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ORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

Op 18 januari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

— de heer H.W. Brummelman, voor
het' bouwen van een zendmast en
het inpandig verbouwen van een
schuur tot studioruimte op het per-
ceel Wiersserbroekweg 5 te Vor-
den;

— de heer H. Derksen, voor het vel-
len van l berk en l den op het per-
ceel Margrietlaan 18 te Vorden;

— de heer J. Berenpas, voor het vel-
len van l eik op het perceel Mos-
selseweg 5 te Vorden;

— burgemeester en wethouders van
Vorden, voor het vellen van l eik
en l beuk aan het Vogelbosje te
Vorden;

— de heer R. Sanders, voor het vellen
van 2 inlandse eiken op het perceel
Baron van der Heijdenlaan 19 te
Wichmond.

Ingevolge het bepaalde in de Algeme-
ne wet bestuursrecht kunt u binnen
zes weken na bekendmaking van de
vergunning bij het beslissende orgaan
een bezwaarschrift indienen. Meer in-
formatie kunt u krijgen bij de afdeling
bestuur van het gemeentehuis.

^INGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 17 tot en met 21 janau-
ri jongstleden zijn de volgende bouw-
aanvragen ingekomen:

— de heer M. Rietveld voor het ver-
groten van een woning en het
bouwen van een carport op het per-
ceel de Doeschot 22 te Vorden;

— de heer A. Smallegoor, voor het
bouwen van een garage op het per-
ceel Schuttestraat 6 te Vorden;

— de heer P Becker, voor het vernieu-
wen van een schuur op het perceel
Helderboomsdijk 2 te Vorden;

— Internationaal Transportbedrijf J.J.
Woltering en Zn BV, voor het
bouwen van een transportbedrijf
op het industrieterrein te Vorden.

Wet milieubeheer openbare kennisge-
ving melding (art. 8.41, lid l en 8.19,
lid 3)

Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, .bureau
milieu ligt van 28 januari 1994 tot en
met 24 februari 1994 op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en op woens-
dagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
en op de maandagavonden in het

Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een melding al-
gemene maatregel van bestuur (arti-
kel 8.41, lid l) van:

de heer G. Korenblek, Zelstweg 2,

7251 JR Vorden, voor het van toepas-
sing worden van het Besluit melk-
rundveehouderijen Wet milieubeheer
op een reeds opgerichte melkrund-
veehouderij op het perceel Zelstweg 2
te Vorden.

'De Graafschaprijders':

Ruimte voor auto- en
motorsport moet blijven
bestaan
'De cross- en enduro-afdeling van
"De Graafschaprijders' gaat moei-
lijke tijden tegemoet. Omringende
gemeenten zijn aktief met het op-
stellen van milieubeleidsplannen
waarbinnen de motorsport niet of
nauwelijks ruimte krijgt. Mocht
b.v. het militair oefenterrein niet
meer gebruikt mogen worden, dan
komen de belangrijkste cross/trial-
evenementen in gevaar.
Ook de Oost-Gelderlandrit, toon-
aangevend in het Nederlands kam-
pioenschap enduro, komt hierdoor
in het gedrang.

De Graafschaprijders participeert bij
het opstellen van deze beleidsplannen
en zal al het mogelijke doen om onze
manier van vrije-tijds besteding te
kunnen waarborgen." Wij menen dat
in goed overleg met overheid en het
daarbij maken van duidelijke afspra-
ken, er ruimte voor de auto- en motor-
sport moet blijven bestaan. De sociale
funktie binnen de Vordense gemeen-
schap van 'De Graafschaprijders'
moet hierbij ook in ogenschouw wor-
den genomen. Denk hierbij b.v. aan
het beschikbaar stellen van materiaal
bij nationale feestdagen (oranjevere-
niging), ons clubhuis voor vergade-
ringen van andere clubs', aldus sprak
Wouter Memelink, sekretaris van 'De
Graafschaprijders' maandagavond in
zojuist genoemd clubhuis.
Uit sportief oogpunt is 1993 voor
'De Graafschaprijders' wederom een
goed motorsportjaar geweest. Twee
nationale en één wereldkampioen-
schap vielen in Vordense handen.
Peter Lenselink werd nl. als teamlid
van het Nederlandse Junior Trophee
Team wereldkampioen tijdens de in-
ternationale zesdaagse in Assen. Op
nationaal niveau mocht zijn broer Lu-
bert Lenselink in de 125 cc zich kam-
pioen van Nederland noemen. Even-
als voorgaande jaren ook weer een
Nederlands kampioenschap bij de
oriëntatie. Wouter Memelink behaal-
de deze titel bij de motoren.
Willem Bielderman die het afgelopen
jaar de voorzittershamer overdroeg
aan Joop Wuestenenk is momenteel
verbonden als adviseur aan de Vor-
dense auto- en motorclub, de club die
momenteel 330 leden telt.

De toerafdeling van 'De Graafschap-
rijders' is nog steeds groeiende en
breidt haar aktiviteiten nog steeds uit.
Voor 1994 is er een nieuwe eendaagse
toerrit gepland onder de naam 'Sinter-
klaastoer'. Deze wordt op 27 novem-
ber verreden. Het afgelopen jaar trok
een eendaagse toerrit zelfs bijna 200
deelnemers!
Het internationale 40 plus treffen,
waarbij vtftte akkomodaties van de
touwtrekv^Kniging gebruik mocht
worden gemaakt was eveneens een
succes. De VAMC kent thans 62 toer-
leden.

Clubhuis 'tKontaktpunt'
Momenteel zijn leden van 'De Graaf-
schaprijders' drukdoende de binnen-
aankleding van het clubhuis 't Kon-
taktpunt te verfraaien. Plannen zijn
daarbij reeds voorgelegd aan de ver-
huurder, de Katholieke Kerk.
De buitenaankleding is mede ver-
zorgd door de Vordense brandweer
die zo welwillend is geweest de club
te helpen bij het snoeien van de rond-
om staande bomen.
De redaktie van het clubblad heeft de
beschikking gekregen over nieuwe
afdrukapparatuur. De oude stencil-
machine is geschonken aan de school
op de Kranenburg die deze oude 'ma-
chine' goed kan gebruiken.
De gemiddelde deelname aan de
oriënteringsritten bedroeg 33 equi-
pes. In 1993 kon eveneens gestart
worden in de zgn. D-klasse. Een klas-
se voor de minder ervaren rijders.
De clubcrosswedstrijden trekken ge-
middeld zo'n 27 rijders per wedstrijd.
Hoogtepunt van het motorsportjaar
van 'De Graafschaprijders' was uiter-
aard de deelname aan de internationa-
le motorzesdaagse in Assen, met de in
de aanhef vermelde resultaten.
Financieel gaat het de club eveneens
goed. Penningmeester Bert Regelink
achtte het derhalve niet nodig, en met
hem het bestuur, om de kontributie te
verhogen. Die blijft 20 gulden per
persoon per jaar.
Tijdens de jaarvergadering werden de
aftredende bestuursleden Bennie
Braakhekke en Gerard Hartman her-
kozen.

Dropping Jong Gelre HVG dorp
Vrijdagavond jl. organiseerde Jong Ge-
lre voor haar adspirantleden een drop-
ping waarvoor een flinke belangstel-
ling bestond. De jongelui werden ge-
dropt in de bossen bij de Veldhoek
waar later op de avond bij 'Appie Hap-
pie' de prijswinnaars bekend werden
gemaakt.

De eerste prijs werd gewonnen door
de groep Helmink, tweede werd de
groep Zieverink, derde de groep Wol-
sink en vierde de groep Koning.
De eerstvolgende activiteit vindt
plaats op 6 februari. Dan zal Jong Ge-
lre deelnemen aan een volleybaltoer-
nooi in de Hanzelhal te Zutphen.

Op woensdag 19 januari kwam HVG
dorp weer bijeen voor de te houden
jaarvergadering. Na opening met bij-
bellezing en het zingen van Gezang
488 werd een geheel huishoudelijke
agenda afgewerkt. Het jaarverslag
werd in dichtvorm weergegeven door
Thomasvaer en Pieterspel. Bestuurs-
verkiezing was niet nodig, omdat er
geen aftredende leden waren. De con-
tributie werd verhoogd tot f 30,-.
Over de financiële positie viel ook
niet te klagen: er was een goed batig
saldo. Met koffie met tulband, enig
puzzelwerk en het zingen van het
HVG-lied werd deze geanimeerde
vergadering besloten.

Een jaar geleden begon een werk-
groep aan de voorbereiding voor 'het
Jaar van de Ouderen' in Vorden. Het
werd een programma vol activiteiten
bestemd voor de senioren die in onze
gemeenten op vele manieren actief
kunnen zijn en blijven. Woensdag 19
januari kwam de werkgroep voor het
laatst bijeen en kon de opdracht als
beëindigd beschouwd worden. Er was
aan het bestuur van de SWOV, de
'Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den', verslag uitgebracht van de werk-
zaamheden. De financiële zaken wa-
ren geregeld, waarbij bleek dat men
ruim binnen de begroting was geble-
ven en een aantal activiteiten werd
geëvalueerd. De conclusie was dat
niet alle activiteiten voldoende be-
langstelling hebben gekregen. Maar
dat een aantal zeker aan de verwach-
tingen heeft beantwoord. En dat 'het
Jaar van de Ouderen' in onze gemeen-
te, in z'n geheel bezien, bijzonder
goed uit de verf is gekomen. Dat is
dan vooral te danken aan de vele per-
sonen, instellingen en bedrijven die
hun medewerking hebben gegeven.
De werkgroep wil dan ook graag ieder
bedanken die aan dit goede resultaat
heeft meegewerkt. De verenigingen
en clubs voor hun enthousiaste reac-
ties waardoor veel kon worden geor-
ganiseerd. De bedrijven die een bij-
drage hebben verzorgd in geld, in na-
tura of in diensten. En de vele vrijwil-
ligers die hun tijd beschikbaar hebben
gesteld voor deze actie, diodfcop was
gericht in 1 993 bijzondere alRlacht te
besteden aan de ouderen in onze sa-
menleving en de solidariteit tussen de
generaties te bevorderen.

Culturele
De landbouwmaatschappij ZMO (de
vroegere 'Gelderse') de Plattelands-
vrouwen en Jong Gelre organiseren
op vrijdag 11 februari in De Herberg
een culturele avond.
Die avond zal de heer P. Kok uit
Steenderen een inleiding houden over
de ballonvaart. De heer Bras uit Barne-
veld zal beelden laten zien hoe de
voorbereiding, de vaart en de landing
in zijn werk gaan. In de pauze is er gele-
genheid om een kleine tentoonstel-
ling te bekijken.

Koffieconcert
Op zondagmorgen 6 februari zal Mu-
ziekvereniging Jubal een koffiecon-
cert geven in de N.H. Kerk te Wich-
mond. De toegang is geheel gratis.
Men is van harte welkom.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 19 januari
Groep A: 1. mv. Hendriks/hr. v.d.
Veen 59.5%; 2. mv. Broertjes/mv.
Gilles 57.7%; 3. mv. v.d. Berg/mv.
Smit 57.1%.
Groep B: l. mv. den Hartog/hr. Ma-
chiels 72.3%; 2. mv. v. Manen/mv.
den Elzen 64.4%; 3. mv./hr. Hartog
56.5%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Kerk n i e u w s

Gezinsdienst
De eerste gezamenlijke gezinsdienst
in 1994 is op zondag 6 februari. Als
thema heeft men gekozen: 'Een bewo-
gen zondag'.
Wat doen we zondags allemaal? Voor
iedereen is de zondag een andere dag.
De één gaat naar de kerk en op familie-
bezoek. Een ander gaat naar de sport.
Weer anderen moeten werken (verple-
ging, artsen, horeca,landbouwerse.d.)
Kan het allemaal? Men zal deze zon-
dag ook aan de kinderen vragen wat zij
doen op zondag.
Ds. Westerik zal in deze dienst voor-
gaan. Iedereen is van harte welkom,
het wordt vast een fijn begin van de
zondag.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra,
Amsterdam. Viering H.A.; 19.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, Amsterdam. Viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 29 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 30 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 januari pas-
toor W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 29-30 januari dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

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

Tandarts 29-30 januari J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,

.ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

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. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Openingstijden: maandag t/m
donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-15.30
uur; zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. E. van Kooten,
Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 30 januari 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 januari pas-
toor Zandbelt, tel. 05753-1314.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

P.K.V.
Op de open show van de vereniging
N.P.V. Neede werd ook ingezonden
door leden van onze vereniging, met
de volgende resultaten: Grote hoen-
ders: Appenzeller baardhoen, H. van
Olst IxF, IxZG. Dwerghoenders:
Barnevelder, Marcel Jansen 2xG. Or-
pington, B.J. van Dijke 3xF, 6xZG.
Konijnen: Vlaamse reus, H.J. Riet-
man IxZG, 3xG. Franse hangoor, J.
Dekkers IxF, IxZG, IxG. Nieuwzee-

lander wit, H.J. Rietman 2xZG, IxG.
Idem E.J. Huurnink IxZG. Rode
Nieuwzeelander, J. Bakereing 4xZG.
Idem H. Gosselink l xF, 3xG. Angora,
Comb., 't Wolletje 4xG. Hollander,
A.J. Everink 4xF, 5xZG. Idem Comb.
'The Black Stars' IxF, 3xZG, 2xG.
Klein Zilver, J.J. Jansen IxZG, IxG.
Pool Roodoog, J. Bierhof 3xZG.
Idem H.J. Rietman IxZG. Idem Gijs
Wiskamp IxZG, 3xG. Sierduiven: W.
Soeteman 5xF3xZG. Idem Silvia Jan-
sen IxF, 2xZG, IxG. Idem Mej. G.
Sanders 3xF, 3xZG, IxG. Watervo-
gels: Joh. Rouwenhorst 2xF, 6xZG.



