sinds enkele maanden toert er een ge-
zelschap door de Achterhoek dat daar
alle café's, jeugdcentra, feesten en
partijen onveilig maakt. Di» gezel-
schap bestaat uit het JovirJBkjjo en
de voederbietels, een groep^m onge-
veer 40 Hummelose agrariërs die de
band door dik en dun volgt; de vlieg-
tuigmotoren van de band.
De oprichters, de gebroeders Hendrik
en Gijs Jovink waren net thuis aan het
bietenrooien toen hun gevraagd werd
om op te treden omdat de besproken
band daags van te voren afzegde. Ze

GROEP

In de afgelopen week werd vier maal
melding gemaakt van het met vuur-
werk vernielen van een brievenbus,
terwijl bovendien twee brievenbus-
sen helemaal verdwenen. Een van de
bussen is inmiddels teruggevonden.

Op maandag 4 januari, tussen onge-
veer 12.00 en 13.00 uur is op de Hor-
sterkamp een verkeerszuil omvergere-
den. De dader is doorgereden zonder
de schade te melden. Diverse perso-
nen moeten getuige geweest zijn van
dit voorval. Zij worden verzocht,
voorzover zij dit nog niet hebben ge-
daan, zich te melden.

Twee fietsen werden gevonden. Bei-
de voertuigen bleken te zijn gestolen.
Een van de fietsen kon aan de eige-
naar worden teruggegeven. De eige-
naar van de andere fiets heeft al kón-
takt gezocht maar hij wordt verzocht
zich opnieuw te melden.

Op donderdag 7 januari werd op de
Wildenborchseweg een fietser aange-
reden. De man, een 63-jarige inwoner
van Lichtenvoorde werd door een in-
halende personenauto geraakt en brak
op twee plaatsen zijn linkerbeen. De
inhalende automobilist, een inwoner
van Vorden, haalde in in een flauwe

bocht en had de fietser niet op tijd
gezien.

In de nacht van 8 op 9 januari werd in
twee vakantiewoningen op het Scha-
penmeer ingebroken. De daders kwa-
men binnen door een ruit in te slaan,
waarna de woningen werden door-
zocht. Vanuit een van de woningen
werd een tv-toestel ontvreemd, uit de
andere werd niets ontvreemd. Er zijn
enkele sporen van de daders gevon-
den. In dezelfde nacht werd ook een
ruit ingegooid van een pand op het
industrieterrein.

In de nacht van 9 op 10 januari werd
opnieuw ingebroken, deze keer in een
kantoorpand op het industrieterrein.
Er werd komputerapparatuur en een
fototoestel ontvreemd.

Verloren voorwerpen: port. kleur
zwart, inhoud f 250,-; polstasje met
inhoud; vingerhandschoenen, merk
Thinslate; BEUGEL VOOR BO-
VENGEBIT; armband, zilver.

Gevonden voorwerpen: autosleutel,
Opel; fietssleutel, merk Assa; een
paar rode handschoenen; autosleutel;
l sleutel Ups nr. 827; vingerhand-
schoen, links.

Het bureau van Politie te Vorden is onder voorbehoud voor het publiek
geopend van:

maandag 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
en verder op afspraak.

Telefoon 1230.

Bureau van Politie Vorden, Raadhuisstraat 5,
7251 AA Vorden.

werden gevraagd omdat Hendrik
vroeger eens pianoles volgde en Gijs
al eens met sukses ingevallen bij de
fanfare op triangel. Ze studeerden
's middags twee nummers en beslo-
ten het 's avonds maar te proberen
door om de beurt een nummer te
drummen en de ander gitaar te spelen.
Na enkele maanden konden eindelijk
een definitieve drummer en bassist
ingelijfd worden. Eerst kon Europa's
beste drummer en meest onderkende
talent van de laatste jaren, te weten
Pattu de Sprenkelaar - sinds jaar en
dag kastensjouwer bij Normaal - ,
aan de bend(e) worden toegevoegd.
Onmiddellijk daarna werd de, wel-
licht ietwat minder getalenteerde,
maar met zijn mateloos gigantisch al-
les kompenserende inzet en vooral
solo's, Groningse bassist Han Thie bij
het trio gevoegd.
Het tot Jovink-kwartet omgetoverde
Jovink-dujo speelt onder het motto: is
het niet goed, in ieder geval wel hard,
alle zalen plat, zo ook op zaterdaga-
vond 16 januari a.s. bij café Besselink
in Hummelo.

Jong Gelre
Dinsdagmorgen 26 januari organi-
seert de A.J.K. van Jong Gelre een
excursie naar de AVIKO te Steende-
ren. Geïnteresseerden kunnen bellen
(05754) 2046 (Jan Schieven) of
(05752) 1343 (Gerard Harmsen). Het
vertrek is vanaf het Dorpscentrum.

