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Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker,tel.05754-1310
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QEMEENTEJf ULLETINy ORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

fIJZIGING
REGLEMENTEN
WATER- EN

ZUIVERINGS-
SCHAPPEN

Tot en met 9 maart liggen op de afde-
ling Bestuur de ontwerp-besluiten in-
zake de wijziging van het Gelders
Waterschapsreglement, het Bijzonder
reglement voor het waterschap
Noord-Veluwe, het Bijzonder regle-
ment voorhet polderdistrict Rijn en
IJssel, het reglement voor de zuive-
ringsschappen Veluwe en Oostelijk-
Gelderland, het Reglement voor het
zuiveringsschap rivierenland en het
Reglement voor het zuiveringsschap
Rivierenland en het Reglement voor
het waterschap van de Linge, ter inza-
ge-

ELKE VERENIGING
WIL SCHOENEN

INZAMELEN VOOR
DE3E WERELD?

De Stichting Krol Schoenen te Zwol-
le heeft in 1991 meer dan 40.000
oude schoenen verscheept naar lan-
den in de Derde Wereld. In de eerste
maanden van 1992 zijn landelijk al
ruimschoots 100.000 schoenen inge-
zameld. Voor 1993 verwacht de
Stichting 2 miljoen schoenen in te za-
melen. Deze stichting krijgt de schoe-
nen van verenigingen en instellingen
uit vele plaatsen in het land. Het doel
van de inzameling is tweeledig, te
weten:
1. de inwoners van de ontwikkelings-

landen kunnen de schoenen goed
gebruiken;

2. de schoenen blijven uit het afval,
zodat dit stortkosten bespaart.

W E T J E S E N W E E T J E S U I T D E R E G I O

OPLOSSING TEGEN
WINKELDIEFSTAL?

Martin V. en zijn vrouw hadden
schoon genoeg van al die diefstallen
in hun winkel. Zijn vrouw begon zich
er zo aan te ergeren dat zij op feestjes
voortdurend klaagde over de vooral
buitenlandse jongeren die hun win-
kel tijdens schoolpauzes plunderden.
Haar opmerkingen klonken dan ook
steeds racistischer. Martin moest en
zou een oplossing vinden. Die kwam
toen bleek dat 2 van de jongeren al
door de politie waren opgepakt en
binnenkort voor de kinderrechter
moesten verschijnen. In samenspraak
met de kinderrechter zijn deze twee
jeugdige daders bij wijze van straf
sinds kort te werk gesteld in dezelfde
winkel waar zij enige tijd geleden
hun misdrijf begingen. Omdat de
beide scholieren hun voormalige
klasgenoten door en door kennen is
hetaantal winkeldiefstallen praktisch
tot nul gereduceerd.

Goede raad
Als winkelier kunt u zelf een hoop
doen om winkeldiefstallen te voor-
komen:
* Laat merken dat u uw klanten

(dus ook jongeren) nauwgezet in
de gaten houdt. Stap af en toe es
in de winkel om alleen maar te
kijken, spreek klanten erop aan
wanneer zij spullen niet in het
winkelmandje of -wagentje leg-
gen. Alhoewel winkeldiefstal pas
juridisch strafbaar is als de dief
met de gestolen goederen uw
voordeur uit is, hoeft u natuurlijk
niet te wachten met corrigerend
optreden.

* Maak goede afspraken met uw
personeel en laat het tegengaan
van winkeldiefstallen een zaak
van iedereen zijn.

* Maak afspraken met collega-
winkeliers over bijvoorbeeld een
gezamenlijk alarmsysteem.

In verschillende gemeenten nemen
winkeliers in samenwerking met de
politie, het Openbaar Ministerie en
de gemeente allerlei maatregelen.
In veel gemeenten gaan jeugdige
winkeldieven, die voor de eerste keer
worden gesnapt, naar het H ALT-bu-
reau. Daar wordt dan gekeken op
welke manier zij gestraft kunnen
worden, zonder dat ze bij de Officier
van Justitie hoeven te komen.

Lu nou is Het genoeg geweeBt! Er uit! (l.iic van Mcllo en f'i'iijn Nijholt in "llcnnyboif").

VURIGE LIEFDE

Geestelijke nood onder jeugdige
kamerbewoners is veel groter dan al-
gemeen wordt aangenomen. Dat
bleek afgelopen weekend maar weer
eens toen één van de bewoners van
een studentenhuis in onze gemeente
door de GG & GD in overspannen
toestand moest worden afgevoerd. De
jongeman kon niet verdragen dat zijn
vriendin samen met een andere huis-
en studiegenoot zich voorbereidde op
haar tentamens en veel samen stu-
deerde. De vriend bedreigde zijn
huisgenoot en liet door vergaande
intimidatie merken niet van de hulp
aan zijn vriendin gediend te zi jn . Het
ging fout toen de overspannen stu-
dent afgelopen zaterdag zijn vrien-
din met een voorhamer te l i j f wilde
gaan en grote vernielingen aanrichtte
in de woning.

Tips
In Nederland lopen veel meer men-
sen in psychische nood rond dan we
bereid zijn toe te geven. Het is van
belang de signalen die deze mensen
afgeven zo serieus mogelijk te ne-
men. Vaak is afwijkend gedrag een
schreeuw om hulp, om begrip. Maar
niet a l t i jd zal een leek de aangewezen
persoon zijn om die hulp te verschaf-
fen.
l lebt u last van een psychiatrische
patiënt in uw eigen omgeving neem
dan contact op met de GG & GD of de
politie. Zij zijn in staat om te beoorde-
len of een dergelijke persoon wellicht
t i jdel i jk dient te worden opgenomen.
Dat kan door middel van een zoge-
naamde l BS, een In Bewaring Stelling,
die alleen door de burgemeester kan
worden afgegeven.

Op maandag 22 februari a.s. is om 19.30 uur op Nederland l in het
NCRV programma 'Help' een gedramatiseerd beeldverslag te zien
over winkeldiefstal, getiteld: 'Benny boyr. Er wordt nader ingegaan op
de problemen die veel middenstanders hebben inzake winkel-
diefstallen.
Daarna ziet u de reconstructie van het op waarheid berustende verhaal
getiteld 'Vurige liefde'.

Graag komen burgemeester en wet-
houders in contact met verenigingen
en/of instellingen, die bereid zijn en-
kele malen per jaar schoenen in te za-
melen. Aan de hand van de aanmel-
dingen zullen we beoordelen wie er
voor een inzamelvergunning in aan-
merking kom(t)en.

Voor het inzamelen krijgen de vereni-
gingen/instellingen een vergoeding.
Voor de eerste 200 kilogram f 0,30
per kilogram, voor elke kilogram
meer f 0,50. Het ophalen en sorteren
van de schoenen gebeurt door de
Stichting Krol Schoenen.

NZAMELING VAN
KLEDING

Het gemeentebestuur heeft een inza-
melvergunning afgegeven voor kle-
ding aan de volgende instellingen:
1. De Stichting Mensen in Nood voor

zaterdag, 30 maart 1993;
2. Het Leger des Heils voor de perio-

de 6 tot en met 28 mei 1993;
3. De Stichting Kleding Inzameling

Charitatieve Instellingen voor de
maand oktober 1993.

De opbrengst van de kleding is voor
een goed doel. Door het inleveren van
deze kleding aan de genoemde instel-
lingen voorkomen we dat deze kle-
ding op de steeds grotere afvalberg
komt.

De inzamelaars halen alleen kleding
in de bebouwde kom Vorden op.
Woont u in het buitengebia^fcn wilt u
ook kleding meegeven, (S^kunt u
even bellen naar de gemeente en met
de heer Brussen een afspraak maken
hoe u de kleding kunt afgeven of hoe
de kleding gehaald kan worden.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

Op 8 februari jongstleden heeft de
heer H.T. Berentsen, het Stroo 3 te
Vorden, vergunning aangevraagd
voor het vergroten van een garage/
hobbyzolder, op het perceel het Stroo
3 te Vorden.
Op 12 februari hebben burgemeester
en wethouders van Vorden een ver-
gunning gevraagd voor het verande-
ren van een kantoor op het perceel de
Horsterkamp 12 te Vorden.

ERLEENDE BOUW-
VERGUNNING

Op 9 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan:
— de heer J.W. Rietman, Baakseweg

12 te Vorden, voor het bouwen van
een loods en het verbouwen van
een loods tot rundveestal/melk-
stal.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

Bejaardensoos
Vierakker/Wichmond
A.s. woensdagmiddag 24 februari be-
jaardensoos in het Ludgerus-gebouw.
Na de opening en een kopje koffie zal
de heer Van Roekei uit Zelhem een
gedeelte van de middag tot de pauze
vertellen over oude boerenverhalen.
Na de pauze zal de heer Joop Tjoonk
die zelf de film heeft gemaakt van de
optocht 'Oranjefeest '92' op het
scherm vertonen en als aanvulling
nog een ander filmpje.
Men hoopt dat iedereen weer aanwe-
zig is.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, doopbediening. Er is zondagsschool en
jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. G.A. Westerveld, Apel-
doorn.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 21 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
Woensdag 24 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Aswoensdag.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 20 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 februari Pas-
tor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 20-21 februari dr. Sterringa.
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 èf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts van zaterdag 20 februari 12.00 uur
tot maandagochtend 7 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 20-21 februari W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden

SPREEKUREN:
GezinS'/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Post-
bus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Ho-
gestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje februari mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere 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.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden WV-kantoor: 18/2:
10.00-12.30 uur; 19/2: 9.30-12.30 uur; 20/2:
10.00-15.00 uur; 22/2-24/2: 10.00-15.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, dienst voor jong en oud, viering H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 21 februari 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.

Weekend- Wacht-Pastores: 21-22
Pastor Grondhuis, tel. 05759-4221.

februari

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Bejaarden dansgroep Vierakker-Wichmond

Op de feestelijke jaarvergadering werden alle leden van de
dansgroep met hun echtgenoten welkom geheten door de
voorzitter Dien Pardij.s.

TROUWREPORTAGE in kleur, inkl. album voor...
Stel zelf uw reportage samen. f455.- FOTO .AD.' RUURLO

*ÏÏ 05735-1775

Ook werd welkom geten de bekende
Zus van Til-Klumper uit Vorden, die
deze avond wilde verzorgen. Na de
koffie met tractatie wrd het woord ge-
geven aan Zus van Til-Klumper.
Tussen de consumpties en hapjes
door werd het een heerlijke avond,
door de verhaaltjes en sketches van

Tante Zus. Ze kreeg dan ook na af-
loop een lang en wel verdiend ap-
plaus.

Na afloop bedankte de voorzitster ie-
dereen voor de geslaagde avond, en
werd er nog een kopje koffie met
krentebrood aangeboden.



NEDAC SORBO GROEP B.V.
Ten behoeve van ons kantoor te Vorden zoeken wij voor direkt
een initiatiefrijk medewerkster die part-time wil werken als:

management assistente.
Tot het takenpakket behoren secretariële- en management
ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de
Groepsdirektie.
De werktijden kunnen per week variëren van 10 tot 20 uur.

Voor deze zelfstandige job vragen wij:
• vooropleiding op HAVO/WVO-niveau, aangevuld met een
secretariële opleiding (bijv. Schoevers)

• beheersing van Duits en Engels in woord en geschrift
• ervaring met geautomatiseerde tekstverwerking (W.P.)
• meerjarige werkervaring in een vergelijkbare functie

Met name herintreders worden verzocht te reageren.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan:
Direktie Nedac Sorbo Groep bv, t.a.v. dhr. J.F.M, van Dam
Postbus 12, 7250 AA Vorden.

Alleen het beste is goed genoeg
4- MEINDL schoenen
4- breed assortiment
4- voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4- dus werkelijk 100% waterdicht

4- sta op MEINDL

«etds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272
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EUROPESE
SPECIALITEITEN

Grenzeloos Lekker <i
4

Vers van de Warme Bakker. • <$
Dat proeft U! -Q

nieuw:
. VORDENS WIT £

N
U hoeft het niet ver te Q

zoeken voor een gezonde —
! variatie!

l F
Gold Korn, Wadden

't winkeltje in vers brood en banket

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

SATEH-SCHIJVEN
lekker gekruid gehakt bij het brood of

de warme maaltijd!

PER STUK 1 ,50

(ca. 20 min. braden)

MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Bami of Nasi
1 kilo 5,95

SPECIALITEITEN

Pampa-
schijven
5 halen 4 betalen

Boterhamworst
100 gram 1,15

GrillWOrSt 3 smaden

per stuk 5,~
DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker! 100 gram £ ,tft)

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

magere Runder
Lendelapjes
500 gram 8,95

Kippepoten
1 kilo 4,98

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

Knallend open huis!
Op zaterdag 20 februari

van 14.00 tot 16.00 uur in Eetcafé 't Zwaantje
U bent allen van harte welkom, om kennis te komen maken met

Mare en Hilda de Groot, onder het genot van een hapje en drankje.