Voor uw regen- en
rioolafvoer:

BUIS
o 110-0 125-0 160

met trom p.

vanaf O«™ p. meter,
wanddikte 3,2 mm.

Ook andere moten b.v. voor
duikers verkrijgbaar. Vraag
hieromtrent vrijblijvend prijs.

BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Willy's Boetiek
organiseert een demonstratie

ULTRA PUNCH op donderdag
27 januari om 19.30 uur in

't Beeckland, Het Hoge 41 in
Vorden

Inlichtingen: tel. 05752-3494.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

M ister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

ORGANISEERT

KLAVERJASSEN
en

JOKEREN

DONDERDAG
27 JANUARI

Aanvang 20.00 uur

Plaats:

CLUBGEBOUW
'DE ARK'

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen. *

+L O C H E M
eg 2 Lochem 05730-54189

OPRUIMING
Wapen- en sporthandel

itteds dotllreffen/i!

LODEN DAMES EN HERENJASSEN
TRUIEN EN VESTEN
BODYWARMERS
SCHOENEN

EN NOG VEEL MEER...

Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden

V.A. 298,-
V.A. 29,-
V.A. 29,-
V.A. 75,—

GEVRAAGD:

parttime
KASSIÈRE
VOOR DE ZATERDAG,
BEZITTENDE

1. Goede contactuele
eigenschappen.

2. In groepsverband kunnen
werken.

3. Bereid zijn in vakanties
eventueel extra te
werken.

4. Goede motivatie.

Is dit een uitdaging neem
dan contact op met:

GA Botterman
EDAH Hengelo (Gld.)
Tel.: 05753-2000

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

KERKSTRAAT 6 • Telefoon 05440-61308

ZATERDAG 29 JANUARI

THE SP KES
HANSKA DUO

ZON DAG 30 JANUARI

SOCIAL
HEAT

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

/&
S> i
O EUROPESE

SPECIALITEITEN
Grenzeloos Lekker

Vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

g

Gold Korn, Wadden

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend aan
Mac Sports Investments vergunning te willen verlenen
voor het uitoefenen van het cafébedrijf in de inrichting
gevestigd op het perceel Overweg 18 in Vorden. De
vergunning geldt voor de kantine en wordt op grond
van artikel 3, eerste lid onder a van de Drank- en Ho-
recawet afgegeven. De bedrijfsleider en tevens be-
heerder is mevrouw G. Hamann.

Belanghebbenden kunnen tot 27 februari 1994 hun
zienswijze schriftelijk bij het college naar voren bren-
gen.

Vorden, 27 januari 1994.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat vanaf donderdag 27 januari 1994 voor een
ieder ter gemeente-secretarie, Sektor Middelen (kas-
teel) kosteloos ter inzage ligt:

A de Verordening op de heffing en de invordering van
rioolrechten 1 994. Dit besluit is goedgekeurd door
gedeputeerde staten van Gelderland d.d. 28 de-
cember 1993, nummer WE93.86845/BV322.

B de Verordening op de heffing en de invordering van
leges 1993 (derde wijziging). Dit besluit is goedge-
keurd door gedeputeerde staten van Gelderland
d.d. 19 januari 1994, nummer WE93.86814/
BV322.

C de Verordening op de heffing en de invordering van
onroerende-zaakbelastingen 1994. Dit besluit is
goedgekeurd door gedeputeerde staten van
Gelderland d.d. 28 december 1993, nummer
WE93.86853/BV322.

D de Verordening op de heffing en de invordering van
een toeristenbelasting 1994. Dit besluit is goedge-
keurd door gedeputeerde staten van Gelderland
d.d. 28 december 1993, nummer WE93.86822/
BV322.

Vorden, 27 januari 1994.

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

Ons
Rundvlees

een
Klasse Apart!!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
GepaneerdeSchnitzels per stuk 1,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
500 gram 6,25

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Hachee
kant-en-klaar

500 gram 7,95

SPECIALITEITEN

Hamburgers
Speciaal
5 halen 4 betalen

(3 soorten)

per stuk 5,00

Achterham
100 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Rundergehakt
1 kilo 8,95

Runderworst
500 gram 4,95

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

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

op de hele
Wintercollectie!.
Vanaf maandag
24 januari t/m
zaterdag 29 januari .
Helft van de originele prijs.

D A M E S M O D E
Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416



Blij laten wij u weten dat Mi-
chel een zusje heeft gekregen.

Zij heet

Marissa

Ernest en
Gerrie Steman-Wentink

24 januari 1994
Mulderskamp 29
7251 EX Vorden

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter

^ Romy

Antonia Hendrika

André Knoef
Marian Knoef-Makkink

19 januari 1994
Ruurloseweg 102
7251 LW Vorden
Tel. 05752-6506

Laat ons het even weten,
als u beschuit met muisjes
komt eten!

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moe-
der en oma

Johanna Hendrika
Ruesink-Arfman

Uit aller naam:
M. Ruesink

Vorden, januari 1994

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij ontvingen tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn geliefde huisgenoot
en onze zorgzame vader en
opa

GERRITJANPARDIJS

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

J. Leunk-Klein Wassink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 1994
Het Hoge 13

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze zuster
en schoonzuster

MARIA GERRITDINA
NIJLAND-GOTINK

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Familie Gotink

Vorden, januari 1994

Contactjes
• DE GEMEENTERAAD BE-
SLOOT: geen verkeersdiplo-
ma's voor de basisscholen
(besparing f 600,-). Wel rela-
tiegeschenken (extra uitgave
f 20.000,-). D'66 let straks let-
terlijk en figuurlijk op de klein-
tjes. D'66, Uselweg 3, 7233 SJ
Vierakker. Tel. 05750-26991.
• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE KOOP: 2 boxen, 110 W,
Beovox, i.z.g.st., f250,-. Tel.
05752-2269.
• TE KOOP: Sharp VM/H
100p, z.g.a.n. Hi-8 camera +
statief, tape, tas en kabels,
zeer weinig gebruikt, luxe mo-
del, perfecte kwaliteit. Nieuw-
prijs f3295,-, nu f 1250,-. Tel.
055-668454.
• TE KOOP: wegens omstan-
digheden ouderwetse mooie
allesbrander, Dauphin kachel
+ houtbak, pijp en speciale
bus, cap. 80 kW. Nieuwprijs
f2000,-, vraagprijs f1000,-.
Tel. 05750-16585.

• TE KOOP: 2 mooie excl.
clubs leer. Nieuwprijs f 2500,-,
nu f 750,-, kl. rood/bruin eiken,
zeer fijne zit. Tel. 05752-2269.
• TE KOOP: melkquotum op
pachtbasis, ca. 60.000 kg,
4,33% vet, gelegen in Vorden.
Informatie: Makelaarskantoor
Van Zeeburg, Vorden. Tel.
05752-1531.

• Student, 2e jaars HTS-
WTB, geeft bijles wis. en nat.
Na 18.00 uur. Tel. 05752-
6704.

• Gratis toegang bij de de-
monstratie ultra punch, een
borduurtechniek, op donder-
dag 27 januari om 19.30 uur in
't Beeckland, Het Hoge 41. In-
lichtingen: 05752-3494.

Eind januari hoopt mijn moeder

Mevr. H. Groot Roessink

haar aktieve deelname in ons bedrijf te
beëindigen. Samen met Anita zal ik
trachten het bedrijf op dezelfde wijze
voort te zette n.
Hierbij nodigen we alle cliënten, relaties
enz. uit voor een afscheidsreceptie op
zaterdag 12 februari om 20.00 uur in zaal
Langelerte Hengelo Gld.

HJ. Groot Roessink
Loon- en Grondverzetbedrijf
Vaalverinkdijk 7
7255 LS Hengelo Gld.

Moeders nieuwe adres wordt:

Beukenlaan 19
7255 DK Hengelo Gld.
Tel. 05753-1969

IN ONZE VERWARMDE 3 PRIMULAATJES
BLOEMENKRAAM: 2 AZALEA'S

10,-1 BOS
FORSYTHIA 4,95

2 BOS 6,95
2 BOS BLOEMEN

8,95

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar
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KOOPAAN
•' Melkquotum op

; 20.000 kg melk r
^ / / V ; 100 H leverbaar

Y 40.000 kg melk i

"•ooo*

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Belegen Delicateurkaas
1 1 .98

Jong Belegen Komijnekaas
500 gram _ 5.45

ChQUmeS 50+ romige rodekorstkaas

100 gram _ 2.98

roomkaas met tuinkruiden

1.89lOOgram

Vordense Notenmix
250 gram 2.50
Schwarzwölder Schinken
lOOgram 2.69

ledere dag extra aanbiedingen in de
winkel, kom kijken en profiteer!!

'*ftt4,(

lelKquotum

Carnavals-
vereniging
'DE DEURDREAJERS'

komt op zaterdag 29 januari
bij U langs met lekkere

ouderwetse ERWTENSOEP
van Slagerij JAN RODENBURG

Deze kost U slechts

F 5,— PER LITER

Telefonische bestellingen vanaf 26 januari
(tel. 05752-1124). Na 13.00 uur.

LEASE OF KOOP VAN
MELKQUOTUM...
"Moet ik mijn melkquotum vergroten of verkopen?" Dil is een

vroog die veel melkveehouders bezighoudt. De Hendrix' dealer uit
uw regio en de quotumbemiddeioar kunnen u helpen bij de oon-
of verkoop van quotum. De Hendrix' quolumbemiddeloar kent de
markt, brengt vraag en aanbod bij elkaar en gedaan beide
partijen voorlichting over de mogelijkheden en î pequenlies.
Samen met de dealer zoekt de bemiddelaar naar de voor u meest
gunstige transactie. Ook in uw buurt zit een Hendrix' dealer. Vraag
bij hem vrijblijvend de speciale tolder over quotumbemiddeling
aan. Hij staat voor u klaar. Bel dus snel de Hendrix' dealer.

[̂  hendrix'voeders
WIE VERDER KIJKT. KIEST VOOR HENDRIX.

Bel vrijblijvend:

Frans Evers Hengelosestraat 18. Keijenborg.

Tel. 05753-4054 "
Herman Vlogman Zutphenseweg 125. Vorden.

Tel. 05752-13277 2959

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

BOSVRUCHTEN-VLAAITJES
gevuld met 7 soorten bosvruchten

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 BETALEN
* * * * * * * * * *

ACHTERHOEKSE BOLUSSEN
ouderwets lekker! DIT WEEKEND:

6 VOOR 4,95
* * * * * * * * * *

'N OOSTERSE LEKKERNIJ:

BALI BROODJES
met pikante vulling

PER STUK 1 ,65

zie ook onze dagaanbiedingen

Alles Vers van de Warme Bakker,
dat proeft U i

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

Essilor Tmnsitions®Plus
Een snel meekleurend brilleglas

van kunststof!

Er is nu een praktisch kunst-

stof brilleglas dat buiten donker

opkleurt bij het toenemen van

de lichtintensiteit. Binnen wordt

het vanzelf weer lichter.

Essilor Transitions* Plus.

Het kleurt egaal op, is ultra-

licht in gewicht, is zeer schok-

bestendig, biedt een effectieve

bescherming tegen UV-stralen

en is voorzien van een

praktische kraswerende laag.

Vanaf nu hebben wij deze

oplossing voor iedere brildrager.

Kom eens langs voor

vrijblijvende informatie.