SPORT-nieuws

Voetbal
Programma zaterdag 16/1: Vorden
Bl-Overwetering BI; Erica 76 Bl-
Vorden B2; Vorden Cl-Neede Cl;
zondag 17/1: Reunie 3-Vorden 2;
Vorden 4-AZC 5; Vorden 6-AZC 4;
Vorden 8-Baakse Boys 5.

S.V.Ratti
Programma 16 januari: Ratti Al-
Grol A2; WVC C2-Ratti Cl

Sociï

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Programma voetbal 16/1: Soci ï A l -
WVC A2; Grol C2-Sociï Cl; 17/1
Warnsveldse Boys B5-Sociï5

Afdeling volleybal, wedstrijden da-
mes: 14/1 Terwolde4-Sociï2; 76/7
DVO5-Sociïl; Wedstrijden heren:
16/1 DVO4-Sociïl.
Uitslagen: Dames 7/1 Sociïl-Olym-
pia2 2-1; Soci ï2-Boemerang4 2-1;
Heren 7/1 Sociïl-Gorssel 1-2

Bridgeclub
B.Z.R.

Uitslagen van woensdag 6 januari:
Groep A: 1. Hr. den Elzen/Hr. His-
sink 63,4 %; 2. Mv. van Burk/Hr.
Bergman 57,2 %;3. Mv. Schigt/Hr.
Schigt 56,3 %; Groep B: 1. Mv. van
Gastel/Hr. van Gastel 57,7 %; 2. Mv.
van de Vlugt/Hr. Gille 54,2 %; 3. Mv.
Kesler/Hr. Snel 52,9 %.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Peter Jansen nieuwe
jeugdtrainer V. V. Vorden

Op de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de voetbalvere-
niging Vorden waar voorzitter Jan Rouwenhorst ereleden,
leden met hun vrouwen en vertegenwoordigers van het Vor-
dense bedrijfsleven kon verwelkomen, maakte hij in zyn
nieuwjaarstoespraak bekend, dat voor het seizoen 93/94 Peter
Jansen de nieuwe technische man zal zijn die aan de jeugd-
afdeling zal worden toegevoegd.

Naast het A-team zal deze zich bezig
gaan houden met de voetbal-oplei-
ding van pupillen en junioren. De di-
rekte technische begeleiding van de
diverse vrijwilligers zal ook een be-
langrijk onderdeel vormen van zijn
werkzaamheden bij de vereniging.
Peter Jansen heeft inmiddels zijn
ClOS-opleiding afgerond en in mei
hoopt hij bij de K.N. V.B. in Zeist zijn
diploma oefenmeester l te halen. De
nieuwe technische man is bij de voet-
balvereniging Vorden geen onbeken-
de, vele jaren is hij een actief voetbal-
ler geweest.
De huidige hoofdtrainer Guus Tiele-
mans heeft inmiddels zijn contract
met de voetbalvereniging met een
jaar verlengt. De huidige jeugdtrainer
Ap Spies, zal het komend seizoen sa-
men met de hoofdtrainer Guus Tiele-
mans de Ie selectie van Vorden bege-
leiden. Jan Stegeman en Karel Nieu-
wenhuis zullen bij de senioren de
technische invulling compleet ma-

ken. Tevens zal Jan Stegeman zijn
werk bij de B-jeugd voortzetten. Al-
dus voorzitter Jan Rouwenhorst.
Hiermee heeft de voetbalvereniging
Vorden zich duidelijk versterkt en
heeft tevens een goede invulling ge-
geven aan haar doelstelling om de
jeugd van Vorden een verantwoorde
voetbalopleiding te kunnen bieden.
De nieuwe structuur bij de voetbal-
vereniging Vorden krijgt steeds meer
inhoud, gesteund door veel goede
vrijwilligers kan deze actieve vereni-
ging de toekomst vol vertrouwen te-
gemoet zien.
De nieuwjaarsreceptie werd nog
vooraf gegaan door een voetbalwed-
strijd tussen de Bouwploeg Kantine
gekostumeerd en gecoachd door Ben-
nie Rondeel en het A-team 1990.
Deze spectaculaire wedstrijd waar de
flitsende combinatie's menig applaus
oogste was voor het publiek en de
voetbalvereniging Vorden een prima
begin van het jaar l')93.