• Biljart - Snooker • Plate service • Groot terras - Zaal
- Logies met ontbijt

Voor de fietsers bij appelgebak
gratis kopje koffie, en voor

TI f f >

iWVA « j o
'«BMW f̂ö...c/e kinderen een leuke verrassing!

RKIL

1 BOS ANJERS en 1 BOS TULPEN
SAMEN 8,95

NARCISSEN
2 BOS 4,95

EXTRA GROTE
AZALEA 6,95

DE VALEWEIDE-bloemen
De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 20 HAPSAP JAFFA'S

BLANKE WITLOF
HEELKILO

VERSE CHAMPIGNONS
HALVE KILO 2,95 HEELKILO 5,50

KOLDENHOF's Versmarkt

Hengeloseweg 14 Vorden Tel. 05752- 2222
Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.



DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van mede-
leven, door u betoond, tijdens
de ziekte en na het overlijden
van onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

ANNA TIESSINK
WEDUWE VAN GERRIT MOMBERG

mogen wij u door deze oprecht
dankzeggen.

J.A. Groot Roessink-Momberg
G. Groot Roessink
A. Zuurveld-Momberg
G. Zuurveld
Klein- en achterkleinkinderen

februari 1993
7255 LE Hengelo (Gld.)
Vordenseweg 84

VERHUISD:

VAN:
Hoekend aalseweg 3

NAAR:
Nieuwstad 7,

7251 AD Vorden

fam. B.H. Norde

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme ot dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD: bouwland
voor de aardappelteelt. A.J.
Vruggink, Vorden. Tel. 05752-
1568.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, circa 6 uur per
week. Brief onder nummer
47-1. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: staande sche-
merlamp (eiken, gedraaide
voet) met leren kap; hang-
lamp (as van karwiel) met 3 le-
ren kapjes; schemerlamp
(gedeelte karwiel) met 2 leren
kapjes; 2 hanglampjes met
leren kap; kinderwagen
(bruin) met bruine rib-bekle-
ding; wandelwagen (bruin);
wandmeubel, donker eiken,
met bar en glasvitrine
(i.z.g.st.); lange cognac-kleuri-
ge chenille gordijnen.
Tel. 05752-3312.

• GEZOCHT: oppas, vanaf
ca. 35 jaar, voor 2 kinderen (6
en 8 jaar) dinsdagochtend t/m
vrijdagochtend in de vakantie-
periodes. Brinkerhof 72, Vor-
den. Tel. 3683.

• TE KOOP: Peugeot 205
XE Bj. '85, beige, met APK en
Fiat panda 1000 CL Bj. '87,
rood, met APK. Rietman Auto-
banden tel. (05753) 2779.

• TE KOOP: Bouwland, 1.35
ha bij A.G. Schotman, Vorden,
tel. (05752) 6737. Briefjes inle-
veren zaterdag 27 februari
13.30 tot 14.30 uur.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

SIERADEN
in de voorjaarskleuren

zijn ook binnen.
i

We hebben prachtige
14-kr. goud pltd.

KETTINGEN en
ARMBANDEN

met 2 jaar garantie.

DEMI-BYOU
Zutphenseweg 8

VORDEN
Tel. 05752-3785
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Dinsdag 23 februari zijn wij 25 jaar
getrouwd.

»
Wij willen dit graag met onze kinderen
en U vieren op zaterdag 27 februari.

U bent van harte welkom op de
receptie van 1 4.30-1 6.00 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

*
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Arnold Helmink
en

T

*
*i

Gerry Helmink -ter Huurne

Het Hoge 55
7251 XV Vorden
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In plaats van kaarten

Op 24 februari 1992 waren wij 25 jaar
getrouwd.

Op vrijdag 26 februari 1993 hopen wij
samen met onze kinderen, ons, door
familie-omstandigheden uitgestelde
25-jarig huwelijksfeest, te vieren.

Gerrit Verbeek en
Lia Verbeek-Hendriks

Ter gelegenheid hiervan geven wij een
receptie op vrijdag 26 februari, van
15.00-16.30 uur, in zaal/bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

februari 1993
Industrieweg 15,7251 JT Vorden
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Op dinsdag 15 september 1992 waren -x-
wij

Bennie Lenselink

*
en «

9f
Dinie Lenselink- Toonk

x
t

25 jaar getrouwd.
Tf!

X
Wij nodigen U uit voor de receptie van
15.00 tot 16.30 uur op zaterdag
27 februari a.s. in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

T»
t

februari 1993
-£ 'de Bonekamp'

Schuttestraat20,7251 MZ Vorden
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Maandag 22 februari hoop ik

M. Weenk-Bouwmeester

D.V. 90 jaar te worden.

Op een receptie van 15.30-17.00 uur in
uitspanning 'De Heikamp' te Ruurlo is
een ieder welkom.

Linde 1993
'Weenk', Schuttestraat 12, Vorden
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Wij danken U allen voor de
steun en belangstelling tijdens
de ziekenhuisopname en
thuiskomst.

fam. Wortelboer

Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
Slingerbosch te Zutphen, is heden rustig ingesla-
pen onze lieve tante

Grietje Maalderink-Obbink
WEDUWE VAN GERRIT JAN MAALDERINK

op de leeftijd van 88 jaar.

Uit aller naam:
A. Disbergen-Besselink

13 februari 1993
Correspondentie-adres:
Ruurloseweg 17A, 7255 DE Hengelo (Gld.)

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
18 februari om 13.15 uur in het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden.
Aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in voornoemd uitvaartcentrum.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze
lieve vader, schoonvader en opa

Hermanus van der Meij
WEDUWNAAR VAN H.C. RUEGEBRINK

op de leeftijd van bijna 70 jaar.

Vorden : Apen Trees
Judith en Freddy

Reewijk: Manneke en John

7251 WR Vorden, 15 februari 1993
Brinkerhof 34

Correspondentie-adres:
A.G. van der Meij, Graaf van Limburg Stirumstraat 6,
7251 XG Vorden

Geen bloemen.

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Mo-
nuta', Het Jebbink 4A te Vorden, waar donder-
dag 18 februari a.s. van 19.00-19.30 uur gele-
genheid is tot condoleren en afscheid nemen.

Een korte rouwdienst zal worden gehouden op
vrijdag 19 februari a.s. om 13.15 uur in genoemd
uitvaartcentrum.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvin-
den om 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13.00 uur
alsnog gelegenheid tot afscheid nemen.

Hengelo (Gld.), 9februari 1993

Wie zegt mij waarom hij ons verliet.
We kunnen er slechts naar gissen.

Oneindig groot is ons verdriet.
Wat zullen wij je missen!

WIM VAN OENE
t 8 FEBRUARI 1993

Het Wonder van 't leven heb jij leren verstaan.
Je mag hopen, datje Eeuwig blijft bestaan.

Het Achterhoeks Vocaal Kwartet
Ludo Eykelkamp

Bennie Beulink
Tonnie Besselink

Lenie de Bruijn

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, mijn
lieve levensgezel, onze goede vader en opa

Antonius Hendrikus Dolphijn
WEDUWNAAR VAN H.M. VAN BERKEL

op de leeftijd van 80 jaar.

Johan en Denise
Paul, Ester

Ton en Stijntje
Sharon, Bob, Ton, Sam

Gonnie en Jan Willem
Mirjam, Rianne

Maria en Rob
Robbert-Jan, Rik

R.G. Eggink-Krijt
Wim en Gerry
Gerda en Marlen
Ruud en Rianne
Mimi en Bennie

Klein- en
achterkleinkinderen

14 februari 1993
Burg. Galleestraat 49
7251 EA Vorden

De Avondwake vindt plaats woensdag 17 fe-
bruari om 19.00 uur in de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden.
Daarna is er tot 20.15 uur gelegenheid tot con-
doleren en afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden.
De gezongen uitvaartmis is donderdag 18 fe-
bruari om 10.30 uur in genoemde kerk.
Aansluitend is de begrafenis om plm. 11.45 uur
op het R.K. gedeelte van de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

organiseert

elke derde donderdag
van de maand

klaverjas-
en

jokeravonden

18 februari
18 maart
15 april

Plaats:
Clubhuis 'De Ark'

Aanvang:
20.00 uur

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

VORDEN VORDEN

UITNODIGING
voor de voorjaarsbijeenkomst van de

tuinkeuring op woensdag 24 februari a.s.
in het Dorpscentrum te Vorden.

Aanvang 20.00 uur

Het programma zal worden verzorgd door
dhr. Beyer uit Deventer.

Hij zal ons wat vertellen over tuinen
in het algemeen en tevens zal er
een dia-presentatie plaatsvinden.

Toegang gratis
Alle belangstellenden hartelijk welkom

ORGANISATIES
en

VERENIGINGEN
in de gemeente VORDEN

wilt u uw voor 1993
geplande aktiviteiten zien opgenomen
in het VW-zomerprogramma, geef ze

dan tijdig vóór 8 maart door aan
R.C. HAANSTRA, Mulderskamp 7,

tel. 05752-1186.

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg galleestraat
36

Laatste Opruimingsweek!

Voor het versnipperen van hout
en afvoeren van snippers:

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32-Toldijk

Tel. 05755-1527

VORDEN

IVE'JMr
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

TE KOOP:
GROND
met melk

EN MELK OP PACHTBASIS

Inlichtingen:
Makelaarskantoor

. VAN ZEEBURG
Vorden-Tel. 05752-1531.

Geldig: 18 -19 -20

Bericht van het Ministerie
van Volksgezondheid:

VERo M O t T februari 1993

500 gram 8,98

GRILLWORST
NATUREL - HAM/KAAS

250 gram 2,98

HAMBURGERS
4 HALEN 3 BETALEN

SPECIAL:

ZUURKOOL-
SCHIJF

100 gram 1,85

VLEESWAREN
SPECIAL:

GEBRADEN

KAAS-GEHAKT
MET KIP

100 g ram 1,95

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGERIJ Tel. 05752-1321

„Karmijn" HAND-
APPELS NU 2 KILO

KLASSE/ 2,50
NIEUW!

GROENTE-
VRUCHTEN SALADE

250 GRAM

1,95
HOLLANDSE PER STUK

KOMKOMMER 1,95
MAANDAG:

PANKLARE

WITTE
KOOL

500 GRAM

95

DINSDAG:

BAK-
SCHOTEL
500 GRAM

250

WOENSDAG:

PANKLARE

GROENE
KOOL

500 GRAM

95

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

APPEL-
FLAPPEN

1,60

MUESLI BOL
VAN 4,00 VOOR

3,25

KAAS-
CROISSANT

1,75

Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 18 VORDEN TEL 1384



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden (sector
Grondgebied, bureau Milieu-Koetshuis) ligt vanaf 19
februari 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:

Nedac Sorbo Groep BV, Nieuwstad 28a, 7251 AH
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een inrichting voor de produk-
tie van huishoudelijke artikelen, alsmede opslag, ver-
pakking, administratie, verzending, wagenpark en
technische dienst op het perceel plaatselijk bekend
als Nieuwstad 28a te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie K, nrs 3871, 4503,3972,4269,
4268 en 2798 en M nrs 264,611 en 612.

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

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

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

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

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

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

Datum: 9 februari 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van de Wet
persoonsregistraties, bekend dat ze voor de navol-
gende persoonsregistratie een privacy-reglement
hebben vastgesteld:

— verstrekking van identiteitskaarten;
— voor bereiding GBA.-

De privacy-reglementen liggen vanaf 18 februari
1993, gedurende 3 maanden, ter gemeentesecreta-
rie, burgerzaken, voor eenieder ter inzage. Tegen be-
taling van de kosten zijn deze reglementen verkrijg-
baar.
Deze registraties zijn aangemeld bij de Registratieka-
mer te Rijswijk. Afschriften van deze formulieren lig-
gen eveneens ter inzage.

Vorden, 18 februari 1993,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Groot gemak
zit in een klein

doosje...
Contactlenzen zijn niet alleen gemakkelijk bij
het dragen, u neemt ze ook nog eens
probleemloos mee, bijvoorbeeld als reserve,

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw specialist geelt u een deskundig advies

06 juwelier
siemennk
oo- opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN

Telefoon 1505

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu (koetshuis) ligt vanaf
19-2-93 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vor-
den van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een verzoek
met bijlagen van:
1. Bijenhof-Fijnhout Bewerking b.v., Industrieweg 2,

7251 JT Vorden, adres inrichting: Industrieweg 2;
2. Mevo b.v., Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden,

adres inrichting: Nijverheidsweg 3.