06 juwelier
siemerink
oo opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

*&>,Eet dagelijks gezonde voeding en

v0ft
*lr

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

u ruilt een hoop overtollig lichaamsgewicht in.
Deze week trakteren wij u op gezond, voedzaam en vetverslindende produkten.
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 27 - vrijdag 28 - zaterdag 29 januari

Mooie malse
BIEFLAPPEN
lOOgram l ,09

Proef nu onze nieuwe

RUNDVLEESSALADE
NU TER KENNISMAKING

lOOgram V/j / v7

KEURKOOPJE DONDERDAG 27 JANUARI:

RUNDERGEHAKT
500 gram

Volgende week: SPEKLAPPEN

SPECIAL: VLEESWAREN
SPECIAL:

MUIDER-
SLOTJES
(biefstuk met

heerlijke vulling)

lOOgram

PROVENCIAALSE
KRUIDEN-
ROLLADE

lOOgram

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

CUBAANSE

PERS-
SINAASAPPELS

15 STUKS 4.95

RAUWKOST
SLANK-EN-FIT

250GRAM
:

2.50

MAANDAG
31 JAN.:

PANKLARE
Koolraap

1QR500 gram 1 w w

DINSDAG
1 FEBR.:

PANKLARE
Prei

500 gram 1 i/0

WOENSDAG
2 FEBR.:

PANKLARE
Champig-
nonmix

500 gram 1 \/ 0

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

VOOR ELK WAT WILS
DIVERSE SOORTEN

VOLKOREN-
BROOD

granary - molenbruin - zonnepitten enz.
voor het brood wisseldieet

EEN LEKKER TUSSENDOORTJE:

MOLENSLOFJE

NU 1,60
PIZZA-

STOKBROODJES
royaal gevuld met champignons, paprika,

kaas enz. Echt Lekker!

1 QflNU l jW\S per stuk

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



Als u televisie kijkt of naar de radio luistert zonder kijk- en luistergeld te betalen, loopt u grote kans op een onverwacht bezoek van één van onze controleurs. Dat kan
<

u een behoorlijk hoge boete opleveren. Eén dezer dagen zult u van ons een brief ontvangen waarin wij u vragen aangifte te doen. Reageer dan, voor het te laat is.

Dienst Omroepbijdragen, Den Haag



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 27 januari 1994

55e jaargang no. 44

Opening groepsopvang 'De Zonneroos'

Maandag 17 januari organiseerde de Ra-
bobank in samenwerking met accoun-
tants- en belastingadvieskantoor de
Regt, Bloemendaal en Wiegerinck een
informatie-avond voor het midden- en
kleinbedrijf in 't Pantoffeltje.

Ing. J. Krooi, directeur van de Rabo-
bank gaf in zijn openingswoord het
nut van een dergelijke bijeenkomst
aan: samen van gedachten wisselen
over het financiële reilen en zeilen. Na-
mens het accountantskantoor voerde
Mr. drs. B. de Regt het woord. Hij legde
op een duidelijke manier uit hoe een
balans en verlies- en winstrekening er
hoort uit te zien. Ook besteedde hij
aandacht aan de diverse onderne-
mingsvormen, waarom en wanneer
kies je voor een bepaalde vorm. Duid-
elijk werd ook datje als ondernemer al-
leen kunt slagen wanneer je plezier
hebt in je werk. Het ondernemen blijft
altijd in beweging. Hard werken is niet
het antwoord, maar het gaat om effi-
ciënt werken.
Na deze uiteenzetting gaf de heer
Krooi uitleg uitleg over: 'hoe kijkt een
bank naar een financieringsaanvraag'.
Dit is geen standaardwerk, maar een
voor ieder op maat gesneden construc-
tie. De financiering dient aan te sluiten
op de financieringsbehoefte van de
cliënt.
Na de pauze werden de vragen behan-
deld welke bij de aanwezigen waren
gerezen. Aan het eind van de avond
werd aan de aanwezigen het boekje
'Slagen als ondernemer'uitgereikt, een
boekje vol praktische tips en adviezen
voor succesvol ondernemen.

Beleggen
Op donderdag 20 januari was erbij ho-
tel Bakker een bijeenkomst georgani-
seerd met als thema 'uw beleggingen
en de fiscus'. Mevrouw B. Bos, consul-
tant van Iris, het samenwerkingsver-
band van de Rabobank en de Roberco-
groep, gaf een uiteenzetting van de di-

verse beleggingsmogelijkheden bij de
bank. Voor iedereen is er wel een vorm
die bij hem of haar past. Ook voor be-
leggen geldt dat dit maatwerk is. Er
dient gekeken te worden naar het fis-
cale aspect. Maar ook naar risico's
welke iemand kan of wil nemen. Met
alle wensen en mogelijkheden van de
cliënt wordt rekening gehouden. Ze-
ker in deze tijd met een lage rente-
stand kan het zinvol zijn om een ge-
deelte van het vermogen op een an-
dere manier te beleggen. De Rabo-
bank zal daarbij op een deskundige
manier adviseren. Er werden door me-
vrouw Bos nog een aantal koopadvie-
zen gegeven van fondsen, welke op dit
moment zeker de moeite waard zijn
om aan te kopen.
Na de pauze werden de vragen van de
aanwezigen behandeld door mevrouw
Bos en mevrouw K. Boers, de beleg-
gingsspecialist van de bank.

Reizen
De afdeling reizen van de Rabobank
hield afgelopen zaterdag een reizen-
ideeënmarkt. Veel informatie over va-
kantiebestemmingen was aanwezig.
De bank was voor deze gelegenheid
omgebouwd in vakantiestijl. Speciale
aandacht werd deze dag gevestigd op
Groot Brittannië en Ierland. In de kan-
tine verzorgde De Jong Intra Vakan-
ties een presentatie over Schotland en
Ierland. Joop Koppenrade zorgde voor
de muzikale sfeer, hij trok in originele
Schotse kleding veel aandacht wann-
eer hij met zijn doedelzak door het
dorp liep, daarbij vergezeld van een
aantal bankmedewerkers welke voor
deze gelegenheid ook in Schotse kilt
waren gestoken.
Gery Groot Zwaaftink vertelde een
aantal malen een Ierse legende waar ie-
dere keer weer met veel interesse naar
werd geluisterd.
Uit bovenstaande blijkt dat de Rabo-
bank voor zijn klanten graag iets ex-
tra's doet.

FrrAllerhand
in 't Saksenland

=H

Een beetje weggestopt achter de gebouwen van een boerderij. Zo
zou je de ligging van het huis Velhorst op het gelijknamige land-
goed kunnen omschrijven. Opvallend zijn de grote dennen die op
dit landgoed, gelegen tussen Almen en Lochem aan de Lage Lo-
chemseweg, groeien. Exemplaren van welhaast tweehonderd
jaar oud, gevat in een rechtlijnig lanenstelsel dat in die tijd de
mode was. Tijdens de jaren 40-45 is er door de Duitsers nogal wat
gekapt o.a. een dennenbos uit 1804 maar daar is nu niet veel meer
van te zien. Wel veel dood hout in de bossen maar dat schijnt te
passen in het beleid van Natuurmonumenten, de huidige eigena-
resse. Deze kreeg het landgoed in haar bezit bij testamentaire be-
schikking van de laatste bewoner Jhr. Martens van Sevenhoven.

In 1105 is er al sprake van Varlehost dat later Velhorst werd. De
eerste bebouwing van naam schijnt van ongeveer 1660 te zijn.
Diederik van de Wall bouwt dan het z.g. 'Walshuis'. Dit huis is
geleidelijk vervangen door nieuwere gedeelten totdat het in 1819
bij de laatste grote verbouwing zijn tegenwoordige vorm kreeg.
Mr. E. van Löben-Sels, die in 1741 het brede voorhuis aan liet
bouwen, liet zijn naam en van zijn echtgenote in de stoep voor het
huis beitelen.

Veel is hier nog bewaard dat de moeite waard is. Zoals de bel en
het uurwerk op het koetshuis, het prieeltje in de tuin en de hoog-
stam-boomgaard. De nabij gelegen boerderij (huis no. 3) heeft
nog een mooie waterput en let ook eens op de mooie ligboxenstal
bij deze boerderij, heel mooi passend in deze omgeving.

Van de dubbele gracht om het huis is niet veel meer over, deson-
danks is er genoeg te genieten op dit landgoed waar een rust
heerst zoals je o pnog maar weinig plaatsen vindt.

H.G. Wullink.

Wethouder mevr. Aartsên opende vorige week in De Wehme de nieuwe groepsopvang 'De Zonneroos'. De groepsleidsters Gerda
Leusink en Dianne Dom hoff keken goedkeurend toe hoe de wethouder de openingshandeling verrichtte. Na afloop werd er een ge-
zellige nieuwjaarsreceptie gehouden.

Agrarische
opleidingen Oost-
Nederland
Bij AG RON lokatie Doetinchem star-
ten in de maand februari de volgende
cursussen waarvoor nog enkele plaat-
sen voor belangstellenden open zijn.
Het is van betekenis met het oog op
ontwikkelingen in de landbouw het ei-
gen kennis en ervaringsniveau goed
op peil te houden. Dit kan alleen door
regelmatig aandacht te besteden aan
vorming en scholing.

Informatie kan worden ingewonnen
bij de heer A. van Gijsel (08340-27571).
Paardenhouderij (uitgesteld): start 3
februari (avond). Klein Technisch On-
derhoud: start 17 februari (avond). Be-
reiding zuivelprodukten: start 10 fe-
bruari (te Vorden/avond). Computer-
gebruik, kennismaking: start 15 fe-
bruari (avond). Computergebruik,
MS-DOS: start 3 februari (avond).
Tekstverwerking, WP: start 21 februari
(avond).

Daarnaast zullen bij voldoende be-
langstelling een cursus graslandbeh-
eer (bemesting, verzorging, gebruik)
en Mineralenmanagement Varkens-
houderij starten.
Aanmelden met spoed bij AGRON,
Vondelstraat 2a, 7002 AR Doetinchem.

KPO
Na de opening door de voorzitster
werden de verslagen voorgelezen,
deze werden goedgekeurd, ook door
de kascommissie. Het jaar werd afge-
sloten met een batig saldo. Aan het
bestuur werd toegevoegd mevr. M.
Huitink-Helmink. Na de pauze was
het tijd voor een gezellig spelletje bin-
go. De vo^^nde bijeenkomst is op 15
februari ;(0

Badminton 55 Plus
G. J. Lubbers en D. Krol hebben onder
auspicië^^^i 'Sport 55 Plus' in Deven-
ter deelg^5men aan een badminton-
toernooi. Zij wisten in het herendub-
bel beslag te leggen op de tweede
plaats.

Vrouwenraad
In het kader van de aanstaande ge-
meenteraadsverkiezingen op 2 maart
roept de Vrouwenraad vrouwen op
een vergadering bij te wonen van de
Commissie Welzijn. Deze wordt ge-
houden op woensdag 9 februari.
De commissie staat onder voorzitter-
schap van wethouder mevr. M. Aart-
sen-den Harder. Vrouwen dttaun ken-
nis op het gebied van gemRntepoli-
tiek willen verrijken, kunnen zich op-
geven bij mevr. G. Velhorst, gaarne
voor 4 februari a.s.
De Vrouwenraad wil bij voldoende
deelname eventueel eenMfctiek fo-
rum organiseren met de pomleke par-
tijen uit Vorden. Voor inlichtingen zie
de advertentie elders in dit nummer.

Gewijzigde
openingstijden

bijHCI.
:(fUT t» l -(ff- " / •?*/ '.

Ma. t/m vrij. &30~1%.30< ï.f.30-17.Muur.
Zat. 10.00-16.00 uur. Vrijdag koopavond lot 20.00 uur.

Afdeling afhaalgoedereni
ma. tl m vrij. 7.30-12.00, 12.45-17.30 uur.

Zat. 8.30-16.00 uur.

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G),
tel. 05753-8181.

Wegwijs
in de volkshuisvesting
De overheid is sterk in het verzinnen van
nieuwe ingewikkelde woorden, maar het
ministerie van Volkshuisvesting spant
wat dat betreft toch wel de kroon. Na be-
grippen als decentralisatie en deregule-
ring ztfn nu de termen brutering, huur-
sombenadering en scheefheidsbestrij-
ding actueel.

Maar wat houden deze woorden, die
men ook regelmatig in de krant tegen-
komt, nu precies in? En wat is de bete-
kenis ervan voor huurders? In dit arti-
kel zal geprobeerd worden brutering
te verduidelijken.

Bruteren: tegen elkaar wegstrepen
Het rijk is de woningcorporaties tot ver
in de volgende eeuw nog miljarden
guldens schuldig aan subsidies. Aan
de andere kant moeten de corporaties
vrijwel evenveel geld terugbetalen die
ze van het rijk hebben geleend voor de
bouwvan hun woningen. Het tegen el-
kaar wegstrepen van deze wederzijdse

financiële verplichtingen heet brute-
ren.
Eind 1993 bereikte staatssecretaris
Heerma van Volkshuisvesting hiero-
ver een principe-accoord met de Natio-
nale Woningraad, het NCIVen met de
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten.
Met de bruteringsoperatie is zo'n 25
miljard gulden gemoeid. In de Tweede
Kamer vergeleek Heerma zijn succes
met het 'verbrijzelen van een molen-
steen'. Voortaan hoeft het rijk de so-
ciale verhuurders dus geen subsidies
meer uit te betalen. In ruil daarvoor be-
hoeven zij de rijksleningen niet meer
af te lossen.
Als de brutering definitief doorgaat zal
dit voor de huurders met ingang van
1995 een mildere huurstijging kunnen
betekenen. De overheid had altijd be-
lang bij een forse huurverhoging om-
dat zij dan met minder subsidie
hoefde bij te springen. Dat argument
valt nu weg.