Basisvorming en uw en jouw
schoolkeuze
Wanneer het eind van de basisschoolperiode in zicht komt, breekt voor heel veel ouders een
moeilijk moment aan. Er moet een school voor voortgezet onderwijs worden gekozen. Je moet
dan een keuze maken uit zo'n achttal verschillende schooltypes. Nu de basisvorming wordt
ingevoerd lijkt het allemaal nog ingewikkelder dan het al was.

D E W I N T E R H E E F T Z O Z ' N V O O R D E L E N

De Basisvorming is niet een apart
schooltype, maar een onderwijspro-
gramma dat op alle Nederlandse
scholen voor voortgezet onderwijs
moet worden ingevoerd. Het is een
programma van 15 vakken (neder-
lands, frans/duits, engels, geschiede-
nis, en staatsinrichting, aardrijkskun-
de, wiskunde, natuur- en scheikunde,
informatica, biologie, economie,
techniek, verzorging, beeldende vor-
ming, muziek, gymnastiek) dat gedu-
rende de eerste jaren op al die acht
verschillende schoolsoorten moet
worden aangeboden.
Naast dat programma voor de basis-
vorming blijft elke schoolsoort oplei-
den voor het diploma waarvoor men
in voorgaande jaren leerlingen
opleidde. Je kan dus stellen dat gedu-
rende de eerste jaren al die verschil-
lende scholen meer op elkaar gaan lij-
ken, omdat ze allemaal dezelfde route
volgen en dat ze in latere jaren elk een
andere weg inslaan.
Voor de schoolkeuze is het daarom
belangrijk om niet alleen op het eer-
ste deel van de leerweg te letten, maar
ook het tweede deel goede te overwe-
gen.

HetBeeckland en de
Basisvorming en het tweede
deel van de leerweg
Op Het Beeckland hebben wij vastge-
steld hoe de verschillende leerroutes
op onze scholengemeenschap gestal-
te moeten krijgen. Wij moeten het
programma basisvorming aanbieden
en daarnaast leerlingen opleiden voor
het diploma Voorbereidend Beroeps-
onderwijs.
Dus ook twee doelen die we moeten
nastreven: De leerinhoud van de ba-
sisvorming aan de leerlingen mee-
geven en als het mogelijk is alle leer-
lingen na vier jaren met een diploma
naar huis te sturen. Omdat wij beide
doelen erg waardevol vinden hebben
we gezocht naar mogelijkheden om
deze beide doelstellingen voor onze
leerlingen zo goed mogelijk tot hun
recht te laten komen. Wij bieden
daarom op onze school de volgende
mogelijkheden aan.
1. Basisvorming en afsluiting van
de opleidingen met een diploma
Voorbereidend Beroepsonderwijs
De leerlingen die in aanmerking ko-

men voor deze leerweg, zijn in klas l
en 2 uitsluitend bezig met de 15 vak-
ken van de basisvorming. Voor onze
school geldt dat er één nieuw vak
wordt ingevoerd en wel de tweede
vreemde taal. De vakken techniek en
verzorging die heel veel worden ge-
noemd als nieuwe vakken van de ba-
sisvorming, zijn voor ons niet meer
nieuw. Ook in de afgelopen jaren
werden die vakken bij ons al aange-
boden aan onze leerlingen. Aan het
eind van het tweede leerjaar wordt er
voor een aantal vakken een eindtoets
afgelegd. In de derde klas gaan de
leerlingen door met het aantal Basis-
vormingsvakken dat nog niet is afge-
sloten. Daarnaast worden twee vak-
ken gekozen die horen bij de beroeps-
inrichting die wordt gekozen. In de
vierde klas wordt tenslotte een defini-
tieve keuze gemaakt. De leerlingen
gaan dan verder met 6 vakken waarin
examen wordt gedaan; 2 vakken die
behoren tot de beroepsgerichte vak-
ken en 4 vakken uit de serie van de
algemene vormende vakken. Het di-
ploma dat leerlingen hiermee krijgen
garandeert toelating tot een groot
aantal opleidingen op Middelbaar ni-
veau.

2. Basisvorming en afsluiting van
de opleiding met een diploma Voor-
bereidend beroepsonderwijs theo-
retische richting
Deze leerweg is gedurende de leerja-
ren l en 2 gelijk aan de eerst genoem-
de leerweg. De leerlingen zijn uitslui-
tend bezig met de vakken voor de ba-
sisvorming. In het derde leerjaar wor-
den er echter verschillen merkbaar.
Deze groep leerlingen volgt in het
derde leerjaar één op het beroep ge-
richte vak en de andere lesuren wor-
den gevuld met basisvormingsvak-
ken. In het vierde leerjaar volgen de
leerlingen 7 examenvakken. Hiervan
behoren er 6 tot de groep algemeen
vormende vakken en het reeds in de
derde klas gekozen beroepsgerichte
vak. Het diploma wat hiermee wordt
verkregen heeft een meerwaarde in
vergelijking met een Mavo-diploma;
immers naast de zes A.V.O.-vakken
hebben de leerlingen examen afge-
legd in een vak dat te maken heeft
met de gekozen beroepsopleiding.
Een dergelijk diploma biedt dan ook
veel mogelijkheden binnen de oplei-

dingen voor Middelbaar Beroepson-
derwijs en Voorbereidend Hoger Be-
roepsonderwijs.