Nummer 1 betreft een aanvraag om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
meubelfabriek.
Nummer 2 betreft een aanvraag om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een in-
richting voor het produceren van fijnmechanische on-
derdelen voor de meet- en regelindustrie.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunningen kunnen door een ieder gedurende
een maand vanaf de datum van tervisielegging van
deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend
bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaar-
schriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder
kan ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde
BEZWAREN inbrengen, enwel op verzoek tot 5 maart
1993. U gelieve daarvoor een afspraak te maken

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Datum: 15 februari 1993

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

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

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL.: 05440 - 61308

NEYER MIND
2H febrwoirl
ff Ui..©© uur

vcuncif 21.00 yur

GECOSllEUDURNtVUSBU
m,m.v. LIBERTY
(D« City bussen rijden) UT OP K WIJZIGINGEN

3..©@ = l©.,©© yyr

DWEILEN door GROENLO
(Pelïkaan geepend) VRIJ INTREE

vanaf 21.00 uuir

(uitsluitend retourbunen naart L~voorde-Roreulo-
Rwurlo-Eibertjen en Neede VRIJ ENTREE

23 februari

DWEILEN door GROENLO
(Pelikaan geopend) VRIJ ENTREE

FEESTELIJKE AFSLUITING CARNAVAL '93

ARIE RIBBENS &
VRU ENTREE

VOOR BUS INFORMATIE BEL:05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Uw oude
apparaat is

goud iiuaard.
Bepaal vandaag nog met uw

Expert-deater de waarde van uw
oude apparaat. En profiteer zo

uw nieuwe TV, wasmachine,
magnetron, koelkast... Over uw
extra's als All Risks Garantie,

Geluidsgarantie, Omruilgarantie,
Gratis Thuisbezorgen watt overigens

niet te onderhandelen.
Want die krijgt u sowieso gratis!

VOORBEELD:
SONYKVX2151KLEUREN-TV
De nieuwste 55 cm (elf. 51 cm) Kleuren-TV met Hi-Black
Trinitron beeldbuis Met stereo-geluid en Teletekst.
Normale prijs 1798,
Inruil goedspelende TV, 200
niet ouder dan 8 jaar, b.v. *W

VOORBEELD:
PHILIPS TC 622 STOFZUIGER
Met een nieuwe stille turbokompressor motor, elektronisch rege
baar en stofzakmdikatie 3 (aar garantie op de motor

Normale prijs
Inruil oude stofzuiger, b.v.

VOORBEELD:
GRUNDIGGV 201 VIDEORECORDER
Met het nieuwe programmeersysteem PDC, neemt op
wanneer een programma echt begint en eindigt
Normale prijs 898,
Inruil oude videorecorder, b.v 100

VOORBEELD:
BAUKNECHTWASAUTOMAAT
14 Basisprogramma's, traploze temperatuur-
instellmg tot 95'C en centrifuge 1000/700 tpm
Normale prijs 1499,
Inruil oude wasmachine, b.v. 100,

UW PRIJS1399

VOORBEELD:
PIONEER N32MINISET
Mei versterker , digitale tuner, CD-speler en autoreverse
cassettedeck Inkl afstandsbediening en luidsprekers

Normale prijs 998,-
Inruil oude hifi-set, b.v. 150,'

UW PRIJS

848;
E)€>ERT, HAAR WORD JE WIJZER VAM.

* Aktie t/m 28 februori *

ARENDSEN
Raadhuisstraat 14 7255 BW Hengelo (gld.) Telefoon: 05753 - 2511

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

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

WERK-
KLEDING

SCHIPPERSTRUIEN
COMMANDOTRUIEN

BROEKEN
OVERALLS-JASSEN

enz. enz.

Bodywarmers
al vanaf 39,—

Gevoerde Laarzen
vanaf 49,95

Werkschoenen
vanaf 57,50

Kom eens kijken.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld. - Tel. 05753-2139

Mogen wij u eens een
goede spaartip geven

Geldt voor de Top Vast Spaarrekening met een looptijd van 1 jaar.
Voor 2 jaar geldt 6,75%. De minimum inleg is ƒ 1000,-, de maximum
inleg ƒ 500.000,-. Actie loppt van 15 t/m 28 februari. ^^^

Centrale Volksbank
•Rentewijzigingen
voorbehouden U bent van harte welkom

VORDEN:
Zuivelhof 11 - Tel. 05752-3649



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
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Met dubbeldekker door Vorden: (jOCGC Stllllt

Open Huis Pantoffeltje

De nieuwe eigenaren (per l febr.) Frank en Mirjam Meulenbroek hadden een leuke stunt
bedacht om de aandacht te vestigen op hun Open Huis van het Pantoffeltje. Met een oerechte
Londense dubbeldekker 'The Lady Diana' werden de bewoners van het bejaardentehuis 'De
Wehme' woensdagmiddag uitgenodigd om met deze bus een rondtoer door Vorden e.o. te
maken.

Deze geste werd door de bewoners
zeer op prijs gesteld. Zij werden be-
hendig door Vordens dreven gereden,
met aan boord de heer J. v.d. Broek
als reisgids. De reis ging door Vorden
natuurlijk langs de 'Pantoffel', daar-
na door de buurtschappen Hackfort,
Delden en Linde. De heer V.d. Broek
wist veel te vertellen over Vorden en
zijn bewoners. En menig uitgenodigd
passagier wist wel een plekje te her-
kennen onderweg!!!

De rondtoer duurde ruim l '/2 uur, er
was genoeg tijd om alles goed te be-
kijken. Ook de inwendige mens werd
niet vergeten. De dames en heren
werden door de nieuwe eigenaren van
't Pantoffeltje ruimschoots getrak-
teerd op een drankje en een hapje, zo-

dat de gasten zeer voldaan naar 'De
Wehme' terugkeerden.
Frank Meulenbroek was na afloop
verheugd dat de bewoners van 'De
Wehme' zo hadden genoten.

Woensdagavond was er in 't Pantof-
feltje 'open huis'. Dat begon in de
vooravond met een receptie voor ge-
nodigden.
Behalve de kennismaking met de
nieuwe eigenaar Frank Meulenbroek
en echtgenote Mirjam, konden de
aanwezigen tevens afscheid nemen
van Nico en Tine van Goethem.
Eerstgenoemden werd veel succes
toegewenst en het echtpaar Van Goet-
hem alle goeds voor de toekomst.
Het 'open-huis' gebeuren had deze
avond meer weg van een bruiloft. Erg

gezellig en volop feest, mede dankzij
de medewerking van het orkest 'Re-
flex'. De Vordense boerendansgroep
'De Knupduukskes' gaf op de haar
bekende wijze acte de présence.
De leden van het orkest 'The Ham-
mond FQ |̂ gaven een alleraardigste
imitatie lln de ooit befaamde 'Do-
rus'. Veel applaus ook voor parodist
Tonny van der Lee, die de aanwezi-
gen met zijn optreden aangenaam
verraste.
Frank M^knbroek toonde zich aan
het eind van de avond een gelukkig
mens. 'Het heeft mijn stoutste ver-
wachtingen overtroffen. Ik ben erg
blij dat er zoveel mensen zijn geko-
men om ons succes toe te wensen. Ik
heb er dan ook erg veel zin in om aan
de slag te gaan', zo sprak hij.

GROEP VORDEN

In de afgelopen periode werd contro-
le gehouden op het vrachtverkeer in
het dorp Vorden. Hierbij werd een be-
stuurder van een vrachtauto geverba-

liseerd omdat zijn vrachtauto niet rij-
technisch in voldoende staat van on-
derhoud verkeerde. Een van de ge-
monteerde luchtbanden was sterk

N D W K

S L A G E R IJ

Basisbcrciding smoren:
Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei het
in bruine boter .1.111
weerszijden dicht en bak
het samen met een
houque t v,ui prei, ui ,
wortel en diverse kruiden
(bijvoorbeeld
pcperkorrels, l a u r i e r ,
kruidnagel) b ru in . Neem
het vlees uit de pan en
blus de braadboter met
een weinig water. Doe het
vlees terug in de braadpan o t' -slede en
smoor het met gesloten deksel of in de oven
/achtjes gaar.

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram runderstooflappen in blokjes
bouquet garni (ui, wortel, prei, seïdcrij,
peperkorrel en laurier)
80 gram boter of margarine
l glas rode wi jn
l deciliter bouillon
l knolselderij in blokjes
l winterwortel in schijfjes
l gesnipperde ui
l teentje knoflook uit de pers
l rode paprika in reepjes
l theelepel proven^aalse kruiden
1 eetlepel tomatenpuree
2 deciliter bouillon
zout
peper
50 gram geraspte kaas

Rundersmoor
met

proven^aalse
kruiden

V L O G M A N

Braad de blokjes vlees aan in ca. 60 gram
boter met het bouquet garni, rode wijn en

bouillon en laat het in ca.
2 uur gaar smoren.
Blancheer de knolselderij
en de wortel in kokend
water. Smelt de
resterende boter (ca. 20
gram) en f ru i t de ui en de
k n o t l o o k l ich tbruin . Bak
vervolgens de
tomatenpuree even mee.
Voeg de geblancheerde

knolselderi j en wortel en overige groenten
toe en laat /.e meesmoren tot alles goed warm
is. Strooi er de kruiden over en voeg het gare
rundvlees toe. Schenk de bouillon er bij en
Iaat alles ca. 10 minuten op een laag pi t je
gaar sudderen. Breng het op smaak met
peper en /out. Breng het gerecht over in een
ovenv.iste schaal, strooi er geraspte kaas
overheen en gratineer het onder de gr i l l .
Lekker met aardappelpuree of
aardappelkroketjes.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1895 kj (455 kcal)
Eiwit: 30 gram
Vet: 31 gram
Koolhydraten: 11 gram

doorgesleten. De tweede metalen
koordlaag van de band was reeds ge-
heel doorgesleten. Tevens was de
verplichte APK-Eeuringstermijn zeer
ruimschoots overschreden. Nadat een
andere band was gemonteerd mocht
de vrachtauto zijn weg naar het wes-
ten van het land vervolgen.

Een inwoonster van Vorden deed op 5
februari aangifte van vermissing van
haar fiets bij de rijwielstalling van het
NS-station te Vorden. Door de plaat-
selijke politie is een onderzoek inge-
steld bij het station. In het struikge-
was achter de stallingsruimte werd
wel een fiets in de struiken terugge-
vonden, echter niet de fiets waarvan
net aangifte was gedaan. Sluit uw
fiets goed af! Bij een gehouden con-
trole aldaar bleek dat het daar nog be-
hoorlijk aan mankeert.

Bemiddeld bij de verstrekking van di-
verse formulieren aan bewoners van
de gemeente Vorden.

Bij diverse winkeliers is weer adver-
tentie-inwinning geweest voor de uit-
gave van een boekje met als onder-
werp 'Sport voor gehandicapten'.
Een plaatselijke winkelier bracht de
politie hiervan op de hoogte. Enige
jaren geleden heeft o.a. de politie van
Vorden hiernaar een uitgebreid on-
derzoek ingesteld waarbij enige straf-
bare feiten aan het licht kwamen voor
wat betreft de uitgever. U bent ge-
waarschuwd!

Op 6 februari omstreeks 07.15 uur
was een auto door de afrastering ge-
reden in de bocht van de Wientjes-
voort. De afrastering werd vernield,
inclusief een betonnen paal. De auto
kwam in een aangrenzend weiland tot
stilstand.

Op de Horsterkamp werd ter hoogte
van de inrit van het kasteel Vorden op
6 februari omstreeks 14.15 uur een
lichtmast omver gereden. De PGEM
is ingelicht.

Op 8 februari vond er omstreeks
07.20 uur een ongeval plaats op de
Riethuisweg te Vorden. Aldaar werd
een reegeit aangereden. De reegeit
raakte gewond en vluchtte het bos in.
Later werd de geit in samenwerking
met de jachtopziener gevonden, na
een uitvoerig ingesteld onderzoek,
nabij het Groene Kanaal. Het dier
was aan de verwondingen overleden.
Op 8 februari melden enige bewoners
van de Vierakkersestraatweg te Vier-
akker dat een aantal verkeersborden
en bermpalen vernield waren langs
genoemde weg. Diverse palen waren
uit de grond getrokken. Uit onder-
zoek is gebleken dat er in de afgelo-
pen avond een feestavond is geweest
ter plaatse. Diverse bermpalen etc.
werden aan het Jebbink te Vorden te-
ruggevonden.
Op 8 februari omstreeks 18.30 uur
werd een gewonde hond, ras labrador
retriever, aangetroffen op de Heide-
polweg. De hond was licht gewond
aan de poot. Het beest is naar het asiel
te Zutphen gebracht.

Mededeling: Spoed!
Op woensdag 31 maart 1993 is er
weer de mogelijkheid voor 55-plus-
sers om hun rijervaring te laten testen
door ervaren r ij -instructeurs. De or-
ganisatie is in handen van de Stich-
ting SWOV, de afdeling Vorden van
VVN, de ouderenbonden, de rijkspo-
litie en de gemeente Vorden. De aan-
meldingen komen reeds binnen. Een
ieder wordt verzocht haast te maken
met het aanmelden, opdat de organi-
satoren voldoende tijd hebben om een
goede dagindeling en dergelijke te
maken. Gaarne dus opgeven bij de
SWOV te Vorden aan de Raadhuis-
straat.