Weekendrecept
Vlogman
Runderrolletjes
Basisbereiding pan met anti-aanbaklaag:
De binnenkant van de pan is bedekt met een speciaal laagje dat aanbran-
den voorkomt. Dit maakt het mogelijk veel minder vet te gebruiken.
U heeft maar een klein klontje of scheutje nodig (ca. 25 gram bak- en
braadprodukt of twee eetlepels olie voor een portie van 500 gram vlees).
Wat vettere vleessoorten zoals gehakt, saucijsjes en speklapjes kunt u
zelfs zonder extra vet bereiden. Breng de temperatuur voorzichtig om-
hoog zodat het vet ook de gelegenheid heeft uit het vlees te treden. Maakt
u de pan te snel heet dan heeft het vlees de neiging onregelmatig bruin te
worden, zelfs aan te branden.

U heeft nodig voor 4 personen: 4 dunne bieflappen, l gele paprika,
4 groene koolbladeren, 25 gram dieetmargarine, l eetlepel kerriepoeder,
'/2 vleesbouillontablet, allesbinder, 12 sprietjes bieslook, zout, peper.

Breng ruim water met zout aan de kook. Snijd de paprika in vieren. Voeg
de paprika en de koolbladeren toe aan het kokende water en laat ze in ca.
2 minuten soepel worden. Spoel de kool en paprika onder koud water af.
Laat ze goed uitlekken. Snijd de harde nerven uit de koolbladeren. Snijd
de paprika in reepjes. Leg de bieflapjes tussen twee stukken plastic folie

•en sla ze met de platte kant van een groot mes plat tot ca. 3A cm dikte.
Bestrooi de lappen met zout en peper. Snijd de koolbladeren.op.maat van
de lapjes. Leg de paprikareepjes op de kool. Vouw de lange kant van de
bieflapjes naar binnen. Rol de lappen op en steek ze vast met een cocktail-
prikker. Dep de rolletjes droog met keukenpapier. Verhit de dieetmarga-
rine in een hapjespan met anti-aanbaklaag. Bak de rolletjes in ca. 5 minu-
ten rondom bruin. Leg de rolletjes op een bord. Roer de kerriepoeder
doorhetbakvetenbakhetca. l minuut zachtjes. Verkruimel het bouillon-
tablet erboven en roer er 2 deciliter water door. Breng het aan de kook. Leg
de rolletjes in de bouillon en laat ze in een gesloten pan in ca. 40 minuten
gaarstoven. Leg de rolletjes op een bord en dek ze af met aluminiumfolie.
Kook het stoofvocht op hoog vuur in ca. 5 minuten en bind het bij met al-
lesbinder. Verwijder de cocktailprikkers en snijd het vlees in plakjes. Leg
de plakjes als een waaier op warme borden. Knijp vier sprietjes bieslook
fijn boven de saus en schep de saus rond het vlees. Gameer het met de rest
van de bieslook. Lekker met bloemkool en gegratineerde aardappelschijf-
jes.

Voedingswaarde per portie: energie ± 910 k J (220 kcal), eiwit 29 gram, vet
10 gram, koolhydraten l gram.

Prijswinnaars 'De Bleek'
ontvangen door gemeente
Afgelopen weekeinde werden Alie en Jo-
han Dekkers uit Hengelo Gld. door bur-
gemeester Kamerling in het gemeente-
huis ontvangen om daar de prijs in ont-
vangst te nemen voor het bedenken van
de naam 'De Bleek'.

Een belangrijk onderdeel van de herin-
richting van het centrum van Vorden
(dat in oktober 1993 gereed kwam) was
de aanleg van een weg ten zuiden van
de Dorpsstraat. Deze weg is intussen
aangelegd voor het parkeren bij en de
bevoorrading van de aan de Dorps-
straat gelegen ondernemingen.
Het college van B&W schreef in het na-
jaar van 1993 een prijsvraag uit voor
het bedenken van een naam voor deze
weg die in de volksmond onder meer
al was aangeduid als bijvoorbeeld 'De
Columbusweg'.

Uit de ruim 80 inzendingen koos het
college voor de naam 'De Bleek'. Een
naam die verband houdt met een was-
serij die vroeger langs de oever van de
Vordens Beek was gevestigd en die
daar het wasgoed 'bleekte'.
In de raadsvergadering van 21 decem-
ber jl. gaf de raad van Vorden haar fiat
aan deze naam en werd tevens de be-
stemming openbare weg aan De Bleek
gegeven.
Burgemeester Kamerling overhan-
digde Johan Dekkers vrijdag jl. een ca-
deaubon van honderd gulden terwijl
echtgenote Alie een boeket bloemen
in ontvangst mocht nemen. Tevens
kregen de winnaars het boekje over de
historie van Huize Vorden (het hui-
dige gemeentehuis) overhandigd als-
mede een copy van het raadsbesluit
van december jl.



Kimberly-Clark introduceert
Kleenex Huggies ultradunne luier

Nagekomen familiebericht:

Kimberly-Clark introduceert een complete reeks nieuwe luiers in Nederland: Klee-
nex Huggies ultradunne luiers. Deze luiers zün tot 50% dunner dan gewone luiers,
maar/ij n extra absorberend en beschermen nog beter tegen lekken. Kimberly-Clark
heeft al jarenlang ervaring met produkten als Kleenex tissues, Kleenex toiletpapier
en Kotex maandverband en inlegkruisjes.

Huggies ultradunnen luiers zijn ver-
krijgbaar in verschillende maten, van
Newborn (2-5 kg) tot Junior (11-25
kg). Met uitzondering van de New-
born-luier zijn alle maten verkrijgbaar
in de varianten Boy en Girl. Op de tail-
lestrip van de luiers staan diverse kleur-
rijke plaatjes.
Dankzij Huggies Pull-Ups oefen-
broekjes kunnen ouders in de laatste
luierfase beginnen met zindelijkheids-
training van hun kinderen. Deze oe-
fenbroekjes zijn sinds de introductie
in mei 1993 een enorm succes.

Succes 'm de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten zijn Huggies
luiers in 1978 geïntroduceerd; vandaag
de dag is Huggies marktleider met een
marktaandeel van ruim 34%. Het is het
meest populaire luiermerk in Ame-
rika; consumenten geven de voorkeur
aan Huggies luiers omdat ze dunner
zij, maar toch uitstekend .absorberen,
beter beschermen tegen lekken, een
goede pasvorm hebben en leuker on-
der de kleertjes staan. Naast de Ver-
enigde Staten is het merk marktleider
in een aantal andere belangrijke lan-
den over de hele wereld.
Kimberly-Clark is ervan overtuigd dat

Kleenex Huggies ultradunne luiers in
Nederland hetzelfde succes zullen be-
halen. De Nederlandse luiermarkt
heeft in 1993 een geschatte waarde van
ca. 380 miljoen gulden en er worden
ruim 760 miljoen luiers gebruikt.

Onderzoek
Terwijl Huggies luiers wereldwijd al
succesvol zijn gebleken, zijn Huggies
ultradunnen luiers voor Europa hele-
maal nieuw. Kleenex Huggies zijn ont-
wikkeld in antwoord op Europees on-
derzoek, waaruit blijkt dat ouders een
niet-lekkende luier willen die de baby-
huid droog houdt, uitstekend absor-
beert en een goede pasvorm heeft. Een
luier waarvan de plakstrips altijd goed
functioneren, die veel bewegingsvrij-
heid en comfort biedt en leuker onder
de kleertjes staat. Huggies ultradunne
luiers zijn precies het antwoord op al
deze behoeften.
Voor de produktie van Huggies ultra-
dunne luiers worden nieuwe revolu-
tionaire materialen gebruikt. Kleenex
Huggies zijn tot 50% dunner dan ge-
wone luiers, maar absorberen toch alle
vloeistof volledig. Ze beschermen be-
ter tegen lekken en de babyhuid blijft
droog. Kleenex Huggies houden zelfs

Duitse topper 'Monte-Video'
live in De Woage
Zaterdag 29 januari a.s. treedt de Duitse
topformatie 'Monte-Video' live op in de
grote zaal van dancing De Woage te
Malle. In 1985 werd deze formatie opge-
richt en werden er vanaf het eerste optre-
den gelyk hoge ogen gegooid. In Neder-
land heeft de band een goede reputatie
weten op te bouwen en zün dan ook niet
meer weg te denken uit het dancingcir-
cuit.

Al heel snel blijkt de professionele ma-
nier van optreden in de smaakt te val-
len van het toch wel wat verwende uit-
gaanspubliek. 'Monte-Video' groeide
binnen driejaar uit tot de populairste
band in het discotheken- en dancing-
circuit. Volle zalen bewijzen het keer
op keer.

Voor de nieuwe show die momenteel
draait, heeft 'Monte-Video' geïnves-
teerd in een gloednieuwe lichtshow.
Ook het repertoire is veranderd. Het
publiek zal zich nog meer bij de show

betrokken voelen. Een ding staat nog
steeds sinds 1985: 'Monte-Video'blijft
kwaliteit leveren.

LostFerros in de 'Ken-ie-die-zaal'
Het dans- en amusementsorkest Lost
Ferros speelt zaterdag 29 januari in de
leukste pretzaal van de Achterhoek.
Lachen, hossen en lekker gek doen dat
is ieder weekeinde mogelijk in de 'Ken-
ie-die-zaal'. Naast de grote zaal, de di-
verse discotheken, kent dancing-disco-
theek De Woage ook de leukste pret-
zaal. Muziek waarbij je lekker uit je bol
kunt gaan en de sfeer op en top blijft.
Wil jij hier ook wat van proeven, zorg
dan dat je de 'Ken-ie-die-zaal' binnen
komt want het wordt weer dringen. Ne-
derlandstalig, Duitse schlagermuziek,
rock, alles komt aan je oren voorbij.

Voor informatie over de discobussen
en de vertrek- en aankomsttijden bel
de infolijn van De Woage 08343-1232.

Voor een ambachtelijk stuk

TIMMERWERK
o.a. kozijnen, deuren, ramen, trappen.
Tevens nieuwbouw en onderhoud.

Aannemingsbedrijf

A. BOSCH
Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden
Tel. 6673-Fax6727

KLEDING EN TEXTIEL
APART

3 DAGEN
IXTRA KORT ING

TOT 30%

babies de heel veel plassen de hele
nacht droog.
Het onderzoeksteam van Kimberly-
Clark, dat voor luierprodukten wereld-
wijd uit 600 mensen bestaat, heeft een
speciaal anti-lekrandje voor deze
luiers ontwikkeld: voor vloeistof on-
doordringbaar, maar wél voor lucht en
dus goed ventilerend zodat de tere ba-
byhuid droog en gezond blijft. Elasti-
sche been- en taillerandjes én de bui-
tengewoon dunnen luier maken Klee-
nex Huggies tot een unieke luier.

Speciaal voor pasgeboren babies
De kleinste maat van Kleenex Hug-
gies is de unisex-luier Newborn. Deze
luier is speciaal ontworpen voor pasge-
boren babies. Newborn heeft een
zachte tailleband die kan worden om-
gevouwen om de navelstreng te be-
schermen. Dit beschermt tevens tegen
het lekken aan de bovenrand.
Huggies ultradunne luiers zijn in Ne-
derland te koop en afhankelijk van de
maat in verpakkingen van 32-56 stuks.
De Newborn-luiers zijn per 28 stuks
verpakt. Kleenex Huggies zijn vanaf ja-
nuari 1994 verkrijgbaar in alle bekende
supermarkten en drogisterijen.
Kleenex Huggies zijn een voorbeeld
van Kimberly-Clarks aandacht voor
het milieu. Dunnere luiers betekenen
minder materiaal, minder verpakking
en in het algemeen minder energiever-
bruik. Kortom: minder belasting van
het milieu.

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

T
1

Bij een
jaar-
verbruik
van:

3

1ÖBPfi3

1200 m3

UOOm3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

week van: maandag
t/m zondag 23 jan. 1994.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 31-10-'93
van: van:

322 m3

405 m3

484 m3

564 m3

648 m3

726 m3

806 m3

887 m3

968 m3

1049 m3

1130 m3

1212 m3

1330 m3

1452 m3

1572 m3

1695 m3

1816 m3

2017 m3

27 m3

34 m3

40 m3

47 m3

54 m3

61 m3

67 m3

74 m3

81 m3

88 m3

94 m3

101 m3

111 m3

121 m3

131 m3

142 m3

152 m3

169 m3

185 m3

202 m3
2218 m3

2418 m3

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

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u belten met één
van onze rayonkantoren:
BORCULO : 05457 - 7 44 44
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 4 24 24

OP DE AFGEPRIJSDE PRIJS

fnodecentrum

le artikel 10% extra korting
2e artikel 20% extra korting
3e artikel 30% extra korting

Temiissen
op alle afgeprijsde artikelen
dames- en herenmode

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon 05735 - 1438

...En haar kaarsje is
langzaam uitgegaan.