3. Basisvorming en afsluiting van
de opleiding met een diploma Voor-
bereidend Beroepsonderwijs voor
leerlingen die meer praktisch /i j n
ingesteld.
Bij deze leerweg is het zo dat leerlin-
gen in de klassen l en 2 bezig gaan
met de basisvorming met dien ver-
stande dat er in plaats van 15 vakken
14 worden aangeboden. In de vrijko-
mende uren zijn deze leerlingen dan
bezig met de vakinrichting Algemene
Voorbereiding op Maatschappij en
Beroep. (Een nieuwe vakinrichting,
A.V.M.B., op onze scholengemeen-
schap). In het derde leerjaar wordt er
gekozen voor 7 vakken waarmee de
leerlingen doorgaan; 5 algemeen vor-
mende vakken en 2 op het beroep ge-
richte vakken. De op het beroep ge-
richte vakken kunnen in de toekomst
ook bestaan met de vakken die beho-
ren tot de vakrichting A.V.M.B. In de
vierde klas gaan deze leerlingen door
met zes vakken. Voor deze leerlingen
wordt in het weekprogramma tijd vrij
gemaakt voor de begeleiding van in-
dividuele leerlingen in hun specifieke
leerproblemen. Het diploma wat deze
leerlingen krijgen biedt goede moge-
lijkheden voor plaatsing in diverse
leerlingstelsels en korte Middelbare
opleidingen. Wij willen u op onze
Open Dagen op 28, 29 en 30 januari,
graag meer informatie verstrekken
over alle mogelijkheden binnen onze
scholengemeenschap.

:
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OP KARPETTEN
GEVEN WIJ

fc KORTING
Alle Voorkeur karpetten die een korting-
sticker dragen, zijn nu stukken goedkoper.
U betaalt daarvoor namelijk 20% minder
dan normaal. En da's een korting die er
yyezen mag! Verwen uw huis en kies voor
decoratieve mode op de vloer. Karpetten-
met-korting zijn er in alle interieurstijlen
waar Nederland van houdt!

IN KAMERBREED
Voorkeur boude tapijt
van sterke, 100% synthetische
garens. 8 moderne kleuren.
Foam of jute rug. 400 cm breed.

NU

Zwaar frisé tapijt,
een exclusieve Voorkeur kwaliteit.
100% synthetisch, op stabilon rug.
13 kleuren. 400 cm breed.

NU

Exclusief shag tapijt
met levendige structuur. Polyamide
garens. 19 kleuren. Jute rug. Alléén
bij Voorkeur. 400 cm breed.

NU

Met Voorkeur Garantie. Vakkundig meten en leggen.

W®
VOORKEUR L U B B E R S W O O N W I N K E L

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

P.P.M. Band live in de Woage
Op zaterdag 16 januari komt de P.P.M. Band naar Halle.
Lange tfU zijn ze niet meer in dancing discotheek DHWoage
geweesffiaar daar komt nu verandering in. Dit jaaWal men
de P.P.M. Band regelmatig terugzien.

Het was 1977 toen het studentenor-
'kest de PJfcM. Band het eerste optre-
den deed!^1982 kwam P.P.M. Band
onder contract van een boekingsbu-
reau en sindsdien maakte P.P.M, een
stormachtige ontwikkeling door.
Kwalitatief groeide de band enorm en
op dit moment behoren zij tot de bete-
re orkesten.

van 12 i/m 30 januari
Vele koopjes in de etalages tegen super-lage prijzen,

o.a. DEKENS - SPREIEN - DEKBEDDEN - OVERTREKKEN - BADKLEDEN -
DOUCHEGORDIJNEN enz. enz.

Verder vele aanbiedingen in MEUBELEN en TAPIJTEN,
opgesteld door de gehele winkel.

De tapijtcouponnen worden gratis gelegd!

Ook nu brengen wij weer een gigantische berg couponnen overgordijnen

in de opruiming, waaronder stoffen van 40,- per mtr. NU voor 5,- per mtr.

Tevens 1000 mtr. kamerhoog gordijnstof van 79,- tot 159,- per mtr. NU voor l 9,95 per mtr.