9 februari: Aanrijding materiële
schade.
Op de Burg. Galleestraat t.h.v. de
spoorwegovergang raakte de aan-
hangwagen gekoppeld achter de per-
sonenauto, bestuurd door^n 60-jari-
ge inwoner van Vorden, fllirift. De
aanhangwagen raakte eei^>oom en
kwam tegen een hek tot stilstand. De
schade aan het hek viel wel mee,
maar de aanhangwagen was fors be-
schadigd.

12 februari: Diefstal geldcassettes uit
supermarkten. Op vrijdagavond tij-
dens de koopavond zijn er bij 2 super-
markten te Vorden geldcassettes ont-
vreemd. Dit gebeurde om 18.15 uur
en later om 19.10 uur. De werkwijze
was daarbij als volgt: 2 vrouwen en
een man verschijnen aan de kassa. De
twee vrouwen leiden de aandacht af
van het personeel en de overige klan-
ten. De derde dader ontvreemd tege-
lijkertijd een geldcassette uit de onbe-
mande kassa.
Uit onderzoek bleek dat de daders die
dag ook in Zutphen en Groenlo zijn
geweest. De politie verzoekt eventue-
le getuigen die nog niet gehoord zijn,
zich te melden.
Signalementen daders: Ie vrouw -
25 a 30 jaar oud, ongeveer 1.65 m,
fors postuur, lang do.blond haar,
goudkleurige bril, okergeel jack,
blauwe spijkerbroek.
2e vrouw — 30 a 35 jaar oud, onge-
veer 1.65 m, normaal postuur, coupe
soleil, lang haar tot op de rug, zwarte
jas met grijze bontkraag, zwarte spij-
kerbroek.
man — ongeveer 25 jr. oud, slank,
donkere huidskleur, kort geknipt
kroeshaar, hoog opgeschoren, donker
jack, zwartkleurig of donkergroen,
donkerblauwe spijkerbroek.
Een ieder die tevens mededeling kan
doen over de eventuele vluchtroute
en het gebruikte vervoersmiddel
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie. .
In de nacht van 12 op 13 februari is
uit een tuin aan de Voornekamp te
Vorden een aardewerk pot ont-
vreemd. In die pot stond een buxus-
plant. De gezamenlijke waarde is on-
geveer f 200,-.

15 februari: Diefstal compressor.
Tussen zondag 14 februari 10.30 uur
en maandag 15 februari 9.00 uur, is
uit een loods aan de Hamelandweg
een compressor gestolen.
Man gewond door motorkettingzaag:
aan de Mosselseweg raakte een man
gewond doordat tijdens het boomza-
gen de motorkettingzaag doorschoot.
De betrokken man is naar het zieken-
huis gebracht met een diepe vlees-
wond aan zijn been.

Geef u op voor de rijtest 55 + van de
SWOV!
Denk aan de vastgestelde openingstij-
den.

Gevonden voorwerpen
2 Afdeknetten van 8 x 4 meter; kom-
pas; l sleutel met ijzeren label met
'D'.
Verloren voorwerpen
Sleutel voor brievenbus met rood
koord; 2 sleutels aan label van Landi-

ni; een paar zwarte glacé handschoe-
nen; portemonnee, bruin, Arnro; 2
sleutels aan label 'Landini' + ander
label; rugzak met hockeysportattribu-
ten; 4 of 5 sleutels, geen label, wel
aan ring; sleutelbos meerdere sleutels
o.a. autosleutels.

Grote belangstelling voorRabo Seminar:

Bedrijfsopvolging in de
landbouw
'Aan de volle zaal is te zien dat er nog veel animo is het boe-
renbedrijf voort te zetten', aldus de heer J. Krooi, directeur
van de Rabobank Vorden en Omstreken, t ijdens het openings-
woord van de Rabo-voorlichtingsbijeenkomst over bedrijfs-
overname in de landbouw.

Hij toonde zich verheugd over het feit
dat ca. 115 personen op deze bijeen-
komst waren afgekomen. De heer
Stortelder, bedrijfskundig adviseur
van de GIBO Groep, ging in een in-
leiding vervolgens in op de verschil-
lende rSeloningsvormen voor opvol-
gers en op de fiscale verschillen die
hierbij kunnen optreden.
'Fiscaal gezien is de maatschap veel-
al aantrekkelijk, maar de onderlinge
verhouding tussen ouders en opvol-
ger dient dan wel goed te zijn', aldus
de heer Stortelder.
Diverse bepalingen en voorwaarden
uit een maatschapscontract werden
nader toegelicht. De heer Vrielink,
agrarisch relatiebeheerder van de Ra-
bobank Vorden, deed aan de hand van
een cijfervoorbeeld uit de doeken hoe
de financiële positie van ouders en
opvolger eruit kan komen te zien na
bedrijfsovername.

Essentie uit zijn gloedvolle betoog
was, dat men over een bedrijf met
perspectief moet beschikken en dat
goed ondernemerschap van groot be-
lang is. 'De boer is de spil van het
bedrijf', aldus Vrielink.
In de gepresenteerde videofilm kwa-
men een vijftal ondernemers aan het
woord die allen in een verschillend
stadium van bedrijfsopvolging zaten.
Veel aspecten die hierin werden be-
handeld, waren herkenbaar voor de
aanwezigen, die vrijwel allen ook
met de bedrijfsopvolging te maken
hebben, of daarmee binnenkort te
maken krijgen.
'Van belang is', aldus Krooi in zijn
slotwoord, 'dat u vroegtijdig contact
opneemt met uw accountant, de SEV-
er of de bank.' Uit de vele vragen
bleek hoezeer dit onderwerp leeft bij
de agrarische ondernemers. Een ge-
slaagd initiatief van de Rabobank.

Voorlichting GmvL slaat aan
De Vordense afdeling van de GmvL zal ook in 1993 voorlich-
ting gaan geven aan de basisscholen. Het afgelopen jaar wer-
den een aantal klassen van de Vordense basisscholen uitgeno-
digd om een kijkje op een boerderij te nemen. De deelnemen-
de bedrijven hebben toen tevens een les verzorgd op de scho-
len. Middels een diaserie werden de kinderen nader geïnfor-
meerd.

Ook hield de GmvL een open dag op
het gemengde bedrijf van de heer H.
Bouwmeester. Gezien het flinke be-
zoekersaantal zal ook aanstaande zo-
mer een dergelijke dag worden ge-
houden, evenals de open dag in com-
binatie met een fietstocht. Vorig jaar
trok dit evenement liefst 240 deelne-
mers.

De diverse excursies die werden
georganiseerd trokken eveneens veel
belangstelling. 'Het jaar 1992 bleef
staan in het kader van het magische
woord milieu', zo schrijft Herman
Vrielink in het jaarverslag van de af-
deling.
'Het afdekken van mestsilo's, het
verplicht onderwerken van mest. De
steeds vaker geuitte dreiging om de
toegestane hoeveelheid uit te rijden
mest verder terug te brengen. De eco-
logische richtlijn van de Hinderwet,
het feit dat spoelwater niet op opper-

vlaktewater geloost mag worden, al
deze problemen hebben te maken met
het milieu. En nog steeds slaagt de
overheid er niet in samen met het
Landbouwschap tot sluitende afspra-
ken te komen. Het gevolg is dat agra-
rische ondernemers ook niet meer
weten waar zij hun bedrijfsvoering
op moeten afstemmen. Met in hun
achterhoofd een dreigende inkrim-
ping van de veestapel houden de boe-
ren hun stallen gevuld met als gevolg
nog meer mest!', aldus Vrielink.
De afdeling Vorden van de GmvL
'boert' zelf overigens nog wel goed,
gezien het ledental van 201. Donder-
dagavond 25 februari vindt in zaal
'De Herberg' de jaarvergadering
plaats. De aftredende leden A.H. Arf-
man-Hiddink, G. Schuerink en H.G.
Vrielink stellen zich bij de bestuurs-
verkiezing herkiesbaar. De heer H.
Bouwmeester stelt zich niet herkies-
baar.

'Deurdreajers goat er weer
tegenan'
Onder het motto 'Deurdreajers goat 'r tegenan als dynamiet,
dus erger oe niet', gaat de Vordense carnavals vereniging
reeds deze week met haar programma van start.

Woensdag 17 februari gaat Prins Jan
de Tweede met zijn gevolg naar 'Vil-
la Nuova' waar met de bewoners car-
naval gevierd zal worden en waar het
altijd heel gezellig toeven is. Tijdens
het bezoek aan 'Villa Nuova' zullen
diverse optredens plaatsvinden.
Vrijdag 19 februari worden de basis-
scholen in Vorden, Kranenburg en
Wichmond/Vierakker bezocht. Prins
Jan zal dan vergezeld worden door
jeugdprins Marnix de Eerste en
jeugdprinses Suzanne de Eerste.
Vrijdagmiddag wordt een bezoek ge-
bracht aan de jongste en de oudste in-
woner van Vorden. Zaterdagmorgen
20 februari vertrekt de carnavalsstoet
vanaf Villa Nuova naar het gemeen-
tehuis, waar aansluitend de sleutelo-
verdracht zal plaatsvinden, waarna
Prins Jan het startsein zal geven voor
vier dgen carnavalsfeest in Vorden.
Zaterdagmiddag begint het feest in
residentie 'De Herberg' met een kin-

dercarnaval waaraan medewerking
verleend zal worden door de gooche-
laar Pedro. Na afloop is er disco en
zal tevens de officiële installatie van
de jeugdprinses en prins plaats vin-
den.
Zaterdagavond is er groot carnavals-
bal m.m.v. het dans- en showorkest
'Liberty'. Zondag 21 februari is er in
'De Herberg' een gezellig café-carna-
val met medewerking van het 'Hans-
ka Duo'. Eveneens onder de muzikale
leiding van het 'Hanska Duo' is er
maandagmorgen een pyamaontbijt
met 's avonds een groot 'Rosenmon-
tagbal' met Liberty.
Dinsdag 23 februari wordt het carna-
val 's middags voortgezet met het se-
niorencarnaval in 'De Herberg'.
Hieraan zal muzikale medewerking
worden verleend door Ernst Koers.
Tot slot is er dinsdagavond het
vastenavondbal met opnieuw mede-
werking van het 'Hanska Duo'.



Groot feest in 'de Woage'
Zaterdag 20 februari wordt het een groot feest in dancing
discotheek 'de Woage' te Ha 11 e.
In de grote zaal speelt de alom bekende formatie BOHFOI-
TOCH, die weer de mooiste en ondertussen ook al zo bekende
Achterhoekse liederen ten gehore gaat brengen.

Inmiddels mag de groep zich verheu-
gen in een grote schare fans, van jong
tot oud, die de muziek een mix van
Achterhoekse teksten met Zydeco en
TexMex-ritmes en patronen weet te
waarderen. Niet op z'n minst door de
wijze van presenteren, want de
omlijstende verhalen van zanger/har-
monicaspeler Hans Keuper zijn een
genot om naar te luisteren.
'De Woage' is reeds begonnen met de
voorverkoop van de kaarten voor
deze avond, die overigens al bijna
uitverkocht zijn. Personen die niet in
het bezit zijn van een kaartje kunnen
het best zo vroeg mogelijk bij 'de
Woage' zijn, daar er nog enkele hon-

derden plaatsen op deze wijze ver-
kocht zullen worden.

Niet alleen in de grote zaal zal van
alles te beleven zijn, maar ook bene-
den in de discotheken, zal het er niet
om liegen, gezelligheid staat voorop
deze avond.
In de KEN-IE-DIE-ZAAL wordt de
(carnavals)muziek verzorgd door de
beste feestmaker uit de regio door
Diskjockey Bart.

Er zullen deze avond extra discobus-
sen gaan rijden, die de grote stroom
bezoekers veilig in H alle bij 'de Woa-
ge ' a/zetten.

Vlees en minder vet: een goede
combinatie
Maart aanstaande gaat voor de derde keer de landelijke 'Let
op Vet'-campagne van start. Dit keer is het thema LEKKER
leven, LEKKER eten, LEKKER met minder vet. Ondanks
een aantal misverstanden over dit onderwerp blijken vlees en
vleeswaren produkten te zijn die prima in een vetarme voe-
ding passen. U kunt kiezen uit tal van magere soorten. De iets
vettere vleessoorten kunnen op een vetarme manier worden
bereid, waardoor er een minder vet en soms ook vetarm eind-
produkt ontstaat.

Vet, minder vet en mager

Er zijn mensen die vlees associëren
met vet. Daardoor zou het niet passen
in een minder vet voedingspatroon.
Ten onrechte, omdat vlees net zoals
zuivel - en andere produktgroepen -
tal van soorten kent die mager en ge-
middeld vet zijn.
En dat geldt niet alleen voor rund-,
kalfs-, lams- en paardevlees. Ook
varkensvlees telt vele magere soor-
ten. Bijvoorbeeld hamlappen, frican-
deau, filetrollade, oesters en schnit-
zels.
Deze produkten bevatten net zo wei-
nig vet als mager rundvlees. Vlees en
vleeswaren zijn bovendien belangrij-
ke voedingsmiddelen. Ze zijn niet al-
leen rijk aan eiwitten maar bevatten
ook vitamines en mineralen zoals ij-
zer.