In de vroege morgen van 26 januari is na 12 jaar
liefdevolle verzorging op de Wehme tot ons gro-
te verdriet overleden onze lieve moeder, oma en
overoma

Everdina Christina Klein Selle-
Romville

WEDUWE VAN GERRIT JAN KLEIN SELLE

Zij werd 94 jaar.

A. Polman-Klein Selle
J.W. Polman
Inge en Tonie
Marion en Jan Paul

Pieterjan

Mieke
Marten-Jan en Sonja

Vorden, 26 januari 1994
Correspondentie-adres:
Insulindelaan 5, 7251 EJ Vorden

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4A te Vorden, waar dinsdag 1
februari a.s. om 14.15 uur een korte overden-
king zal worden gehouden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben om 15.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Voorafgaande aan de overdenking is er vanaf
14.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in het uitvaartcentrum Monuta te Vorden.

Vanaf 2 februari a.s. zijn wij
iedere woensdag van
16.00 tot 20.00 uur

GEOPEND

CAFÉ UENK
Toon en Yvonne Rust
Nieuwstad 13 - Vorden - Tel. 1363

DEV.R.V.DOETEEN
OPROEP AAN VROUWEN
IN VORDEN.

De Vordense Vrouwenraad wil met
vrouwen die geïnteresseerd zijn in de
gemeentepolitiek een
COMMISSIEVERGADERING
op het gemeentehuis, bijwonen.

Op woensdagavond 9 februari a.s. om
19.30 uur.

Opgave gaarne vóór 4 februari.

Opgave en inlichtingen bij
mevr. G. Velhorst-Soek.
Telefoon: 05752-1688.

Bij Edah vindt u

MAGER
RUNDERGEHAKT

•7 Qflr ff iww1 kilo van 13,90 voor

SCHOUDER-
KARBOlTADE
1 kilo van 11,90 voor 6,98
VOOR UW ONTBIJT:

BOERENWIT
TIJGERBROOD *
GESNEDEN 800 gram van 1 ,99 voor l j

ZEEUWSE
SPEKROLLADE *
SNIJVERS 100 gram van 2, 19 voor l j

GOUDA'S GLORIE ZONNEPOND
HALVARINE BOTER

kuip è 500 gram NU 2 stuks van 3,50 voor

BANANEN
1 kilo van 2,79 voor

VERS VAN HET MES:

WESTLAND JONGE KAAS
1 kilo van 11,50 voor Oi\/O

NIKUW IN ONS ASSORTIMENT:

CLASSIC FRISDRANK
SINAS/UP OF COLA

van 1,29 voor

SPECIALE AANBIEDING:
DIANATA KOFFIEWAFELS, VANILLE WAFELS
EN CHOCAWAFELS VAN 2,89 VOOR 1,98

ALTIJD LAAG IN PRIJS:

DUBRO CITROEN , QQ
500 ml van 2,27 voor l i\/\/

WATTENSTAAFJES
EIGEN MERK 200 stuks van 2,39 voor 1,99

* * * * * OPENINGSTIJDEN
•MA. 10.00-18.00 uur*

* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur'
* VR. 8.30-21.00 uur/ ZA. 8.30-16.00 uur •

BOTTERMAN B.V. Raadhuisstraat 53
Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2000



organiseert:

ie Squash"
Squash en koffie zoveef U wiltl!

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

KOFFIE
SQUASH KAART:

f 50,- (voor 10 keer)

Rockets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen mef witte zolen s.v.p.

5 Squashbanen, gehele dog
instructeurs aanwezig.

Squash Centrum
V''O R D E N

l l
N

III

Overweg
7251 JS Vore
Tel. 05752-1

****

HONTE VIDEO
.os FI RROS
•KT 5 FEBRUARI
GOTO THE MAX&MELLOW
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - I 2 3 2

RUNDLEDEREN BANK
In vele leerkleuren leverbaar.
Bank 21/2 zits nu voor

Ook in romantisch stofdessin
leverbaar, nu voor

2350,-
1325,-

ROMANTISCHE ZITHOEK
In vele dessins leverbaar,
met bijpassende salontafel
Bank 2^/2 + 2 zits + salontafel

meubelen

EIKEN SLAAPKAMER
Robuust eiken s laapkamer in een mooie warme
honincjkleur. Leverbaar in 140, 160 en 180 x 200 cm.

Ledikant 140x200 cm
inc lus i e f ' 2 nach tkas t j e s 1595,-
SENIORENLEDIKANT
In blanke uitvoering
90 x 200 cm nu voor

ELECTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
Traploos verstelbaar TÜV.
d.m.v.2e!ectromotoren 80x200 nu voor 73JJ
in diverse maten 90x200 nu voor /TOf

MATRASSEN
"RIO GRANDE"
Schuimrubbermatras

80x200 nu voor 485/

90x200 nu voor 575;

140x200 nu voor 895/

VEREN HOOFDKUSSEN
Per stuk 19,95 nu 2 stuks voor

Vo i~ d e n
Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
Eifoercjen
J. W. Hagemanstraat 3 Tel. 05454-74190

WORDEN GRATÏS
GEMETEN EN GELEGD

MET UITZONDERING
VAN TRAPPEN

—-WSRigy

ZWAAR WOONKAMERTAPIJT
"Nice" blauw, 400 breed Op jute rua
van 239,-n u

WOONKAMERTAPIJT
"Panama" btauw 400 breed op juk- ruq
van 110,-nu

WOONKAMERTAPUT HORIZON '
Grijs 400 br. op jute rug van 275,- nu

VIJF STERREN WOL TAPIJT "MOZAIK
•n 5 kleuren 400 breed opjute rug OjlA
van 309,- nu MJEm^m l

(voor zwaar gebruik <x,k leverbaar op SOObrmJ) '

VINVL

diverse dessins, 200 cm brxt-d

van 50,-tot 80,-per meter
Nu uitzoeken per strekkende rr^tT voor

MEER DAN 200 TAPIJT
eöUPOlYNEN IN 400 EN

500 CM BREED VAN
l METER TOT 12 METER

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Dat is opruimen.

NU DE HELE

WINTER-
COLLECTIE

1/2 PRIJS

DemiByou
Zutphenseweg 8

Vorden
Telefoon 3785

VANAF NU !

HALVE PR EN
(ARTIKELEN MET ORANJE STICl

ZELFS MET 7 b̂ KORTING!

OP ALLE DAMES-, F

KINDERWINTERCl^

f -EN
LLECTIES

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Wegens verbouwing nog
vele kortingen op kussens,

parasolkleedjes enz.

TUINSETWIT
bestaande uit 4 verstelbare

stoelen + tafel

NU voor 279.—
2JAAR GARANTIE

TUIN-
VERLICHTING

N U met 10% korting
(ONDERHOUDVRIJ)

BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

Hengelo-Tel. 05753-2139

Bus bestellen?

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

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

mode
Burg. Galleestraat 9

7251 EA Vorden-Tel. 1381

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

Oe goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

N.MEEK
gediplomeerd

pianostemmer
f65,-

Tel. 05750-27702

Tevens advies bij aankoop.

[O P G R U M D
\ Ook onze laatste winterschoenen staan te trappelen van
'• ongeduld! Alleen nog déze week mogen ze met u mee naar

buiten. Om te wandelen of te dansen. Pak ze mee in deze
laatste dagen van de uitverkoop. Voor de allerlaagste prijzen!

MEPHISTO

VERHULST

COLLY

BUNNIES

LLOYD

GABOR

WALDLAUFER

chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend
beroepsonderwijs

Het Hoge 41 Nieuwstad 49
7251 XV Vorden 7251 AG Vorden

Tel. 05752-1155

„opef! dag"
ZATERDAG 5 FEBRUAR11994

VAN10M-14.00UUR

Met 'n beroepsopleiding ga je 't maken.

MOGELIJKHEDEN VAN ONZE SCHOOL:
— Basisvorming in klas 1, 2 en 3.
— Diploma op A-, B-, C- en D-niveau; je doet examen in:

Algemeen vormende vakken en
Op het beroepgerichte vakken, waarbij je kunt kiezen uit:
gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en kleding, ver-
kooppraktijk, tuinbouw, groenvoorziening, levensmiddelen-
technologie, techniek, economie, dierenhouderij, planten-
teelt.

— Algemene Voorbereiding op Maatschappij en Beroep
(A.V.M.B.).

DOORSTROMINGSMOG ELI JKHEDEN:
— Alle vormen van Middelbaar Beroepsonderwijs.
— Leerlingwezen.
— Andere opleidingen.

Op zaterdag 5 februari willen wij leerlingen en ouders graag
meer informatie geven over ons onderwijs. De basisvorming
en de algemeen vormende vakken worden in beide gebou-
wen gepresenteerd. Voor de beroepsgerichte vakken is de
presentatie als volgt:

Het Hoge 41: gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en
kleding, verkooppraktijk, levensmiddelentechnologie,
A.V.M.B.
Nieuwstad 49: tuinbouw, groenvoorziening, economie, die-
renhouderij, plantenteelt.

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullef-uofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - 7255 DE Hengelo Gld.
Tel. 05753-1425

ROLLUIKEN
ZONNESCHERMEN
SCREENS
HORREN en HORDEUREN
MARKIEZEN
horizontale en vertikale LAM E LLE N

ROLGORDIJNEN
PLISSÉS

• PRIJSBEWUSTE KWALITEIT
• VRIJBLIJVENDE OFFERTE

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Wij kunnen weer

OPSLAG
RUIMTE

aanbieden in ons vrieshuis. Zowel grote als
kleine cellen zijn weer beschikbaar. Tevens is er
voldoende gelegenheid voor snel invriezen van
grote of kleine partijen vlees.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418.

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedn jf
V^MM%f i£Ë M ! 7250 AA VORDEN-Postbus 37-Het Hoge 3
f̂ ap A rnSÊU^ tl B.g.g. Telefoon 05752-2039
PlLt% VW*V V W V ••••̂ ••̂ H Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208



POOT-
AARDAPPELS
NU BESTELLEN!

KLUVERS
Voeders
Zutphenseweg41

Vorden
Tel. 05752-1318

Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR- AALTEN

ONZE BIJNA GEHELE
AFGEPRIJSDE WINTERCOLLECTIE

gaat nu met ,1

KORTING
fvan de nieuuvprijs)

de deur uit.

WANT GEKKER KAN HET NIET.
Kom beslist even kijken, mnt het loont zeker de moeite.

WINTERKOLLEKTIE '93-'94
Alles Halve Prijzen!!!

Zutphenseweg 8 Vorden

CORNER
Markt 21 Zelhem

r
donderdag 12 mei

HEMELVAARTSDAG

VORDEN VÉÜR ACHTERHOEK!!!
m.m.v.

BOH-FOI-TOCH, SPÖL,
JAN OTTINK BAND, KAS BENDJEN
Vanaf vrijdag 21 januari voorverkoop kaarten a f 15,-.

bodega

t $<wtoffdt je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

Om meer ruimte te kunnen bieden aan een nieuw
assortiment en tevens gebruik te kunnen maken van een
nieuwe inrichting en presentatie is na rijp beraad besloten
onze zaak op korte termijn te verplaatsen naar het adres:

Spalstraat 14 te Hengelo Gld.

Wij verheugen ons op de samenwerking met de Fa. Raadgeep &
Berrevoets.

BOEKHANDEL

KANTOORBOEKHANDEL

TIJDSCHRIFTEN

PAPIERWAREN EN
KREATIEF

N.S. VERKOOPPUNT

Tot nader order gaat de verkoop onverminderd voort op de
bestaande locatie Kerkstraat 17 te Hengelo Gld.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ALLE SOORTEN

BROOD
PER STUK

NU 4 VOOR

DEZEWEEK: 'HALVE'GARE' PISTOLETJES NORMAAL4,00 PERZAKNU 3,UU
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Gespreksgroep
Bouwbedrijf Tonnie Eggink sponsor Vorden 7 rondom

echtscheiding

Sedert de winterstop heeft Vorden 7 Bouwbedrijf Tonnie Eggink als shirtsponsor. Het bedrijf voorzag het team vorig jaar al van
sporttassen. Foto:wVorden _________

Ouderen en eigen woningbezitSodï

De bijeenkomsten die de werkgroep Wo-
nen/Toegankelijkheid van de Stichting
Welzijn Ouderen op 25 januari belegde,
waren een groot succes. De middag werd
door 80 personen bezocht, de avond door
35 personen.