Op alle niet afgeprijsde Tapijten - Gordijnen - Vitrages en Kleden I U /O KORTING

Als extra attraktie nu behalve de gebruikelijke 10% KORTING

op meubelen, nu EXTRA 10% KORTING
op onze toch al lage netto-prijzen!

Pak uw kans! Ook voor latere levering en kom naar de zaak met
100% service en toch lage prijzen!

P. S. maandagsmorgens gesloten!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Natuurlijk is er ook veel veranderd
sinds dat eerste optreden^kiaar zij
maken het dan ook ied^pptreden
weer helemaal waar.
De P.P.M. Band is het beste te om-
schrijven als een stevig top-40 orkest
met een ietwat 'humoristische' ach-
tergrond. Voor dat humoristische is
dan vooral zanger Herman verant-
woordelijk. Herman houdt er van zich
nogal driest te verkleden en zorgt sa-
men met een perfect stukje zang voor
kolderieke situaties. Gelukkig altijd
tot voldoening van het publiek, want
dat zien de jongens van P.P.M, als het
allerbelangrijkste.
Het repertoire van P.P.M, is zoals ge-
zegd 'stevig' te noemen en uiterst
dansbaar. De P.P.M. Band heeft zich
helemaal gespecialiseerd in het dan-
cing- en discotheken-circuit. Num-
mers als 'Alive and Kicking' van de
Simple Minds, 'Sons and daughters'
van Level 42, 'You're the voice' van
John Farnham en nummers van Prin-
ce, Toto enz. worden door P.P.M, op
een niet van het origineel te onder-
scheiden wijze gebracht.
Dit hebben zij natuurlijk ook te dan-
ken aan de perfekte en zeer uitgebrei-
de geluidsinstallatie en fantastische
lichtshow die exact op de eisen van
het huidige en veeleisende publiek is
afgestemd. Overal waar P.P.M, komt
wordt gedanst en heeft zelfs de meest
verwende dancingbezoeker de avond
van zijn leven.

The Tramps in de Ken Ie Die
Zaal

In de feestzaal van dancing De Woa-
ge speelt zaterdag 16 januari de for-
matie The Tramps. Voor een ieder die
graag lekker uit zijn bol wil gaan heb-
ben wij de te gekke formatie The
Tramps opgesteld in de Ken Ie Die
Zaal.

Het wordt kouder buiten, maar in de
discobussen van De Woage staat de
kachel lekker hoog. ledere zaterdag
rijden er discobussen vanuit vrijwel
alle richtingen naar De Woage.
Voor inlichtingen discovervoer: tel.
08343-1232.

Durfcursus
De Regionale Stichting voor Thuis-
zorg en Maatschappelijk Werk Zut-
phen start op 18 februari 1993 met
een oefengroep voor inwoners van

het werkgebied van de stichting, te
weten, de gemeenten Gorssel, Henge-
lo (Gld.), Lochem, Ruurlo, Steende-
ren, Voorst, Vorden, Warnsveld, Zel-
hem en Zutphen. Deze oefengroep is
bedoeld voor mensen die het moeilijk
vinden om voor zichzelf op te komen.
Enkele onderwerpen, die in de groep
aan de orde kunnen komen, zijn:
'nee' zeggen, zonder je schuldig te
voelen; gesprekken aanknopen op
feestjes, e.d.; zeggen wat je vindt en
denkt; complimenten geven en ont-
vangen.

De groep zal tien keer bij elkaar ko-
men, op donderdagmorgen. De cur-

sus wordt gegeven in het kantoor van
de Regionale Stichting voor Thuis-
zorg en Maatschappelijk Werk Zut-
phen, aan de Zwiepseweg 27 te Lo-
chem, onder leiding van maatschap-
pelijk werkenden Jenny Jongepier en
Arnold Jasperse.
Bent u ook iemand, die niet zo ge-
makkelijk iets durft en dit eigenlijk
wél zou willen?

Wanneer u belangstelling heeft voor
deze 'durfcursus', dan kunt u zich tot
eind januari 1993 aanmelden bij Jen-
ny Jongepier; zij is op werkdagen 's
morgens bereikbaar onder tel. nr.
05730 — 57258.

Koffieconcert Hanneke
Hiddink & Ben Schreurs

De Stg. Vrienden van Maria Postel te Keijenborg organiseert
dit winterseizoen wederom een aantal koffieconcerten.

De opening in deze reeks van concer-
ten zal plaatsvinden met medewer-
king van het duo Hanneke Hiddink &
Ben Schreurs. Het repertoire van het
bekende Diepenheimse duo Hanneke
Hiddink & Ben Schreurs bestaat uit
liederen over alledaagse dingen ge-
zongen in hun streektaal. Het tweetal
bespeelt beide een gitaar en zijn te-
vens bekend om hun luchtige en hu-
morvolle presentatie.