Soort vet ook belangrijk

Aandacht voor de hoeveelheid vet
dus, maar ook de soort vet is belang-
rijk. Er zijn verzadigde en onverza-
digde vetten. Met name de verzadig-
de vetten worden in verband gebracht
met het ontstaan van hart- en vaat-
ziekten. Die vetten zijn in staat om
het cholesterolgehalte in het bloed te
verhogen. Een hoog cholesterolge-
halte in het bloed vergroot de kans op
het krijgen van hart- en vaatziekten.
Onverzadigde vetten blijken juist in
staat te zijn het cholesterolgehalte
van het bloed te verlagen.

Ten onrechte wordt door veel mensen
gedacht dat vlees alléén verzadigde

vetten bevat. Deze gedachte blijkt
echter niet terecht: voor bijna alle ma-
gere en zelfs bij de meeste vette
vleessoorten geldt dat overzadigde
vetten, de 'goede' vetten dus, meer
dan de helft uitmaken van de totale
hoeveelheid vet.

Vetarme bereiding

Wie aandacht aan minder vet in de
voeding wil besteden kan dat ook
doen door te kiezen voor een andere
bereidingswijze. Er zijn verschillen-
de, smakelijke mogelijkheden waar-
bij nauwelijks of geen bak- en braad-
produkt nodig is. Bijvoorbeeld in een
pan met anti-aanbaklaag. U heeft dan
veel minder bak- en braadprodukt no-
dig dan gewoonlijk. U kunt vlees ook
heel smakelijk klaarmaken in een rö-
mertopf, in een braadzak, onder de
grill of roerbakken in een wok. Dit
zijn slechts een paar manieren om een
stukje vlees vetarm te bereiden.

LEKKER leven, LEKKER eten,
LEKKER met minder vet kan dus
LEKKER met VLEES.

Gratisfolder

Wilt u meer tips en suggesties over
vlees en minder vet eten, bestel dan
de folder 'Minder vet, een gezonde
keuze'. Stuur een briefkaartje met uw
naam, adres postcode en woonplaats
naar Voorlichtingsbureau Vlees,
Postbus 39,2280 AA Rijswijk.
Deze folder wordt u gratis aangebo-
den.

SVQRT-nieuws

Volleybal-
vereniging 'Dash'
Uitslagen
D4B Terwolde 3 — Dash 5 2-1; MA
Wilh. l — Dash l 1-3; H rekr.A Dash
A - Welsum B 3-0; D2B Hansa l -
Dash 32-1; D4B Heeten 4 — Dash 6
0-3; HP SVS l - Dash l 3-0; H2A
Heeten l — Dash 3 3-0; MA Devolco
2 — Dash l 1-3; DP Dash 2 - Devolco
3 1-3; D2A Dash 4 — Boem. 2 1-2;
D5 Dash 7 — Heeten 6 1-2; Hl Dash
2 - Boem. 2 3-0; H3B Dash 4 -
Gorssel l 0-3; IB Dash l — Gorssel l
1-2; MC Dash l - Voorw. 2 3-0.

Programma
MA Voorw. l -- Dash 1; D rekr.A
Dash A — WSV E; H rekr.B Dash B
- SVS B; D rekr.B WSV F — Dash

B; D5 Dash 7 —Heeten 5.

Dash/Sorbo
dames
De dames van Dash/Sorbo hebben
zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen
de Zwaluwen met de duidelijke cij-
fers 3-0 verloren. De Almelose da-

mes waren deze wedstrijd zowel aan-
vallend als verdedigend te sterk voor
Dash.
Aan Vorden-zijde veel opslagfouten,
terwijl de pass ook niet goed verzorgd
was.
Door een knieblessure van de spel-
verdeelster van Dash moest haar taak
door Marijke van de Nieuwenhuizen
worden overgenomen, hetgeen niet
onverdienstelijk werd gedaan. De
thuisclub scoorde met de regelmaat
van de klok de volgende setstanden
bij elkaar: 15-8, 15-4 en 15-5.
Zaterdag aanstaande zijn de Dash-da-
mes vrijaf.

Ratti
Afd. Jeugd — Uitslagen 13 februari:
Ratti El— NeedeE37-0.
Programma 20 februari: Ratti Al -
Diepenheim Al; Sociï Cl - - Ratti
Cl.

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Bij de op 13 februari gehouden in-
door-springwedstrijd in de manege
'De Luchte' in Lochem behaalde
Martine Rutting met haar paard Eras-
mus de 5e prijs bij het L-springen
klassiek.

Knupduukskes moe maar
voldaan terug uit Zwitserland
De folkloristische dansgroep 'De Knupduukskes' heeft van 5
t/m 8 februari een bezoek gebracht aan de dansgroep 'Grau-
holz' uit Schönbühl te Zwitserland.

Omdat de reis maar vier dagen lang
was, werd het een druk programma
zodat er meteen bij aankomst al een
optreden op het programma stond.
Op zaterdag werd er een bezoek ge-
bracht aan de hoofdstad van Zwitser-
land, Bern, terwijl er 's avonds weer
een optreden op het programma
stond.
Zowel het optreden van vrijdag als

van zaterdag trok een volle zaal en
dat geeft een tevreden gevoel.

De zondag werd benut om de bergen
in te gaan om zo van het stralende
weer en de sneeuw te kunnen genie-
ten. Het was een mooi weekend met
veel uitwisselingen zodat iedereen
voldaan aan de terugreis kon begin-
nen.

Toen een aantal maanden geleden het Comité Kranenburg*
Karnaval begon te vergaderen en men hoorde dat het verkas-
sen moest naar 't Medler, was de stemming enigszins gelaten.

Doch door een goede samenwerking
met de Fam. Eykelkamp en het com-
plete programma (ook voor de kinde-
ren) wat geboden wordt, is de zin om
karnaval te vieren aanmerkelijk toe-
genomen.
Ruim 20 medewerkers zijn al weken
in de weer om het karnaval goed te
laten verlopen.
Het begint zaterdagavond onder lei-
ding van het dansorkest The Players
met de onthulling van de nieuwe
prins en adjudant. Zondagmiddag in
zaal Eykelkamp voor de ouders Café
Karnaval met de traditionele Hout-
zaag-Kampioenschappen voor Da-
mes en Heren. Muziek: weer onder
leiding van The Players, entree vrij.
Voor de kinderen heeft ' Kranenburgs
Karnaval' een schitterend program-
ma samengesteld. Men vindt, dat de

kinderen nog wat te goed hebben. De
kindercarnavalsoptocht vertrekt zon-
dagmiddag bij het schoolgebouw 'De
Kraanvogel' en gaat dan via kom
Kranenburg richting Medler.
In Medler staat de kinderconferencier
Mickie-Mun klaar om samen met de
kinderen ee*n prachtig feest te gaan
vieren.
's Middags treedt het kindertheater
'Slot en Amons' op, zij spelen 'On-
derste boven'.
Ook kunnen de kinderen, groot en
klein, kijken naar een prachtig stukje
kindertheater van Slot en Amons. Na
afloop van het theater zullen de prij-
zen worden uitgereikt van de kleur-
wedstrijd.
Het carnavalscomité wenst alle kin-
deren een oergezellig carnaval toe!
Alaaf!

HOE ZIT
D^TNU
EIGENLIJK?

ii de prijs van een auto zit nogal wat
belamng begrepen. Kunt u aangeven wat er ei-
genlijk is veranderd?

Door het wegvallen van de fiscale grenzen binnen de EG op l januari
1993 mag er bij invoer vanuit een EG-land geen belasting worden
geheven. Ook de Bijzondere Verbruiksbelasting op personenauto's en
motorrijwielen (BVB) is daar het slachtoffer van. Die BVB was een
belasting die werd geheven over nieuwe auto's en motoren op het
moment van levering door de fabrikant in Nederland of bij invoer in
Nederland. Nu de mogelijkheid om bij invoer van Europese auto's
BVB te heffen is vervallen, is die BVB omgedoopt tot 'Belasting van
personenauto's en motorrijwielen' (BPM).

Voor de heffing van de BPM wordt vastgeknoopt aan de toetreding tot
het Nederlandse wegennet. Omdat de meeste auto's die van het Neder-
landse wegennet gebruik maken worden geregistreerd door de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer (RDW) in het kentekenregister, sluit de
BPM daar zoveel mogelijk bij aan.

Bijnieuweauto'swordenhetkentekenbewijsdeelIenlII ('/2kopie) (nog
ongedateerd) verstrekt aan de importeur of Nederlandse fabrikant. Pas
bij verkoop van de auto aan een klant wordt het kenteken op naam
gesteld en gedateerd. Het op naam stellen (deel II) en dateren van het
kenteken is het moment waarop BPM moet worden betaald.

Bij import van een gebruikte auto moet die eerst door de RDW worden
gekeurd. Daarna wordt pas een kenteken afgegeven. Ook hier moet
BPM worden betaald als de afgifte van een kentekenbewijs op naam
een feit is. Bij ombouw van een bestelauto (grijs kenteken) in een
personenauto kan het zijn dat een nieuwe registratie door de RDW
plaatsvindt, waar de BPM dan bij aanknoopt. Wanneer geen nieuwe
registratie is vereist moet BPM betaald worden bij de aanvang van het
gebruik van de openbare weg: als men dus met de omgebouwde auto
gaat r ij de n.

Auto's met een buitenlands kenteken vallen niet onder de registratie
door de RDW. Vandaar dat ook voor deze categorie de BPM zal worden
geheven bij de aanvang van het gebruik van de weg, en wel als dat
gebeurt door in Nederland gevestigde personen.

De BPM wordt geheven over de catalogusprijs 'nieuwe stijl', d.w.z. de
verkoopprijs excl. BPM en excl. BTW. De BPM zal dus volgens de
belastingwet geen deel uitmaken van de catalogusprijs. Het effect daar-
van is dat de BTW-druk op nieuwe auto's gelijk is, of ze nu in Nederland
of in het buitenland worden gekocht.

De officiële 'belastingplichtige' van de BPM is degene op wiens naam
de auto wordt geregistreerd. In de praktijk wordt de belasting betaald
door de importeur, maar dan wel namens en voor rekening van de
belastingplichtige. In de gevallen dat niet de registratie maar het gaan
rijden op de Nederlandse weg het aanknopingspunt vormt voor de
BPM moet degene die feitelijk de beschikking over de auto heeft, aan-
gifte doen en betalen voordat hij in Nederland gaat rijden.

Het tarief bedraagt voor personenauto's 45,2% (u leest het goed) van
de netto catalogus-prijs; van het aldus gevonden bedrag wordt voor
benzine-auto's f 3394,- afgetrokken en voor dieselauto's f 1278,-. Voor
motoren met een hogere catalogus-prijs dan f 4700,- is het tarief
20,7% van de netto catalogus-prijs, welk bedrag dan nog wordt vermin-
derd met f 494,-. Hoewel we daar misschien niet dagelijks bij stilstaan
betalen we dus een forse belasting voor het gebruik maken van een
auto of motor, naast andere belastingen zoals wegenbelasting, accijn-
zen en BTW.

- Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 7251 LA Vorden.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

't Beeckland, nog eens anders
bekeken
U hebt in de afgelopen periode al twee keer iets kunnen lezen
over de christelijke scholengemeenschap voor Voorbereidend
Beroepsonderwijs, 't Beeckland te Vorden. Onder de kop van
dit artikel volgen nog eens tien verhalen over de schoolloop-
baan en de baan die /ij nu hebben, van mensen die het voort-
gezet onderwijs op 't Beeckland zijn begonnen. Het aardige
van deze tien beschrijvingen is, dat de foto van de schrijver/
schrijfster is bijgevoegd.

Ervaringen van oud-leerlingen

Hallo allemaal.
Ruim 8 Jaar geleden kwam Ik van
de basisschool en ben toen begon-
nen op ,. i i leiding
LHNO. Na 3 Jaar rnocl Je een r l c l i -
t tnUHi ' an kiezen.

Ik wilde eerst in een winkel gaan
werken of kapster worden. In het
4e leerjaar ben Ik op zoek gegaan
naar vakantie- of weekendwerk in
een kapperszaak.

Ik Ix- i i l i i | K. i | i sa lmi Wi rk .n i aangenomen voor vakantie -
r i l wrekendwrrk . l )al I r uk mr n« 11 rrt; aan rn ik bril daarin
vrn ln gegaan.

Nadal Ik de UINO had afgemaakt kon Ik een vaste aan-
s t e l l i n g kr i jgen. Vandaar dat Ik vixir het leerlingwezen koos.
: ta l dagen werkenen l dag naar school

Ik kon ook naar de K a p j x - i sdagsehool zonder erbij te wer-
ken, maai het nadeel ervan Is dat je na die opleiding
weinig ervaring In de kaps . i l tm h r l . i

I V ople id ing d u i n d i • -l |a.ii . Daal na lleh ik nog enkele
:.en gevolgd en dm- ik nog wel eens mee aan kappers-

weds tn j i l rn
Mei Kap|XTsvak Is een dankbaar beroepen het Is erg leuk

bepaalde moderne kapsels en technieken bij te houden,
zodat Je met de tijd mee blijft doen.