Als speciale gasten mocht het organi-
serend comité een vertegenwoordiger
begroeten van het hoofdbestuur van
de Protestants Christelijke Ouderen
Bond, alsmede een vertegenwoordi-
gervan de gemeente Vorden en enkele
belangstellenden uit Zutphen en
Warnsveld. Ook leden van de ouderen-
bonden waren goed vertegenwoor-
digd.
De drie inleiders, die ieder op hun ter-
rein behartenswaardige zaken op tafel
legden, werden met vragen over de ei-
gen woning overstelpt. Mogelijkheden
om ook op oudere leeftijd in de eigen

woning te blijven werden aangeduid
door de heer B. Bekman, waarbij zaken
als veiligheid, meer gemak om proble-
men met de mobiliteit te voorkomen
etc. aan de orde kwamen.
De heer A.J.A. Hartelman ging uitge-
breid in op financiële zaken die oude-
ren met, een eigen woning interesse-
ren en tenslotte kon de heer PA. J. War-
naar adviezen geven over de tuin en
zijn onderhoud.
De aanwezigen gingen geanimeerd in
op hetgeen ter tafel werd gebracht. Het
lijkt erop dat dit initiatief van de PCOB
(in Vorden overgenomen door de
SWOV) door velen hogelijk wordt ge-
waardeerd.
De werkgroep hoopt dan ook dat allen
die interesse hebben in de genoemde
zaken, zich aan het kantoor van de
SWOV zullen vervoegen om zich te la-
ten informeren.

V o l l e y b a l

Dames wonnen
De volleybaldames van Dash/Sorbo
zijn momenteel aan een ijzersterke se-
rie bezig. Dat ondervond het team van
De Krekkers uit Maria Parochie dat
niet alleen een goed spelend Dash te-
genkwam maar eveneens op moest
boksen tegen een enthousiast Vorden
publiek.
De Twentse dames, tweede op de rang-
lijst en tot zaterdag nog volop in de
race voor de bovenste plaats, leden een
gevoelige nederlaag. De eerste set ein-
digde met 15-8 in Vordens voordeel.
In de tweede set kwam De Krekkers
goed terug en moest Vorden het hoofd
buigen 11-15. De derde en vierde set
kreeg De Krekkers weinig grip op een
sterk spelend Dash. Deze sets eindig-
den resp. in 15-4 en 15-7.
De wedstrijdbal werd zaterdag aange-
boden door bodega 't Pantoffeltje.

Dash
D4C Voorwaarts 6-Dash73-0;HPDe-
volco 3-Dash l 3-1; HP Voorwaarts
1-Dash 2 3-0; D2A Epse 1-Dash 3
3-0; D3B Dash 4-Wilhelmina 3 0-3;
D4A Dash 6-Socii 2 2-1; D4B Dash
5-Heeten 5 3-0; H2A Dash 3-Boeme-
rang 2 0-3; H3B Dash 4-Socii l 0-3;
MA Dash l-WIK l 0-3; M B Dash
1-Boemerang 12-1; JADash 1-DSC l
0-3 ;JC Dash 1-WSV l 0-3.

Programma
MA Wilhelmina 1-Dash 1; Drecr.A
Dash A-Voorst D; Drecr.B Dash
B-WSV E; Hrecr.A Dash A-Tedeko;
D3e div.B SVS 1-Dash/Sorbo 1; D3B
Vios 4-Dash 4; D4AHeeten 4-Dash 6;
D4B WSV 3-Dash 5; H2A Harfsen
2-Dash 3; JC WSV 1-Dash 1; DP
Dash 2-SVS 3; D2A Dash 3-DSC 3;
D4C Dash 7-Overa 3; HP Dash
1-Devolco 2; HP Dash 2-Vios 2.

Slijters schenken
Valentijnsdiner
Onder het motto 'De liefde gaat door de
maag...' maken de Nederlandse slüters
een etentje buitenshuis extra aantrekke-
lijk. Ter gelegenheid van Valentynsdag
(14 februari) kan de consument bü de
slijter de Valentij n Diner Card kopen die
éénmalig recht geeft op een gratis diner
voor de partner.

De Valentijn Diner Card is geldig bij
tweehonderd betere middenklasse re-
staurants verspreid over Nederland.
Als twee personen in één van deze res-
tautants gaan eten, betalen ze bij inle-
vering van de Valentijn Diner Card
slechts voor één persoon. Alleen
drankjes zijn voor eigen rekening.
De sympathieke Valentijn Diner Card

is tot en met twee maanden (t/m 14
april) na de actie geldig en kan bij be-
steding vanaf f 30,- aan slijtersproduk-
ten worden verkregen. Als je wéét dat
de liefde door de maag gaat, bezoekje
in de weken vóór Valentijnsdag dus de
slijter, want de slijterwéét wat genieten
is.

Het is de eerste keer in Nederland dat
het zogenoemde 'Free for One'-con-
cept op deze wijze voor de consument
wordt geïntroduceerd. De actie wordt
gecoördineerd door de Stichting Akti-
viteiten Slijtersbranche (STAS) en
sluit aan op de vorig jaar geïntroduc-
eerde Nationale Slijtersbon en de suc-
cesvolle Nationale Slijtersweek.

Af d. volleybal

Programma 27-01: dames: Sociï l -
Heeten Sportief 2; Sociï 2 - sv Harf-
ser^4; heren: Sociï l - w Lettele 2.

Uitslagen: dames: SC Deventer 3 -
Sociï l l -2; Dash 6 - Sociï 22-1; he-
ren: Dash 4- Sociï l 0-3.

Bad m i n t o n

Flash 2 heeft de thuiswedstrijd tegen
Zevenaar l niet in winst kunnen om-
zetten m^" was er wel heel dichtbij.
Nadat n^^ de tweede damesenkel
had gewonen, stond het 3-1 voor
Flash. De damesdubbel werd ook nog
door Flash gewonnen. De mixen
brachten uiteindelijk de beslissing en
daarin was Zevenaar de sterkste. Het
werd 4-4. Flash 2 staat in de stand na
10 wedstrijden op een tweede plaats
achter Herwen. De uitwedstrijd tegen
Herwen zal heel belangrijk zijn voor
het verdere verloop van de competitie.
Flash 3 is weer aardig op dreef geko-
men. De afgelopen weken wonnen ze
eerst van Pluumke uit Winterswijk
met 7-1, waarna de uitwedstrijd tegen
UBC in Ulft volgde. Hier waren de par-
tijen wel iets spannender maar ook
hier won Flash met 7-1. Flash 3 heeft
nu nog steeds een goed vooruitzicht
op het kampioenschap. De grootste be-
dreiging vormt Rianto uit Zutphen dat
twee verliespunten minder heeft.
Flash 4 begon vol optimisme aan de
wedstrijd tegen Euro 6. Flash verloor
deze wedstrijd met 6-2 maar had wat
meer verdiend. Hans Brinkman ver-
loor zijn enkelspel met 12-15 in de
derde set. Ook de tweede mix bracht
de nodige spanning.

Jeugdteams
Ook heeft Flash twee Jeugdteams in de
competitie. Flash l speelt in de 2e
klasse en speelt op een redelijke ma-
nier mee met de sterkere teams. Flash
staat nog net in de middenmoot en
heeft geen degradatieproblemen. In
deze klasse staat Grol bovenaan ge-
volgd door Zevenaar.
Flash 2 is een jongensteam wat nogal
fanatiek en optimistisch de wedstrij-
den uitspeelt. Dit team staat ruim bo-
venaan met 16 punten uit 8 wedstrij-
den. Het heeft ook nog slechts 3 parti-
jen verloren wat een behoorlijke pres-
tatie is. De enige tegenstand komt van
Grol 3. Het kampioenschap kan Flash
echter nauwelijks ontgaan.
Komende donderdag is er voor ieder-
een weer de mogelijkheid om eens
kennis te maken met badminton.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op zondag 23 januari gehouden
indoor-springwedstrijd in Lochem
behaalde Inge Regelink met haar
pony Lady de Ie prijs in het L-sprin-
gen. Heidi Vruggink behaalde met
Danny de 4e prijs in deze klasse.

Deze vorm van groepsmaatschappe-
lijk werk wordt aangeboden aan de in-
woners van de gemeenten Gorssel,
Hengelo (Gld.), Lochem, Ruurlo,
Steenderen, Voorst, Vorden, Warns-
veld, Zelhem en Zutphen.

Thema's die aan de orde komen:
— gevoelens van verdriet, angst,

boosheid, schuld, e.d.;
— eenzaamheid, het alleen wonen;
— alleenstaande ouder zijn;
— reacties van anderen, familie,

vrienden;
— omgaan met de ex-partner;
— invullen van je toekomst.

De groep komt tien achtereenvolgen-
de donderdagen 's morgens bijeen te
Zutphen (Hogestraatje 3), onder be-
geleiding van Ria de la Rie, maat-
schappelijk werkster; de eerste bij-
eenkomst vindt plaats op donderdag
l O februari 1994.
Belangstellenden voor deze groep
kunnen tot uiterlijk l februari a.s.
contact opnemen met Ria de la Rie;
zij is op werkdagen, 's morgens, tele-
fonisch bereikbaar onder tel.nr.
05750-43800.
De gespreksgroep rondom echtschei-
ding is een initiatief van de afdeling
maatschappelijk werk van de
onlangs door fusie ontstane - be-
drijfseenheid Zutphen/de Graafschap
van de ZorgGroep Oost-Gelderland.

De groep is bedoeld voor mensen die
moeite hebben met het verwerken van
de emoties rondom de echtscheiding,
en het alleen verdergaan. Het is het
einde van een periode, die anders is
verlopen dan je je had jgtorgesteld.
Het is ook het begin van^Ti nieuwe
fase, met nieuwe mogelijkheden,
maar vaak ook met onzekerheden. In
de groep zal hier aandacht aan worden
besteed.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
"'k Dachte da'j veurugge wekke nao Perdies an de Mosselseweg wolln um
de olderwetse winteraovund met te maakn? Bu'j daor neet hen ewes, in
de krante he'j d'r niks oaver eschreven".
Toon van de Spitsmoes, die mien dat vroog, leep ik tegen 't lief bi'j 't pos-
kantoor. Ni'jsgierug at e is wol e zeker's zien hoewied ze met de ni'je su-
permark waarn die daor kump. Volle meer as wat uutgebrokken puun veel
d'r neet te bewonderen.

"Oh jao, daor bun'k nog wel hen ewes met mien breur, maor too ha'k net
de briefan mien breur in Canada eschreven en wieters weinug tied dus
he'k d'r den maor in laotn zetten.
Maor't was bes gezellug bi'j Perdies op de deale. Wi'j wodd'n daor drek al
vewend met koffie en wat lekkers too'w kwammen, daor hoeven wi'j ok
nog gin cent extra veur te betaaln. Hoo 't allemaole uut kan snap i'j neet
maor zee zölt wel rekkenen können.

Met volle plezier he'w eluusterd nao Gerrit Hazewinkel, den kearl kan
mien verhaaln vetelln, daor wodd'n de beeste op deale zowaar stille van.
Veural 't verhaal van den bom die daor in 'n Wildenborch dwars deur 'n
boerderi'je knalln, oaver't bedde en oaver de beeste in de stal. Tot eur ge-
luk leien de beeste net te herkauwen anders waarn zee d'r allemaole ane-
gaon, now scheern de bom net oaver eur hen. Hee veteeln 't met zovölle
geesdrif dat hee 't zelf allemaole begon te gleuven.

'n Ander verhaal dat e vetelln ging oaver 'n kearl met un beestevel dat e
kwiet wol en dat e op un slimkse meniere an 'n kasteelheer vekoch. Mooi
bedach en veural mooi veuredragen. Mooi was ok de meziek die Harm en
Hendrik op eur harmonika veur ons spölln.

De dia's leetn ons nog effen weer genieten van 'n stuk old boerenleaven,
zoat ze dat op 'n Kranenberg veur un paar jaor trugge met 't Historisch Fes-
tival weer tot leaven heb ebrach. Audug umme nao te kiek'n maor neet
um nao trugge te velangen. Onze butte zoll'n dat zwaore wark ok me-
schien geels neet meer ankönnen.

Al met al un aovund waor wi'j ons bes vemaakt heb al kreeg ik in huus wel
wat te foetern. 'k Zatte daor op de deale kot bi'j de gruppe en dus ok kot
bi'j de drinkers. At zo'n koe wat edronken hef, wil e nog wel 's met de kop
hen en weer slakkern. Un paar keer kreeg ik wat water maor ok seibel oa-
ver mien beste bokse en zoiets zut mien vrouw drek, vandaor.

Maor at t'r nog weer 's zo'n aovund is, gao'k t'r wel weer hen, meschien
nem ik eur dan wel met, dan kan ze op mien passen. Da's wel vaker weg-
eleg veur vrouwluu, bi'j ons irf den Achterhoek.