Deze variatie en het gebruik van de
streektaal maakt het tot een aantrek-
kelijk luisterspel.
Juist dit instrumentarium en de speel-
se teksten maken het optreden van het
duo Hanneke Hiddink & Ben
Schreurs tot een aantrekkelijk luis-
terspel voor jong een oud.
Het koffieconcert vindt plaats op zon-
dagmorgen 17 januari in Party-Res-
taurant 'De Smid' te Keijenborg.



* * marianum
r. k. scholengemeenschap

Hoofdvestiging:
Deken Hooymansingel 1
7141 EA Groenlo

Nevenvestigingen:
Lichtenvoorde
Borculo

HALTE MARIANUM

Een leerling die op dit moment in groep 8 van de
basisschool zit staat binnenkort bij een nieuwe halte van de
reis door het leven. Er moet een keus gemaakt worden voor
een vorm van voortgezet onderwijs.

EEN BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP

De R.K.S.G. Marianum is een brede scholengemeenschap.
Elke leerling krijgt in het voortgezet onderwijs eerst enkele
jaren Basisvorming. Daarna kan de leerling zijn
schoolcarrière vervolgen in het IVBO, VBO, MAVO, HAVO of
VWO. De term VBO is nieuw en betekent: Voorbereidend
Beroeps Onderwijs.

PLAATSING VAN DE LEERLINGEN

Afhankelijk van het advies van de basisschool wordt de
leerling geplaatst in een van de niveaugroepen IVBO-VBO,
VBO-MAVO, MAVO-HAVO of HAVO-VWO. In principe blijft
elke leerling 2 jaar in dezelfde niveaugroep. Daarna volgt
het advies omtrent het verder te volgen onderwijs.

INSTAPPEN

De R.K.S.G. Marianum kent de volgende instapplaatsen:
Groenlo - Lichtenvoorde - Borculo.
In elk van deze plaatsen wordt met ingang van 1 augustus
1993 basisvorming gegeven. De leerling kan dus zo dicht
mogelijk bij eigen huis instappen.

BEGELEIDING
Het begeleiden van leerlingen staat bij het Marianum hoog
in het vaandel. Persoonlijke aandacht voor elke leerling is
voor ons een eerste voorwaarde om tot goed onderwijs te
komen. Daar waar dat nodig en wenselijk is kan de leerling
rekenen op een individuele begeleiding als zich bijzondere
problemen voordoen.

BUITENSCHOOLSE AKTIVITEITEN

Naar school gaan is meer dan studeren alleen. De
leerlingen kunnen deelnemen aan allerlei aktiviteiten op
cultureel en sportief gebied. Te denken valt aan het
bijwonen van excursies, concerten en werkweken en
diverse clubs.

Marianum biedt
vele vormen van
voortgezet onderwijs:

IVBO
(individueel onderwijs)

VBO
(voorbereidend
beroepsonderwijs)

MAVO

HAVO

VWO
(atheneum en gymnasium)

Tijdens onze open dagen bent u
welkom op de volgende locaties:

Groenlo: Papendijk 29
Lichtenvoorde: Esstraat 10
Borculo: Burg. Bloemersstraat 80

OPEN HUIS:
voor leerlingen

van groep 8:

21 januari
13.00 tot 15.30 uur

voor ouders:
(en leerlingen die 's middags verhinderd waren)

22 januari
om 18.15 tot 19.50 uur

of
om 20.15 tot 21.50 uur

S.G. Borculo zal per 1 augustus 1993
samengaan met

Marianum Groenlo-üchtenvoorde.

Voor informatie:
dhr. H. Hilderink, 05440-61700

(conrector basisvorming)
dhr. Th. Franck, 05457-71413

(directeur S.G. Borculo)

Ook na de feestdagen lekker eten en drinken!

SPECIALE AANBIEDINGEN
van donderdag 14 t/m zaterdag 16 januari

WIJNHUIS:
' Restanten wijn zeer sterk afgeprijsd!

* De prijsverhogingen van sherry komen eraan!
Deze week onze huissherry nog voor de oude prijs per liter

ƒ 9,95.

TRAITERIE:
Goed gevulde erwtensoep met rookworst.

Per liter normaal ƒ 7,60 nu f 7-.
Tutbandvorm bitterkoekjewudding.

Normaal] 8,90 nu f K.-.
* Zolang de voorraad strekt.