Al met al een leuk vak

Wüma Zweverlnk

^^ Ik hen Hobert Wijnhoven en Ik

CJ|̂ & ben nu 22 jaar oud (Jong),
^^t Van 1984-1988 heb Ik de Agra-

rische afdeling van „'t Beeckland"
>L « j '" Vorden be/orln
^ ' lf Voor Ik naar Vorden ging /al ik

op de l . ( ) M - s c h < x ) l ( d e Koel v.d.
Neu l school te Zutphen), omdat ik
inoeiir had met de Nederlandse
taal. Na de LOM-school heb Ik een
Jaar IWO (Individueel Voorberei-
dend Voortgezet Onderwijs! ge-
daan.

Ik heb daarna gekozen voor agrarisch onderwijs, omdat
Ik daarvoor erg veel belangstel l ing had.

Ondanks de rnocttc die Ik had met taal. heb Ik deze
school, waar ik een erg leuke tijd heb gehad, af kunnen ma-
ken op C-nlvran rn nog enkele vakken op D-nlveau.

Na het halen van het diploma, ben Ik naar de Middelbare
Tulnbouwschool te Nijmegen gegaan. Ik heb daar de oplei-
ding op het hoogste niveau gevolgd en ik heb de opleiding
inmiddels afgerond en Ik mag me vakbekwaam hovenier
noemen.

De opleiding aan de Middelbare school voor Aanleg en
Onderhoud van tuinen Is een zware opleiding, maar met
een goede Instelling en doorzettingsvermogen lukt het wel.

Ik werk nu op een hovenlersbedrtjf en doe dit werk met
erg veel plezier.

Robert Wijnhoven

4^P^^ M l | n n a a m i - . W i i n M .
^^L ü!l |aar oud.

i i i ' l m n n v ,« le i hrb i k
aalschap melkvee, lllesl

v.u keus , smkri h ie len rn p'
Opleidingen

Vorden
MAS- Doclmchcm

^^t MKK - Oenkuk Uirliiii hm,
JU Achtci i

^fJB l goede s lap geweest VOOr mij. vt^or
-^^^HHH^^^^^B de veivnlgs lndle en voor de p i , i l ,

l i jk al
l l de I.AS vond ikdat Iheoneeii prak l i |k sa-

men iM.m , , :
. ' . m rn |e Ir.'I l i-en stuk gemakke!l|kel .

Wim Harenberg

Ik ben llerl l.angwerden.
Ik volgde imin oplcldln

n school Ie Volden. Ik
deed daar de vakrlc•litingen d»
renhoudeii|en planlem

Dom de stage hl) loonbedrijf
Smallegooi ie Warnsveld werd
llll|li belangstelling m ili.
gewekt.

( Hnd.il ii|dcnsdr ttagt hel wei k
gord beviel, hlcel ik na de school-

rlken bl|dit brdii|l

Ook torn hc l bedri|l werd overgenomen door Ooi in k bier!
Ik In dienst van het bedrijf. Ik vind de alwi.-,-,i lint m hei
werk bi| • , mkinlen oogsten en
ondel boud 1 1 1 , n

Bert Langwerden

• l HNO-op le id i :

. . ' l Heeckland". waaivool ik m
l d . ' , ben Ik

naai he l K M I K M K o n Middelbaai
i : ' .m Ik koos

. , ! , l , , , ' , ,

In hel eci str |aal loop |e sl.liy-
op velschillende plaat'.'
mi| was dal rrn hciaai dcngczin en
een be|. iaidenhnis.

In hel tweede |aal kl i|i |
gerichte stage, dan 't |e kic/eu

civiele dl il - t oi
/Olldrl kl l ldeirn ol be|aaidell. Ik he l - '

'. iele diensl en kwam tri • ( • ( 1 1 ! 1 1 1 l Ir | l e l plet g 1 1 1

< loiman'

Mr l was e r /o lenk. dal ik nadenpli idingdaai hebgesolh-

ci lccld en aangenomen ben m d e - boleldlensl l )e w e i k l i |

den /i|n wisselend, i'il ca eenmaal m de week vinrgr diensl,

de i esl la l e en om di' l weken i eekend wei ken

Mei wel k /e l f is nok el i', alwp.selenil. de r l ie ken l ie l vel

dan weel werki i In d

keuken, bel pel • Itl .dr keuken

Marlan Bloemendaal

Na mi|n 1.1IM ) ojili-idingaan
I l lei • kland" ben ik een middel

.-psiipleiding :•
gen. nl. d<- I > < ; < > AWI Agogisch
Wrik l

Ik V ' !.r oplel

ding, die pi Imi aanslOOl op bel
I.MNOv l . , i vak C,r-
/ondlieidsknndc

Na de A W opleiding heb ik 2 jaai
een MIK ) c i | > l c l i i i
roepsondel W'l|s) gevolgd: de/.r is

hel beslc te vergeli|ken met een Sociale Arailrinlc II !
Hel dcvr opleiding Ie stoppen, omdat ik licvei met een

groep wei k d, u i hu l eau wei k doe.
Il ni'-landigbcilen werk ik nu via een n il/endbin eau

wisselen mi|n wei k/aamheden nogal eens. Tol
nu loc heb ik o a. gewei kt in een inrichllng mei vei si. imle-
ll|k gehand n aplen Ik had daal een gi oep bewollel s van
hoog l n vei m. die ik begeleidde bi| hun dageli|kse br.

l letl dunken. liehamcli|kc vei /.orglng. ai livileilen.
hun werk en eventuele psvclnsche pinhlcmen

Vei dr i In'b Ik gewrr k l mei klndn psvelnali r,i In pal len
ten. laag niveau verstandelijk gehandicapten en llch
gehandlraplen Nu wei k ik bi| demenle he|aal dr n

Ik vind hel leuk om mei ini|n verhaal aan Ie lonen dal ei

l 'i h|klird, n /i|ii na een I.I1M) opleiding Ik ben en

Was echl ' iemand die doo Idel van

de/r wei;al l l |d plr/li i heelt gehad OD*

Nadal ik /es |aar gelrd.

ÜIHIi. nii|ii diploma vooi de I.HNo

. l l lei . kland baalde weid im|

' "rn Ml lk | i ''

schrijven ovci wal ik na het beha
li n van mi|n diploma ben gaan

i ,
Kl kwamen n|X-ens veel hei in

nel ingen na.u boven aan rrn
heelhlke ti |ddie ik op , l lleeck
land' heb gehad alleen ilaaimn
/on Ik haast een boek kunnen
schuiven

Maai nu lenig naai ii '
Na del.UNO hen ik naai de Ml )l,o AH gegaan m l i ulo

l )e/e ah . 1 Menslvci l e n n l . , '

r,e/ondbeids/ni g leiwi|s, afdeling Ai 11 vi l e 11 en begelei-
ding II. . 'ding

- . i jaar kregen we gewoon lei In hel tweede JUu
moesten we stage lopen rn in hel laal-.lr |,l.ll hebben we

examen gedaan De opleiding Is er om t Ie leel Illigen i.

ICnSCn ml i nl bepaalde dix'lgiocp aenvi lei len aan

kunnen bieden voor een /o /invul mogeh|ke dagbesteding

M .hl iv aan te lei en. ol vooi ai H lei e l i'dr m 11 l Ir

' handiraplen.
psvi in.H, , nten. rn/

Na het cel si e |a.u mochten we k Ie/r n bl| welke doelgloep
|e stage wilde lopen Mljll ken/e w,is geesleli|k gchandi
rapten Ik kwam leiei hl op ren .'wak/iiinlgenlnsiinn11 op

i l le l te iKi-n l i i im l laai heb ik hel eig naai mi|ll /in
gehad. Ik heb ei veel geleeld Ml|ll tweede slage was m een
psvchiatnschc inrichting. DM was weel rrn heel . uu lei
wei k veld. (lok heel leer/aam l Ir l la.il si e |aai was hel rxa

Nadat ik van srhixi l a l k w a i n . kon ik dim l beg innen als
invalskracht Hl een ge/lllsvel vangend lehul.s Vooi gerslrlllk

kwam degene waai vooi ik nu ir l na

rrn half jaar Wrei l ei i ig. maai ik kon dn ei l de volgende dag

beginnen in rrn kmdrl dagvri hlljl vooi geeste l i j k gehanih

i aplen. ook als mvalsklac hl Ook de/e mvalsjx-i inde was na

l i n hall jaaj a| i 'elo|X-I l

l heb Ik veel gcsolllcll cel d en va 11 een dmg Was ik

/ekei : ik Wilde mei geeslel i jk geh.llldlcaplen wel ken

• i lel i jk ben Ik vei linisd naar Apeldo.ii n en daal \ond

ik weik als gmcpsleidslei opeen kllideidagveiblij l vixn

geestel i jk gehandicapte kindei en. Meel lijk We lk 1 Mei walen

' ; haudii aplr kindrirn die heel veel
il u Mei dr/r kindrirn ben |e mi cl

Ie |> i Obei l l /r Ie beielken dooi hun

reuk , gehooi . voel ol smaak/lntingen Ie prikkelen. Met

de/r kindrirn ben ]e ook veel aan l

nen. elen geven en/

du aplen werken Is een heerlijk be-
roep. Hel is icls wal Ik met meer /ou wil len n i

Dooreen vervolgopleiding te volgen, heb Ik v,» u me/eli
een keuze kunnen maken wat ik nu eigenlijk wilde gaan
doen. Op de LHNO was Ik al lot de conclusie gekomen, dat
Ik Iets ereatlefs wilde gaan doen. Op de MDGO-AB ben ik
lol de conclusie gekomen, dat het Iets ereatlefs moest wor-
den met geestelijk gehandicapten.

Mijn wens Is uitgekomen om met geestelijk gehandicap-
ten te werken en Ik heb de mogelijkheid om allerlei leuke ac-
l i v l t c i i e n met ze te doen. Een goede vervolgopleiding Is niet
voor niets!

RURUpens

Ik ben Reinie '
Kne.ssmk ml Hengelo. Na mijn vier

, urn op ..'l lleei kland' .
IN< i. ben ik veidri gaan

v olgde ik op de
MDCiOIMlddelb.iiet )pl,
Dienstverleningen < ic/ondheids

li l i . ' Al i lAs
sislcnlen (,e/oudliei,l

i i i.ikt m die opleiding i u i m se hooi s kennis met het be-
. i t sass ls len te dool middel van l heol el Ische

k c - n i u s . die o| i d en p iak l i sche ken-
i bij een

kaakchi inig aan bod koml Kl is uu ' i
vakkundige assistentes. KI is via de Ml M K l ook r,-n
mogelijkheid om dooi Ir si i omen naai ren l Hu ) oplnding.

/ril weik ik nu .'.' ja. n . lis l alldal l sa.sslsle i Me l'en al
wisselende baan. waai geen dag hel/ellde is ,le onlni,
geh|k,s erg veel mensen die allemaal andel s n . .

Dl l maak I je weik lol een uil daging om l iel /. u'o, , l , M
viiendeli|k mogelijk Ie doen.

Reinie Teunisscn Groot Roeulnk

Ik ben Jeroen TIJssen. 20 Jaar.
en Ik heb van 1984-1988 op de
agrarische a fde lmgvan „'t Beeck-
land gezeten.

Ik heb daai m klas -l de richting
Aanleg rn onderhoud van t u i n e n
gevolgd, omdat Ik daarmee een
gix-de aansluiting kreeg op de
Middelbare school v i x n Bosbouw
en C u l t u u r t e c h n i e k leVelp.

Op de Mlddelhaic school heb ik
e rva ien dal Ik e ig veel ple,

van m i j n vcxiroplelding. IV vakken Nederlands, Kngels. wis-
kunde en biologie kwamen erg goei l v i

d» 'goede v om opleiding was ik In staal hel eerste
laa i /essen te .seinen /.onder huiswerk te maken. Dat dat
huiswerk maken toch wel nodig was. bleek na een Jaar: Ik
moest het eei sle (aar over doen.

Na een I h e o i e i i s i h |aai begon de pi ak t ische vorming.
Hiervoor moesten we o a naai de pi ak l l |k . s i hooi in Arn

hem. Daar leerden we omgaan met handgrrecdschap. fac -
toren en molor/agen Ook inm-s len we landmelen en rul
Inu r t cchn l s che werkzaamheden uitvoeren, zoals hel aan
leggen van r io lc i ing. het aanleggen van ren dam. hel In
kaai l l i i c - n g i n van bui /en en sloten en het maken van een
plan V I H I I een sporlacc omodatle.

Na hel behalen van m n diploma ben Ik niet verdr
gaan|ndeA-rlchtlng.