H. Leestman

Tim Disneyband in 't Pantoffeltje
Na de uitstekende start in 1993 van de maandelijkse optredens in bodega 't Pantoffel-
tje aan de Dorpsstraat 34 te Vorden, belooft ook 1994 weer veel goeds voorde muziek-
liefhebbers in ons aller Achterhoek.

'A Girl called Johnny' op zaterdag 5 fe-
bruari zal zonder meereen knaller wor-
den. De nieuwe CD komt volgende
week uit en zal volgens de kenners
goed zijn voor minimaal een lan-
delijke hit. Men zal er wel meer van ho-
ren via de radio (o.a. Frits Spits).
Maar voor het zover is, is er zondag 30
januari nog Tim Disney Band. Een der
beste bluesbands van Nederland. Ook
de Tim Disney Band heeft zijn eigen
CD en wat voor een. 'Struck by Light-

ning' is een werkelijk prachtige de-
buut-CD van dit sympathieke viertal.
De band is half Engels, half Neder-
lands maar 100% Achterhoeks en daar
moeten we trots op zijn. De Tim Dis-
ney Band is namelijk rijp vooreen land-
elijke erkenning. De band bestaat uit
Alan Gascoigne - vroeger De Ga-
spiepe van Normaal - gitarist, Han
Mali uit Groenlo op drums, Peter Ho-
genkamp uit Lichtenvoorde op bas, en
uiteraard Tim Disney himself, zang en

mondharmonica. Alan en Tim, beide
woonachtig in Lichtenvoorde, schre-
ven zowel tekst als muziek van alle
nummers van 'Struck by Lightning'.
Deze CD is een absolute aanrader,
zeer afwisselend met diverse bluesstij-
len.

Nog mooier is het om Torn Disney
Band life mee te maken, dat is pas echt
genieten. Zondagmiddag 30 januari is
dat mogelijk in 't Pantoffeltje in Vor-
den, ze zullen naast hun eigen num-
mers ook covers brengen van onder
meer Sunny Boy Williamsen en
T-Bone Walker.

61e Westfriese Flora 1994
Alweer voor de 61e keer vindt van 18 t/m 27 februari 1994 de nationaal en internatio-
naal bekende bolhloemententoonstelling de Westfriese Flora plaats. Deze kleurrijke
manifestatie wordt gehouden in de hallen van de Coöperatieve Bloembollencentrale
b.a. te Bovenkarspel.

Als buiten de winter zich nog duidelijk
kan doen gelden en de natuur nog kil
en naakt overkomt, zijn binnen de mu-
ren van de CNB velen druk doende
om ca. 4.500 m2 om te toveren in een
lentetuin die de bezoeker als muziek
in de oren zal klinken.
De 'dirigent' ontwerper/arrangeur
Cees van Dijk uit Baarn heeft hierop
ook het thema van de 61e tentoonstel-
ling afgestemd. Dit zal zijn 'Een muzi-
kaal onthaal'. De bezoeker wordt op
muzikale wijze verwelkomd en zal de
sfeer kunnen proeven en beluisteren
uit lang vervlogen tijden, maar ook uit
recentere perioden van de jazz en pop-
muziek. De tuin is 'gecomponeerd' in
speelse vormen, waarin ook de muziek
zijn oorsprong vindt.
'Een muzikaal onthaal' is tevens een
ode aan de tulp, die 400 jaar geleden
haar intrede deed in Nederland. In
1594 bloeide de eerste, uit Turkije af-
komstige tulp in de Leidse Hortus Bo-
tanicus. Dit was het begin van de
bloembollencultuur in ons land. De
start kende roerige tijden. Rond 1630
ontstond de 'tulpomanie', waarbij met

tulpenbollen werd gespeculeerd en
één bol toen de waarde van een grach-
tenpand in Amsterdam overtrof. Ge-
lukkig is hierin duidelijk verandering
gekomen en geldt de tulp nu als ons
nationale bloem, voor een ieder betaal-
baar, waarmee wij internationale faam
hebben verworven.
Het Nederlands Bureau voor Toe-
risme en het Internationaal Bloembol-
len Centrum hebben gezamenlijk het
initiatief genomen om in 1994 de pro-
motie-activiteiten in binnen- en bui-
tenland in het teken van Tulp 400 te
zetten. Reden voor de Westfriese Flora
hierop muzikaal in te spelen.
Tussen bloemen, planten en bloemar-
rangementen vormt zich een decor
van uiteenlopende muziekstijlen. Zo
ontdekt men tijdens de wandeling in
de kleurrijke lentesymfonie op ver-
schillende podia klassieke muziek,
jazz, pop en muziek uit Turkije, het
land vanwaar de tulp naar Nederland is
gekomen. Een heuse muziektent
waarin van tijd tot tijd 'live'-optredens
plaats vinden, geeft letterlijk en figuur-
lijk de toon aan.

Onder de ruim 100.000 bolbloemen
zoals tulpen, hyacinten, narcissen, iris-
sen, lelies, keizerskronen en vele an-
dere bolbloemen, ontdekt de bezoe-
kervele soorten met namen die op de
muziek zijn afgestemd.
De lentetuin zou niet compleet zijn
zonder bloeiende en groene struikge-
wassen waarmee de Westfriese Flora
een primeur biedt in de tijd van het
jaar. Vele bloeiende azalea's, forsy-
thia's, skimmia en andere gewassen
zullen hun bijdrage leveren aan het
thema 'Een muzikaal onthaal'.
Ook Plant Publiciteit Holland uit Bos-
koop, de promotie-organisatie van de
Nederlandse bookwekers, zal weer
prominent aanwezig zijn.
Naast de oog- en oorstrelende bloe-
menpracht in de verwarmde CN B-hal-
len biedt de Westfriese Flora nog veel
meer:
- een gezellige consumentenbeurs

met de meest uiteenlopende aan-
biedingen en demonstraties

— de mijnzaal, waar de bezoeker via
een echte veilingklok afmijnt en zo
bloemen en planten kan kopen

— Groei & Bloei-info met adviezen
over de verzorging van bloemen en
planten

— de kinderboerderij met allerlei
boerderijdieren.
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Gespreksgroep
Bouwbedrijf Tonnie Eggink sponsor Vorden 7 rondom

echtscheiding

Sedert de winterstop heeft Vorden 7 Bouwbedrijf Tonnie Eggink als shirtsponsor. Het bed rijf voorzag het team vorig jaar al van
sporttassen. Foto: w Vorden ^^^^_^^^^_

Ouderen en eigen woningbezit Sociï

De bijeenkomsten die de werkgroep Wo-
nen/Toegankelijkheid van de Stichting
Welzijn Ouderen op 25 januari belegde,
waren een groot succes. De middag werd
door 80 personen bezocht, de avond door
35 personen.

Als speciale gasten mocht het organi-
serend comité een vertegenwoordiger
begroeten van het hoofdbestuur van
de Protestants Christelijke Ouderen
Bond, alsmede een vertegenwoordi-
gervan de gemeente Vorden en enkele
belangstellenden uit Zutphen en
Warnsveld. Ook leden van de ouderen-
bonden waren goed vertegenwoor-
digd.
De drie inleiders, die ieder op hun ter-
rein behartenswaardige zaken op tafel
legden, werden met vragen over de ei-
gen woning overstelpt. Mogelijkheden
om ook op oudere leeftijd in de eigen

woning te blijven werden aangeduid
doorde heerB.Bekman,waarbij zaken
als veiligheid, meer gemak om proble-
men met de mobiliteit te voorkomen
etc. aan de orde kwamen.
De heer A.J.A. Hartelman ging uitge-
breid in op financiële zaken die oude-
ren met, een eigen woning interesse-
ren en tenslotte kon de heerP.A.J. War-
naar adviezen geven over de tuin en
zijn onderhoud.
De aanwezigen gingen geanimeerd in
op hetgeen ter tafel werd gebracht. Het
lijkt erop dat dit initiatief van de PCOB
(in Vorden overgenomen door de
SWOV) door velen hogelijk wordt ge-
waardeerd.
De werkgroep hoopt dan ook dat allen
die interesse hebben in de genoemde
zaken, zich aan het kantoor van de
SWOV zullen vervoegen om zich te la-
ten informeren.

V o l l e y b a l

Dames wonnen
De volleybaldames van Dash/Sorbo
zijn momenteel aan een ijzersterke se-
rie bezig. Dat ondervond het team van
De Krekkers uit Maria Parochie dat
niet alleen een goed spelend Dash te-
genkwam maar eveneens op moest
boksen tegen een enthousiast Vorden
publiek.
De Twentse dames, tweede op de rang-
lijst en tot zaterdag nog volop in de
race voorde bovenste plaats,leden een
gevoelige nederlaag. De eerste set ein-
digde met 15-8 in Vordens voordeel.
In de tweede set kwam De Krekkers
goed terug en moest Vorden het hoofd
buigen 11-15. De derde en vierde set
kreeg De Krekkers weinig grip op een
sterk spelend Dash. Deze sets eindig-
den resp. in 15-4 en 15-7.
De wedstrijdbal werd zaterdag aange-
boden door bodega 't Pantoffeltje.

Dash
D4C Voorwaarts 6-Dash 73-0; HPDe-
volco 3-Dash l 3-1; H P Voorwaarts
1-Dash 2 3-0; D2A Epse 1-Dash 3
3-0; D3B Dash 4-Wilhelmina 3 0-3;
D4A Dash 6-Socii 2 2-1; D4B Dash
5-Heeten 5 3-0; H2A Dash 3-Boeme-
rang 2 0-3; H3B Dash 4-Socii l 0-3;
MA Dash 1-WIK l 0-3; MB Dash
1-Boemerang 12-1; JA Dash l-DSC l
0-3 ;JC Dash l-WSV l 0-3.

Programma
MA Wilhelmina 1-Dash 1; Drecr.A
Dash A-Voorst D; Drecr.B Dash
B-WSV E; Hrecr.A Dash A-Tedeko;
D3e div.B SVS 1-Dash/Sorbo 1; D3B
Vios 4-Dash 4; D4AHeeten 4-Dash 6;
D4B WSV 3-Dash 5; H2A Harfsen
2-Dash 3; JC WSV 1-Dash 1; DP
Dash 2-SVS 3; D2A Dash 3-DSC 3;
D4C Dash 7-Overa 3; HP Dash
1-Devolco 2; HP Dash 2-Vios 2.

Slijters schenken
Valentijnsdiner
Onder het motto 'De liefde gaat door de
maag...' maken de Nederlandse slijters
een etentje buitenshuis extra aantrekke-
lijk. Ter gelegenheid van Valentijnsdag
(14 februari) kan de consument bij de
slijter de Valentijn Diner Card kopen die
éénmalig recht geeft op een gratis diner
voor de partner.

De Valentijn Diner Card is geldig bij
tweehonderd betere middenklasse re-
staurants verspreid over Nederland.
Als twee personen in één van deze res-
tautants gaan eten, betalen ze bij inle-
vering van de Valentijn Diner Card
slechts voor één persoon. Alleen
drankjes zijn voor eigen rekening.
De sympathieke Valentijn Diner Card

is tot en met twee maanden (t/m 14
april) na de actie geldig en kan bij be-
steding vanaf f 30,- aan slijtersproduk-
ten worden verkregen. Als je wéét dat
de liefde door de maag gaat, bezoekje
in de weken vóór Valentijnsdag dus de
slijter, want de slijterwéét wat genieten
is.

Het is de eerste keer in Nederland dat
het zogenoemde 'Free for One'-con-
cept op deze wijze voor de consument
wordt geïntroduceerd. De actie wordt
gecoördineerd doorde Stichting Akti-
viteiten Slijtersbranche (STAS) en
sluit aan op de vorig jaar geïntroduc-
eerde Nationale Slijtersbon en de suc-
cesvolle Nationale Slijtersweek.

Afd. volleybal

Programma 27-01: dames: Sociï l -
Heeten Sportief 2; Sociï 2 - sv Harf-
sen 4; heren: Sociï l - vv Lettele 2.

Uitslagen: dames: SC Deventer 3 -
Sociï l 1-2; Dash 6 - Sociï 2 2-1; he-
ren: Dash 4 - Sociï l 0-3.