Burg. Galleestraat 12 7251 EB Vorden tel. 057521391

Als GGF-installateur hebben we veel kennis en ervaring op
het gebied van verwarmingst^^iiek. Levering en installa-
tie van zuinige HR-ketels met^krverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikcrore sektor maar ook kom-
plete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onder-
houd neemt een voorname plaats in.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

OPRUIMING
Veren hoofdkussen
Per stuk 19.95
Nu 2 stuks voor

OC f\f\
OO- V/W

SLAAPKAMERTAPIJT "RUNNER"
OP ZWARE DEENSE RUG 400 BREED
IN 4 KLEUREN LEGGEN GRATIS NU 79.-

wf • • • " • • - • •.:• .' x «gri. ''sF/jt
ÏW"C ;", '^\<Sal Eénpersoons

Tĵ T'B^^^Hyy Tweepersoons
van 11 5.-

SUPER VOORDEEL M,o;„mM„/500

IN SPREIEN -- _
Gordijnstoffen
Uni Silk - effen stof in moderne kleur
van 44.95 nu 24.95
Kinderdessin - fraai dessin van 1 2.95 nu voor 7.95
Bloemdessin van 45.00 nu voor 24.95
Courante streep beige van 23.95 nu voor 1 8.95
Landhuisstreep moderne kleuren 1 40 breed .... 1 9.95
Moderne drukstof "Scapiono" 1 8.95
Uni "Dover" groen van 26.95 1 8.95

WOONKAMERTAPIJT BONAPARTE "NICE"
400 BREED KLEUR BLAUW VAN 229.- A 7fl

OVERTREKKEN LEGGEN GRAT|S "| 79."
Fpnpprsnnns 99 50

perloons 5950 WOONKAMERTAPIJT "PANAMA"
UsTumeaux ll'lo 400 BREED OP JUTE RUG ftQ

VAN 110 4- GRATIS LEGGEN NU OmJm
KANTEN KLEDEN
diverse maten KEUKENLOPERS RAFELVRIJ t)£
inecruofwit DIVERSE KLEUREN 82 BREED tO.~"

NU 50% 69BREED 22.50
KORTING

VALLETJE ZIE OOK ONZE ETALAGES
"SOMBRERO"

inwr OQK Meerdan300taP'Jtcouponnenin400en500breedvan
1 meter tot 1 2 meter. Meet snel uw kamer want uw maat is er

D°^ 3-Q*r i n os vast b'^! A"e taP'Jten worden gratis gemeten en gelegd
(uitgezonderd trappen en couponnen).

9 t^i595 ALL-SEASON dekbed

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

KATOENEN TIJK MET WOLLEN VULLING
zomerdeel 200 gram per m2 / winterdeel 400 gram per m2

voor een echte opruimingsprijs

Eénpersoons
140 x 200 van
198.-voor

Tweepersoons
200 x 200 van
298.-voor

Lits-jumeaux
240 x 200 van
389.-voor

169.-

249.-

298.-

KOFFIECONCERT

Ben Schreurs &
Manneke Hiddink

ZONDAG 17 JANUARI aanvang 11.30 uur
entree f 7,50 incl. kop koffie

in party-restaurant "DE SMID" te KEYENBORG

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Tonny Jurriëns

t L

AUTOSCHADE
HEFtSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers u/t Vorden

CURSUSSEN
JAN. '93

COMPUTER/
ADMINISTRATIEF

Eerste vrijblijvende informatielessen:

LICHTENVOORDE PILLEN "T ZWAANTJE':
Computerboekhouden
Computercursus beginners

Comp.cursus gevorderden

Tekstverw. WP5.1 beginners

Tekstverw. WP5.1 gev,

Basiskennis Boekhouden
Huiswerk- en studiebeg.

wo. 20-1
CH19-1

do 21 -l
do 21 -l
vr22-l

wo 20- 1
wo 20- 1
do21-l

ma-vr

EIBERGEN ZALENCENTRUM 'DE KLOK':
Comp.cursus beginners ma 18-1
Tekstverw. WPS.l beginners ma 18-1
Basiskennis Boekhouden di 19-1

VORDEN 'DORPSCENTRUM':
Comp.cursus beginners dM9-l
Tekstverw. WP 5.l beginners di!9-l

Basiskennis Boekhouden ma 18-1

19.00
20.30
19.00
20.30
13.30
9.30

19,00
9.30

20.30
19.00
15.30

19.00
20.30
19.00

19.00
9.30

20.30
19.00

19.00
9.30

20.30
19.00

9.30
19.00

GENDRINGEN CAFETARIA 'TE PAS':
Comp.cursus beginners do 21-l
Tekstverw. WP5. l beginners do21-l

do 2M
Basiskennis Boekhouden do 21-l

ZELHEM CAPE-REST. 'DE BRINK':
Tekstverw. WPS.l beginners vr22-l
Basiskennis Boekhouden wo20-l