Ik heb gc/ocht naar een baan In de bosbouw. Ik vond die
hl) Sanders Rondhoul In U-nvenhcim

Mei werk bevalt me on l zei l end goed. Het Is zwaar werk.
maai het is heerl i jk om hul len m hel hos Ie werken.

Jeroen Tijaien

HWH haalde ik mi|i
i Beeckland' De keut

vooi hel I.MN( ) v.'

maaki tijden* .ie .< ip. n
. , 1 Hei', kland . die wi| vannil de
basissc boni be/oi hten

l i c - piaki i |kvakken spi
' i , i -He le

wei k v o i m e i i en lekenen Mi|ll
eindex.iinell l.HNOdeed ik op
C/D niveau

Daarnabra ik na .u he i v i i i u i Rtgnn (Vooropletdl
gei lieioi-psondeiwi|s| Ik wist nog mei pier icswal ik wilde
en hel Vll l t i l leek mi) de' bcsie oplossing Mei V'HH< '
mi l In- locpsgei i c - h l . |i' bondl wel ren plakl l |L : lü

Op HAVO niveau, Na dr dn.' I.MI V I I B C ) wist ik wal

ik wilde en nu /il ik op de In.u eno| • ! •

\ \e ikvo i men m l .ecnwaiden Ik ben intussen Iweed

heb m'n piupadcuse gebaald en ik heb hel iru/r na.il im|n

/m

Marlnke Botman

Beeckland, Chr. Scholengemeenschap voor Voorbereidend Beroepsonder-
ijs te Vorden. Zeker geslaagd!



Een fantastische barbeque
midden in de winter.

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

WAT DENKT
U HIER VAN!

Opel Corsa 2-drs. 12STR
Opel Corsa3-drs. 12S City
OpelKadett3-drs. 12SLS
OpelKadett5-drs. 12SLS
Opel Kadett3-drs. 13N Club
OpelKadett4-drs. 16DLS
OpelKadett3-drs. 12SLS
Opel Kadett 3-drs. 13NGL
Opel Kadett 3-drs. 16DLS
Opel Kadett 3-drs. 13SLS
Opel Kadett 4-drs. 16DLS
OpelVectra4-drs.16iGL
Opel Vectra 4-drs. 16iGL
Opel Manta 2-drs. 2.0E GT/E
Fiat 127 3-drs. 1050 L
Fiat Tipo5-drs. 2.0 16V
Ford Escort 3-drs. 14iaut.
Mercedes 230 TE 5-drs. Station
Renault RS 3-drs. 1.1 TL
VW Golt 3-drs. 1.6 Cabrio

groen
blauw
blauw
blauw
wit
wit
rood
groen
rood
grijs
blauw
zilver
grijs
rood
wit
rood
blauw
blauw
rood
wit

4-1984
3-1989
2-1986
3-1987

3-1987

3-1987

1-1987

1-1987

1-1987

4-1987

8-1988

4-1991

1-1989

5-1984

6-1986

8-1991

6-1990

1-1984

1-1989

1980

5 1.000 km

50.000 km

108.000 km

149.000 km

83.000 km
186.000 km
68.000 km

128.000 km
146.000 km
95.000 km

123.000 km
72.000 km

107.000 km
159.000 km
105.000 km
15.000 km
48.000 km

159.000 km
58.000 km
73.000 km

5.750,-
14.800,-
9.950,-

12.900,-
13.250,-
15.250,-

13.250,-

12.950,-

15.950,-

12.900,-

14.600,-

29.750,-

19.970,-

14.450,-

5.250,-

36.500,-

21.500,-

17.500,-

13.950,-

17.250,-

Bezoek voor nog meer keus ons t/FLinruilwagenpark

VAN DER KOOI OFF.
OPEL-GM
DEALER

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

ARIANNE><
De schoonheidsspecialist

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

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

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

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

WEGENS
VAKANTIE

GESLOTEN
van maandag 22-2 t/m maandag 1-3

Dorps-
straat 32

Vorden

Telefoon:
05752-
1470

COMPUTERSPOEDCURSUSSEN 2 zaterdagen
27/3+3/4 Novel Beg. Gebr. + Beh.
13+20/3 Tekstverw. WP 5. l Beg.
13+20/3 Tekstverw. WPS. l Gev.
27/3+3/4 Alg. Comp. curs. Beg.
] 3+20/3 Alg. Comp. curs. Gev.
27/3+3/4 Computerboekhouden

Instituut
WALLERBOS

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

Inlichtingen:
05443-75140-

GEVRAAGD
iemand die ons bedrijf wil helpen

schoonhouden
4 uur per week - buiten kantooruren

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 - Vorden - Telefoon (05752) 17 94

Wl] HEBBEN MEER
IN HUIS DAN VOER ALLEEN

Wij verkopen voeders van Hendrix. Maar wij
zijn eigen baas. Zelfstandig.

Natuurlijk verzorgen wij niet alleen uw bestel-
lingen. We doen nog veel meer.

We zorgen dat u de juiste voeradviezen krijgt.
En denken mee over uw bedrijfsvoering.

Eventuele problemen bestuderen wij graag.
En we brengen u in contact met de deskundigen
van Hendrix, als u speciale adviezen wenst.
Zoals over automatisering. Over bouw- en hinder-
wetzaken. Of over milieuvriendelijke stallenbouw.

Dat doen we allemaal graag voor u.
Van ondernemer tot ondernemer.

WIE VERDER KIJKT KIEST VOOR DE DEALERS
VAN HENDRIX' VOEDERS.

Officieel dealer:

HERMAN VLOGMAN

Vorden tel. 05752-2959 hendrix'voeders

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-a 05750-22816

WEEKEND AANBIEDING

WARME
KERSEN-ROOMFLAPPEN

gevuld met Zwitserse room en
royale kersen-vulling.

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

Dit weekend: 5 halen 4 DGtSlGM

'n zonnige variatie:

GRIEKS BROODJE
pittig gevuld.

Dit weekend: a l 9OO
De gehele dag VERS uit de oven!

P.S.: NEEM OOK UW VOORDEEL MET ONZE
DAG-AANBIEDINGEN!

't winkeltje in vers brood en banket

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

MEVO
DOC/~ICl/~»KI TC/~l_ll^ly"MrV"r\/ •

Mevo B.V. Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon 05752-2617 / Fax 05752-1191

PRECISION TECHNOLOGY

Mevo is een snelgroeiend, jong en dynamisch bedrijf dat
met een geavanceerde outillage een grote precisie en
absolute kwaliteit van fijnmechanische onderdelen voor de
High-Tech industrie weet te realiseren.

Bij Mevo werken ca. 30 personen.

Wij zoeken op korte termijn een:

DRAAIER/FREZER
of een persoon werkzaam in de verspanende sektor die hiervoor
opgeleid wil worden.

Het werk wordt gedaan in een klein enthousiast team dat aan
produkten werkt met een seriegrootte vanaf 1 stuks.

Wij vragen:
• opleiding op MTS-niveau
• ervaring op het gebied van draaien en/of frezen.

Wij bieden:
• goede en prettige werksfeer in een enthousiast team
• ruime opleidingsfaciliteiten
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• een goed salaris met een uitstekende vergoeding voor het

werken in een twee ploegensysteem.

Geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie wenden tot
dhr. A. Koster (05752) 26 17 (zaak)
of 's avonds (05752) 20 58 (privé)

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

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

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!
Kft Nefit-Turbo.

De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

i een milieu- maatregel nemen die u
'•;,4 geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen
u er graag meer over!

NEFIT

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637



SPOKf-nieuws

Damesvoetbal
Afgelopen zondag speelden de dames
van Ratti uit in Terborg. Om nog eni-
ge kans te maken moest Ratti winnen.
Terborg begon fanatiek, Ratti had
moeite om in de wedstrijd te komen.
Terborg kreeg enige kansen, maar
kon deze niet benutten. Tien minuten
voor rust was het Ratti, die op 0-1
voorsprong kwam. Monique Geurts
ging goed door en legde de bal breed
op Petra Visschers, die hem kon intik-
ken.
Vijf minuten na rust kwam Terborg
op gelijke hoogte. Monique Geurts
bracht Ratti weer op voorsprong.
Maar helaas voor korte duur, want
kort daarna werd het d.m.v. een pe-
nalty 2-2.
Ratti probeerde nog van alles, maar
kon niet voorkomen dat Terborg vlak
voor het einde van de wedstrijd nog
scoorde: eindstand 3-2.
Zaterdag a.s. speelt Ratti thuis voor
de beker tegen AZS V.

Sociï
Programma
20-2: Sociï Cl—Ratt i Cl.
21-2: Sociï 5 — Lochem 8.

Warnsveldse Boys
— Vorden l -2
Vanaf de eerste minuut nam Vorden
het heft in handen en zette Warnsveld
volkomen vast. Met snelle aanvallen
werd de achterhoede van Warnsveld
ontrafeld.
Ook de achterhoede van Vorden pak-

te de zaken energiek aan en hield de
voorwaartsen van Warnsveld in be-
dwang.
In de 26e minuut was het raak. Een
hard schot van Wilco Klein Nenger-
man werd van richting veranderd en
verdween onhoudbaar voor de doel-
man van Warnsveld in het doel: 0-1.
In de 35e minuut was het de hardwer-
kende Udo Hey die met een harde
schuiver onder de hoek scoorde: 0-2.
Na de theepauze kreeg Vorden enkele
uitgespeelde kansen. Schoten van
Ronald de Beus, Ronny de Beus en
Gert Verbeek gingen helaas over het
doel.
In de 62e minuut beging Wilco Klein
Nengerman binnen de beruchte lijnen
een overtreding. De toegekende pe-
nalty werd door Antoine de Goeye
verzilverd: 1-2.

Warnsveld rook zijn kansen en tracht-
te de gelijkmaker te forceren. De
wedstrijd kreeg door het wijfelend
optreden van scheidsrechter Beyer
een grimmig karakter.
In de eerste helft kregen Ronny de
Beus, Gert Verbeek en Frank Rou-
wenhorst de gele kaart voor de neus
getoverd. Na de theepauze werden 5
gele prenten aan Warnsveld-zijde uit-
gedeeld.

Enkele spelers van Warnsveld wer-
den handtastelijk. Met name Peter
Hoevers, Gert Verbeek en Peter Gom-
bert kregen het zwaar te verduren,
doch bleven overeind.
In de slotfase wilde zelfs de grens-
rechter van Warnsveld de Vorden-
supporters met de vlaggestok te lijf.
Hij werd vermanend door scheids-
rechter Beyer toegesproken.
Na het eindsignaal kregen enkele spe-
lers van Warnsveld het te kwaad en
raakten slaags met enkele spelers van
Vorden. De scheidsrechter deelde een
2e gele prent aan een Warnsveld-spe-
leruit.

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

De redactie

ram. Wansink, Hoetinkho/35, tel. 2724

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

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

ram. Koren, ElshoflS, tel. 2466

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

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. de Weerd, Brinkerhof 94} tel. 2520

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

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

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

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

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

l<"am. ttargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

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

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397

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

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

Uitslagen
Vorden Al — Voorwaarts Al 0-0;
Sallandia BI — Vorden BI 4-0; Vor-
den B2 — H en K BI 3-4; Vorden Cl
-RKZVCC10-4.

Warnsveldse Boys l — Vorden l 1-2;
Vorden 2 — Ruurlo 23-1; Vorden 5

— Longa 10 6-3; Hercules 6 — Vor-
den 6 5-4; SHE 3 — Vorden 7 2-2.

Programma
Zaterdag: Vorden Cl — Eibergen
Cl; Vorden B2 — VVG B2.

Zondag: Vorden 8 — de Hoven 6.

Waterpolo
De dames van Vorden hebben tegen
Berkel II een gemakkelijke 10-0 zege
geboekt. In de eerste periode stond
het dankzij een goal van Karin Rou-
wenhorst 1-0. In de tweede periode
werd het 4-0 via Karin Rouwenhorst
en Henriet Heuvelink (2x). In de der-
de periode liet Karin Rouwenhorst
5-0 aantekenen, waarna Henriet Heu-
velink (4x) en Annelies Nijenhuis de
eindstand op 10-0 bepaalden.

Heren winnen
In een spannende wedstrijd hebben
de heren van Vorden een 8-7 zege be-
haald op Zeus. De eerste periode
werd afgesloten met 2-2 en de tweede
periode met 4-4. Ook in de derde pe-
riode gaven de ploegen elkaar geen
duimbreed toe (6-6).
In de laatste periode scoorde Vorden
lx meer en won zodoende nipt met
8-7. De Vordense goals werden ge-
scoord door Riek Groot Roessink,
André Karmiggelt, Robert Pelgrum,
Marck Karmiggelt, Arjan Broekman,
Mare Besselink, Danny Pelgrum en
Jaap Stertefeld.
De heren II verloren met 2-6 met Dui-
kelaar. De Vordense goals werden ge-
scoord door Rudi Sloot en Frans Kar-
miggelt.