Bad m i n t o n

Flash 2 heeft de thuiswedstrijd tegen
Zevenaar l niet in winst kunnen om-
zetten mw- was er wel heel dichtbij.
Nadat r^^ de tweede damesenkel
had gewonen, stond het 3-1 voor
Flash. De damesdubbel werd ook nog
door Flash gewonnen. De mixen
brachten uiteindelijk de beslissing en
daarin was Zevenaar de sterkste. Het
werd 4-4. Flash 2 staat in de stand na
10 wedstrijden op een tweede plaats
achter Herwen. De uitwedstrijd tegen
Herwen zal heel belangrijk zijn voor
het verdere verloop van de competitie.
Flash 3 is weer aardig op dreef geko-
men. De afgelopen weken wonnen ze
eerst van Pluumke uit Winterswijk
met 7-1, waarna de uitwedstrijd tegen
UBC in Ulft volgde. Hier waren de par-
tijen wel iets spannender maar ook
hier won Flash met 7-1. Flash 3 heeft
nu nog steeds een goed vooruitzicht
op het kampioenschap. De grootste be-
dreiging vormt Rianto uit Zutphen dat
twee verliespunten minder heeft.
Flash 4 begon vol optimisme aan de
wedstrijd tegen Euro 6. Flash verloor
deze wedstrijd met 6-2 maar had wat
meer verdiend. Hans Brinkman ver-
loor zijn enkelspel met 12-15 in de
derde set. Ook de tweede mix bracht
de nodige spanning.

Jeugdteams
Ook heeft Flash twee Jeugdteams in de
competitie. Flash l speelt in de 2e
klasse en speelt op een redelijke ma-
nier mee met de sterkere teams. Flash
staat nog net in de middenmoot en
heeft geen degradatieproblemen. In
deze klasse staat Grol bovenaan ge-
volgd door Zevenaar.
Flash 2 is een jongensteam wat nogal
fanatiek en optimistisch de wedstrij-
den uitspeelt. Dit team staat ruim bo-
venaan met 16 punten uit 8 wedstrij-
den. Het heeft ook nog slechts 3 parti-
jen verloren wat een behoorlijke pres-
tatie is. De enige tegenstand komt van
Grol 3. Het kampioenschap kan Flash
echter nauwelijks ontgaan.
Komende donderdag is er voor ieder-
een weer de mogelijkheid om eens
kennis te maken met badminton.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op zondag 23 januari gehouden
indoor-springwedstrijd in Lochem
behaalde Inge Regelink met haar
pony Lady de Ie prijs in het L-sprin-
gen. Heidi Vruggink behaalde met
Danny de 4e prijs in deze klasse.

Deze vorm van groepsmaatschappc-
lijk werk wordt aangeboden aan de in-
woners van de gemeenten Gorssel,
Hengelo (Gld.), Lochem, Ruurlo,
Steenderen, Voorst, Vorden, Warns-
veld, Zelhem en Zutphen.

Thema's die aan de orde komen:
— gevoelens van verdriet, angst,

boosheid, schuld, e.d.;
— eenzaamheid, het alleen wonen;
— alleenstaande ouder zijn;
— reacties van anderen, familie,

vrienden;
— omgaan met de ex-partner;

— invullen van je toekomst.

De groep komt tien achtereenvolgen-
de donderdagen 's morgens bijeen te
Zutphen (Hogestraatje 3), onder be-
geleiding van Ria de la Rie, maat-
schappelijk werkster; de eerste bij-
eenkomst vindt plaats op donderdag
l O februari 1994.
Belangstellenden voor deze groep
kunnen tot uiterlijk l februari a.s.
contact opnemen met Ria de la Rie;
zij is op werkdagen, 's morgens, tele-
fonisch bereikbaar onder tel.nr.
05750-43800.
De gespreksgroep rondom echtschei-
ding is een initiatief van de afdeling
maatschappelijk werk van de
onlangs door fusie ontstane - be-
drijfseenheid Zutphen/de Graafschap
van de ZorgGroep Oost-Gelderland.

De groep is bedoeld voor mensen die
moeite hebben met het verwerken van
de emoties rondom de echtscheiding,
en het alleen verdergaan. Het is het
einde van een periode, die anders is
verlopen dan je je had j^|rgesteld.
Het is ook het begin van^Pn nieuwe
fase, met nieuwe mogelijkheden,
maar vaak ook met onzekerheden. In
de groep zal hier aandacht aan worden
besteed.

Bi j ons
in dn Achterhoek
"'k Dachte da'j veurugge wekke nao Perdies an de Mosselseweg wolln um
de olderwetse winteraovund met te maakn? Bu'j daor neet hen ewes, in
de krante he'j d'r niks oaver eschreven".
Toon van de Spitsmoes, die mien dat vroog, leep ik tegen 't lief bi'j 't pos-
kantoor. Ni'jsgierug at e is wol e zeker's zien hoewied ze met de ni'je su-
permark waarn die daor kump. Volle meer as wat uutgebrokken puun veel
d'r neet te bewonderen.

"Oh jao, daor bun'k nog wel hen ewes met mien breur, maor too ha'k net
de briefan mien breur in Canada eschreven en wieters weinug tied dus
he'k d'r den maor in laotn zetten.
Maor't was bes gezellug bi'j Perdies op de deale. Wi'j wodd'n daor drek al
vewend met koffie en wat lekkers too'w kwammen, daor hoeven wi'j ok
nog gin cent extra veur te betaaln. Hoo 't allemaole uut kan snap i'j neet
maor zee zölt wel rekkenen können.

Met volle plezier he'w eluusterd nao Gerrit Hazewinkel, den kearl kan
mien verhaaln vetelln, daor wodd'n de beeste op deale zowaar stille van.
Veural 't verhaal van den bom die daor in 'n Wildenborch dwars deur'n
boerderi'je knalln, oaver't bedde en oaver de beeste in de stal. Tot eur ge-
luk leien de beeste net te herkauwen anders waarn zee d'r allemaole ane-
gaon, now scheern de bom net oaver eur hen. Hee veteeln 't met zovölle
geesdrif dat hee't zelf allemaole begon te gleuven.

'n Ander verhaal dat e vetelln ging oaver 'n kearl met un beestevel dat e
kwiet wol en dat e op un slimkse meniere an 'n kasteelheer vekoch. Mooi
bedach en veural mooi veuredragen. Mooi was ok de meziek die Harm en
Hendrik op eur harmonika veur ons spölln.

De dia's leetn ons nog effen weer genieten van 'n stuk old boerenleaven,
zoat ze dat op 'n Kranenberg veur un paarjaor trugge met 't Historisch Fes-
tival weer tot leaven heb ebrach. Audug umme nao te kiek'n maor neet
um nao trugge te velangen. Onze butte zoll'n dat zwaore wark ok me-
schien geels neet meer ankönnen.

Al met al un aovund waor wi'j ons bes vemaakt heb al kreeg ik in huus wel
wat te foetern. 'k Zatte daor op de deale kot bi'j de gruppe en dus ok kot
bi'j de drinkers. At zo'n koe wat edronken hef, wil e nog wel 's met de kop
hen en weer slakkern. Un paar keer kreeg ik wat water maor ok seibel oa-
ver mien beste bokse en zoiets zut mien vrouw drek, vandaor.

Maor at t'r nog weer 's zo'n aovund is, gao'k t'r wel weer hen, meschien
nem ik eur dan wel met, dan kan ze op mien passen. Da's wel vaker weg-
eleg veur vrouwluu, bi'j ons irf den Achterhoek.

H. Leestman

Tim Disneyband in 't Pantoffeltje
Na de uitstekende start in 1993 van de maandelijkse optredens in bodega 't Pantoffel-
tje aan de Dorpsstraat 34 te Vorden, belooft ook 1994 weerveel goeds voorde muziek-
liefhebbers in ons aller Achterhoek.

'A Girl called Johnny' op zaterdag 5 fe-
bruari zal zonder meer een knaller wor-
den. De nieuwe CD komt volgende
week uit en zal volgens de kenners
goed zijn voor minimaal een lan-
delijke hit. Men zal er wel meer van ho-
ren via de radio (o.a. Frits Spits).
Maar voor het zover is, is er zondag 30
januari nog Tim Disney Band. Een der
beste bluesbands van Nederland. Ook
de Tim Disney Band heeft zijn eigen
CD en wat voor een. 'Struck by Light-

ning' is een werkelijk prachtige de-
buut-CD van dit sympathieke viertal.
De band is half Engels, half Neder-
lands maar 100% Achterhoeks en daar
moeten we trots op zijn. De Tim Dis-
ney Band is namelijk rijp vooreen land-
elijke erkenning. De band bestaat uit
Alan Gascoigne - vroeger De Ga-
spiepe van Normaal - gitarist, Han
Mali uit Groenlo op drums, Peter Ho-
genkamp uit Lichtenvoorde op bas, en
uiteraard Tim Disney himself, zang en

mondharmonica. Alan en Tim, beide
woonachtig in Lichtenvoorde, schre-
ven zowel tekst als muziek van alle
nummers van 'Struck by Lightning'.
Deze CD is een absolute aanrader,
zeer afwisselend met diverse bluesstij-
len.

Nog mooier is het om Torn Disney
Band life mee te maken, dat is pas echt
genieten. Zondagmiddag 30 januari is
dat mogelijk in 't Pantoffeltje in Vor-
den, ze zullen naast hun eigen num-
mers ook covers brengen van onder
meer Sunny Boy Williamsen en
T-Bone Walker.

61e Westfriese Flora 1994
Alweer voor de 61 e keer vindt van 18 t/m 27 februari 1994 de nationaal en internatio-
naal bekende bolbloe m en tentoonstelling de Westfriese Flora plaats. Deze kleurrijke
manifestatie wordt gehouden in de hallen van de Coöperatieve Bloembollencentrale
b.a. te Bovenkarspel.

Als buiten de winter zich nog duidelijk
kan doen gelden en de natuur nog kil
en naakt overkomt, zijn binnen de mu-
ren van de CNB velen druk doende
om ca. 4.500 m2 om te toveren in een
lentetuin die de bezoeker als muziek
in de oren zal klinken.
De 'dirigent' ontwerper/arrangeur
Cees van Dijk uit Baarn heeft hierop
ook het thema van de 61e tentoonstel-
ling afgestemd. Dit zal zijn 'Een muzi-
kaal onthaal'. De bezoeker wordt op
muzikale wijze verwelkomd en zal de
sfeer kunnen proeven en beluisteren
uit lang vervlogen tijden, maar ook uit
recentere perioden van de jazz en pop-
muziek. De tuin is 'gecomponeerd' in
speelse vormen, waarin ook de muziek
zijn oorsprong vindt.
'Een muzikaal onthaal' is tevens een
ode aan de tulp, die 400 jaar geleden
haar intrede deed in Nederland. In
1594 bloeide de eerste, uit Turkije af-
komstige tulp in de Leidse Hortus Bo-
tanicus. Dit was het begin van de
bloembollencultuur in ons land. De
start kende roerige tijden. Rond 1630
ontstond de'tulpomanie', waarbij met

tulpenbollen werd gespeculeerd en
één bol toen de waarde van een grach-
tenpand in Amsterdam overtrof. Ge-
lukkig is hierin duidelijk verandering
gekomen en geldt de tulp nu als ons
nationale bloem, voor een ieder betaal-
baar, waarmee wij internationale faam
hebben verworven.
Het Nederlands Bureau voor Toe-
risme en het Internationaal Bloembol-
len Centrum hebben gezamenlijk het
initiatief genomen om in 1994 de pro-
motie-activiteiten in binnen- en bui-
tenland in het teken van Tulp 400 te
zetten. Reden voor de Westfriese Flora
hierop muzikaal in te spelen.
Tussen bloemen, planten en bloemar-
rangementen vormt zich een decor
van uiteenlopende muziekstijlen. Zo
ontdekt men tijdens de wandeling in
de kleurrijke lentesymfonie op ver-
schillende podia klassieke muziek,
jazz, pop en muziek uit Turkije, het
land vanwaarde tulp naar Nederland is
gekomen. Een heuse muziektent
waarin van tijd tot tijd 'live'-optredens
plaats vinden, geeft letterlijk en figuur-
lijk de toon aan.

Onder de ruim 100.000 bolbloemen
zoals tulpen, hyacinten, narcissen, iris-
sen, lelies, keizerskronen en vele an-
dere bolbloemen, ontdekt de bezoe-
ker vele soorten met namen die op de
muziek zijn afgestemd.
De lentetuin zou niet compleet zijn
zonder bloeiende en groene struikge-
wassen waarmee de Westfriese Flora
een primeur biedt in de tijd van het
jaar. Vele bloeiende azalea's, forsy-
thia's, skimmia en andere gewassen
zullen hun bijdrage leveren aan het
thema 'Een muzikaal onthaal'.
Ook Plant Publiciteit Holland uit Bos-
koop, de promotie-organisatie van de
Nederlandse bookwekers, zal weer
prominent aanwezig zijn.
Naast de oog- en oorstrelende bloe-
menpracht in de verwarmde CNB-hal-
len biedt de Westfriese Flora nog veel
meer:
- een gezellige consumentenbeurs

met de meest uiteenlopende aan-
biedingen en demonstraties

— de mijnzaal, waar de bezoeker via
een echte veilingklok afmijnt en zo
bloemen en planten kan kopen

- Groei & Bloei-info met adviezen
over de verzorging van bloemen en
planten

- de kinderboerderij met allerlei
boerderijdieren.
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