Inlichtingen:

05443-75140 _
Instituut

WALLERBOS
•~~

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

VOOR DEELNAME AAN DE l E VRIJBLIJVENDE
INFORMATIELES GRAAG TEL. OPGAVE



10 tot 50% KORTING
BANKSTELLEN o.a.:

3-2-zits leer van 3420,- voor _
2-21/2-zits stof van 2895,- voor
2-zits stof van 2095,- voor _
3-2-zits blank eiken van 2395,- voor
3-2-zits stof van 2395,- voor
2-zits stof van 1145,- voor
hoek 21/2-2 + hoek stof van 2995,- voor _
3-2-1 -zits donker eiken van 3780,- voor

EETHOEKEN o.a.: tafel 140x80 grenen van 1185,- voor
4 stoelen grenen stof van 1500,- voor
tafel -f 4 stoelen blank van 1665,- voor

1995,-
1495,-
1595,-
1795,-
1495,-

_ 550,-
1995,-
2995,-

_ 795,-
_ 995,-
_ 845,-

WAN DM EU BELS o.a.: blank eiken 175 cm breed
van 2495,- voor
blank eiken 115 cm breed van 1995,- voor _
blank eiken 175 cm breed van 2995,- voor _
donker eiken 150 cm breed .van 2695,- voor
donker eiken 165 cm breed van 1895,- voor

1495,-
1595,-
1995,-
1995,-
1495,-

SLAAPKAMERS o.a.: blank eiken 140x200 + nachtkasten
van 3014,- voor
blank eiken 140x200 + nachtkasten van 1900,- voor
wit m.d.F. 160x200 + nachtkasten + toiletmeubel
van 3115,- voor
senior blank 90x200 -l- nachtkast van 950,- voor
senior donker 90x200 + nachtkast van 1120,- voor
tiener wit 90x200 + bodem van 418,- voor
tiener staal wit, rose, zwart 90x200 + bodem
van 418,- voor

2495,-
1395,-

2295,-
_ 695,-
_ 795,-
_ 275,-

325,-

Buro's vanaf 50,-; computerbureau, blank en donker eiken van 920,- voor 595,-;
dekbedden, spreien, dekens, gewatteerde dekens tot 50% KORTING;
fauteuils, kleinmeubelentot50% KORTING.
COUPONS: Tapijt, vinyl, gordijnstoffen, vitrages tot 50% KORTING.
Op alle niet-afgeprijsde meubels 10% KORTING.

OPRUIMINGSARTIKELEN
CONTANTE BETALING.

1.500 m2 woonplezier

HANGLAMPEN

WANDLAMPEN

TAFELLAMPEN

VLOERLAMPEN

TUINVERLICHTING

LOSSE LAMPEKAPPEN

LAMPEN

BAREN DSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

AL UW VAKANTIEZAKEN WORDEN
PERFECT GEREGELD BIJ DE RABOBANK

De nieuwe zomer-
programma's zijn weer
binnen. Op onze afdeling
Reizen zullen wij u graag
adviseren welke vakantie het
beste past bij uw wensen.

Monique van Htffc

Dicht bij huis vindt u al uw vakantiediensten centraal onder één dak. Boeken van uw vakantie bij de Rabobank betekent naast goede service
ook zekerheid, want de Rabobank selecteert op kwaliteit en ons advies is objectief en deskundig.

In verband met de te verwachten drukte zijn wij in c^maand januari op de volgende zaterdagen geopend:

zaterdag 16,23 en 30 januari (alleen de reisafden^)

U bent van harte welkom tussen 10.00 en 15.00 uur.

Tiny Koning Nicole Schonenberg

Nog t/m
15 januari

f5-
verdienen

Betaal nu
CONTACT

JLJL

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Rabobank d

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

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

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

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

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

UNIEK! BIJ ONS LEST U IN EEN

TRUCK MET OPLEGGER
VOOR DE EXAMENS

•C-VRACHTAUTO
•C-VRACHTAUTO

+AANHANGER

NIEUWE CURSUS VANAF 20 JANUARI

VOOR DEELNAME NU BELLEN NAAR:
rijschool

GROENEVELD
05735-1788TELEFOON: 05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

\lV

neem Varilux® van Essilor

roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril
of het steeds wisselen van leesbril en verte-
bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-

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

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

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

Uw VARILUX SPECIALIST

06 juwelier
Jlwl 1 ld 11 llV

oo opticien

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505 DISCOVIERVOER
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