Dammen
Gelders kampioenschap
Het Gelders kampioenschap is dit
weekeinde afgesloten. Bij de junioren
werd DCV-er Mike Voskamp kam-
pioen met in totaal 16 punten uit 11
wedstrijdje twee punten meer dan
Ferry Ke^perman uit Huissen.
Mike Voskamp is ook geplaatst voor
de halve finale om het juniorenkam-
pioenschap van Nederland, dat in de
paasvakaj^e wordt gehouden.
Gerco B^Bimelman gaat de geschie-
denis in als de laatste tweede klasse
kampioen van Gelderland. Vanaf vol-
gend jaar wordt deze klasse geschrapt
wegens te weinig belangstelling.
Henk Lenselink, die vorig jaar kam-
pioen werd, eindigde op de gedeelde
tweede plaats. Jan Hoenink eindigde
in de middenmoot. Michiel Kroesber-
gen eindigde als 8e bij de aspiranten.

DCV 2 — BDV Drummen 7-9

WIE HELPT ONS OM
'N GOED PLAN DE GROND

IN TE BOREN.

DRINmT[R «DOR DE DERDE KERELD
SIMAVI GIRO 300100

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de
meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om
de problemen snel en vakkundig op te lossen. Eén tele-
foontje en wij brengen weer licht in de duisternis. Maar
ook voor komplete elektrische installaties en zelfs uitge-
breide computer gestuurde installaties hebben we vol-
doende kennis en vakmensen in huis.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 76026

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

ROLLUIKEN uit
Ruurlo

van
HOLTSLAG
SPECIALE AANBIEDINGEN...

Daar komt niets
doorheen!
Voor informatie:
05735-2000*

CARNAVAL
in 't Pantoffeltje
Zondag 21 februari houden wij
vanaf 15.11 uur carnaval in ons voorcafé.
Wij hebben een kleine verrassing voor U
bij aankomst.

Tot ziens in 't Pantoffeltje
bij Frank en Mirjam.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bridgeclub 'BZR'
Uitslagen van woensdag 10 februa-
ri
Groep A: 1. mv. ElferiiAjdhr. Van
Uffelen 66.9%; 2. dhr. GrWBramel/
dhr. Wolters 64.3%; 3. mv. Den Har-
tog/dhr. Machiels 62.9%.
Groep B: 1. mv. De Jonge/mv. Lou-
werse 55.6%; 2. mv. Hartog/dhr. Har-
tog 54.9%; 3. mv. KesHjhr. Snel
53.5%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje, inlichtingen
tel. 2830.

FEBRUARI:
17 HVG Dorp Mr. Rogmans, Een

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

kel in de Herberg
17 S WO V Open Tafel 'de Wehme'
18 PCOB, Prof. Diepenhorst
18 HVG Wildenborch, Jubileum-

avond
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
19 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
20-21-22-23 Carnaval, Carnavalsver.

'de Deurdreajers' in de Herberg
20 Kranenburgs Karnaval in zaal Eij-

kelkamp
21 Kranenburgs Karnaval in zaal Eij-

kelkamp
22 ANBO, Klootschieten op de

Goldberg
22 Vrouwenclub Medler
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 Soos Kranenburg, Karnaval
24 Voorjaarsbijeenkomst Tuinkeu-

ring Vorden in het Dorpscentrum
24 Welfare Handwerken 'de Wehme'
24 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 ANBO, Ledenbijeenkomst in het

Stampertje
26 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

MAART:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 HVG Wichmond, Nierstichting
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 HVG Dorp, bibliotheek
5 KPO Vierakker, Wereldgebeds-

dag in de RK Kerk
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 Vrouwenclub Medler
9 Soos Kranenburg, gymnastiek en

dia's
10 Welfare handwerken, de Wehme
10 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Feestavond L.R. en P.C. De

Graafschap, De Herberg
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker naar weerstation

Tiros
16 NCVB mevr. de Jong, voetreflex-

therapie
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 HVG dorp, Paasbijeenkomst
17 HVG Wichmond, eigen avond
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum

18 HVG Wildenborch, kamerplanten
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
20 Uitvoering gym.ver. Sparta
20 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Vrouwenclub Medler
23 Soos Kranenburg, gymnastiek
23 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, '/2 dagtocht
24 Welfare, voorjaarscontactmiddag
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in de Herberg
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Toneelgroep Linde, uitvoering

Dorpscentrum
28 Onderlinge wedstrijd L.R. en P.C.

De Graafschap, het Hameland
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in het Dorpscentrum
31 SWOV Open Tafel, de Wehme
31 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffiemorgen in de Herberg

Instellen van een
geschillencommissie
De Woningbouwvereniging "Thuis Best' heeft met onmiddel-
lijke ingang een geschillencommissie ingesteld. De corporatie
stelt de huurders van haar woongelegenheden in de gelegen-
heid klachten of er haar handelen of nalaten, of het handelen
of nalaten van personen die voor haar werkzaamheden ver-
richten, in te dienen bij een geschillencommissie. Die commis-
sie heeft tot taak het bestuur met redenen omkleed over de
behandeling van die klachten te adviseren. De commissie be-
staat uit drie leden (een uit de ledenraad, een uit het bestuur
en een uit het werkapparaat).

Adressen van de politie
Bureau van politie, basiseenheid IJsselstreek-oost
Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon 05730-54931
Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefax 05730-57829

Bureau van politie te Vorden
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230

Het alarmnummer: 06-11

Het politietelefoonnummer van Vorden is en blijft 1230. Dit nummer
is dag en nacht bereikbaar. Indien op het politiebureau te Vorden nie-
mand aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de cen-
trale meldkamer van de regio Gelderland noord-oost, gevestigd te
Apeldoorn. Voor niet al te belangrijke zaken wordt verzocht te wach-
ten tot de bureau-openstellingstijden.

Het is de bedoeling dat het bestuur
van de woningbouwvereniging aan
de huurder, die de klachten heeft in-
gediend zo spoedig mogelijk schrifte-
lijk en met redenen omkleed mee-
deelt, of zij naar aanleiding van de
behandeling van de klacht maatrege-
len zal nemen en zo ja, welke.
Het is de bedoeling dat er over enige
maanden aansluiting wordt gezocht
bij de gezamenlijke geschillencom-
missie van de OAC (samenwerkings-
verband van 10 Achterhoekse wo-
ningcorporaties). De aansluiting
vindt thand nog niet plaats omdat er
nog geen juridische status voor het
samenwerkingsverband bestaat.
Klachten kunnen worden ingediend
bij de geschillencommissie van de
corporatie, postbus 22, 7255 ZG te
Hengelo (Gld.).
Voor belangstellenden ligt er een re-
glement omtrent de samenstelling en
de werkwijze van de commissie ten
kantore ter inzage.

Informatie-avond nieuwbouw
16 seniorenwoningen
Kastanjelaan Hengelo (G.)

Deze avond werd bijgewoond door
47 belangstellenden. Er werd een
overzicht gegeven van de actitiveiten
van de corporatie in het algemeen en
over dit plan in het bijzonder. Van de
gelegenheid tot het stellen van vragen
werd druk gebruik gemaakt. Er heb-
ben zich thans voldoende kandidaten
gemeld. Nieuw is daarbij dat de toe-
komstige bewoners bij de definitieve
uitvoering van het plan worden be-
trokken.

Belangstellenden, die niet in de gele-
genheid waren deze avond bij te wo-
nen kunnen alsnog voor verdere in-
formatie respectievelijk aanmelding
terecht bij het kantoor aan de Spal-
straat. Voor info: tel. (05753) 1460
L.H.G. Westerbroek.
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Bruidsshow druk bezocht

De bruidsparen met de bruidsmeisjes en bruidsjonkers „FOTO TEMMINK"

In een totaal uitverkochte zaal de Herberg werd maandagavond een succesvolle bruidsshow
gehouden. Kosten noch moeite waren gespaard om het de bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk
te maken.

De show wordt ieder jaar beter, wat
mede te danken is aan de inzet van de
deelnemers, nl. Restaurant en Zaal
'De Herberg', Walle Tempelman,
ABN/AMRO Vorden, Vakfotografie
Hans Temmink, Geschenkenhuis Ba-
rendsen Serviezen, Guusta Bruggert
Huidverzorging, Bruidsmode Co-
vers, Schurink 't Winkeltje in Brood
en Banket, Bloembinderij Kwekerij
Kcttelerij, Juwelier-Opticien Sieme-
rink, Drukkerij Weevers, Ingrids
Haarmode, Taxibedrijf v/h Tragter,
A. Klein Brinke en Indoor Sport Vor-
den.
Een leuk idee was ook dat bij iedere

deelnemerskraam een letter te vinden
was. Al deze letters samen vormden
dan het woord 'Huwelijksgeschenk'.
De prijs, waarvoor ook het lotnum-
mer van het entreebewijs meetelde,
welke hiervoor beschikbaar was ge-
steld werd gewonnen door Karin Her-
mans, Zutphenseweg 50, Vorden.
Dit a.s. bruidspaar zal feestelijk ont-
haald worden door de deelnemers
met o.a. een diner voor 2 personen, en
met alles erop en eraan, o.a. kaviaar,
champagne, taxi etc.
De bruidsshow werd verzorgd door
Covers Bruidsmode die weer als van-
ouds prachtige bruidsjaponnen voor

het voetlicht liet verschijnen. De he-
ren waren keurig aangekleed door
Walle Tempelman, uit een kollektie
van 'voor elk wat wils'.
Een minpuntje was misschien dat de
zaal te vol was en het plankier voor
sommige creaties te smal, zodoende
kwam het geshowde niet altijd tot z'n
recht.
Een kopje koffie, drankje en diverse
presentjes van de deelnemers, konden
dit kleine leed ruimschoots verzach-
ten.

Al met al kan men terugzien op een
zeer geslaagde show.

Vrees voor sluiting NS-stations ongegrond:

Optimisme door stijging
aantal gebruikers
Oost-Gelderland hoeft niet te vrezen voor vergaande sanering
van het aantal treinen en stations. Dat zegt de NS (regio Zut-
phen). Dit optimisme is mee ingegeven door de stijging van het
aantal gebruikers van het openbaar vervoer.

Stygingegratie

Die stijging is volgens N.S. ook een
gevolg van het integratieproject van
de NS en GSM, dat door de vereni-
ging ROVER is onderscheiden met
de Reizigersprijs 1992.
De uitlatingen van de NS zijn een
reactie op het landelijke NS-onder-
zoek naar onrendabele treinen en sta-
tions, dat op het ogenblik wordt ver-
richt.

Veertig stations

Er worden veertig stations onder de
loep genomen, waar dagelijks niet
meer dan 250 reizigers gebruik van
maken. Ook wordt bekeken welke
'slechtbevolke' treinen (minder dan
15 reizigers) opgeheven kunnen wor-
den.

Sinds het trein- en busvervoer in
Oost-Gelderland op elkaar zijn afge-
stemd, is het aantal gebruikers van
het openbaar vervoer met twintig pro-
cent gestegen. Wordt de groei als ge-
volg van de invoering van de OV-
jaarkaart meegerekend, dan bedraagt
de stijging zelfs veertig procent.
Het integratieproject 'bus en trein'
heeft ervoor gezorgd dat het aantal
gebruikers van het openbaar vervoer
in Oost-Gelderland zo sterk is geste-
gen dat opheffing van NS-lijnen zoals
de veelbesproken trajecten Zutphen-
Winterswijk en Arnhem-Winterswijk
niet langer aan de orde is.
Op alle trajecten in Oost-Gelderland
is sinds de invoering van de geïnte-
greerde dienstregeling sprake van ge-
stegen vervoerscijfers.

Valentijn is weer springlevend
Dit jaar werd in Vorden valentijnsdag op een zeer by zondere
manier gevierd. Bloemsierkunst Elbrink en PeeBee Produc-
tions brachten op de zondagochtend bossen bloemen rond.
Voor deze gelegenheid had PeeBee Productions gezorgd voor
een toepasselijk kostuum. De bloemen werden namelijk aan-
geboden door een monnik.

Eeuwen geleden deelde de Italiaanse
heilige Valentinus bloemen uit aan
jonge geliefden. In Angelsaksische
landen is het al jaren een gebruik dat
stille aanbidders elkaaw bloemen
schenken. Ook in Nedd^Éd begint
dit een traditie te worden. Alleen is
het nu zo dat ook mensen die elkaar
uit vriendschap een bloemetje willen
geven, dit doen op Valent^sdag.
Bij Bloemsierkunst Elbrj^fcwaren de
afgelopen week talrijke Destellingen

binnen gekomen. De reacties die de
monnik kreeg op zijn outfit waren
overweldigend. Het enige nadeel
voor hem was dat veel mensen op
zondagochtend nog in hun bed lagen.
Mede daardoor wist de monnik bij
één afleveradres door te dringen tot
de slaapkamer. U begrijpt dat dit veel
hilariteit opleverde. Ondanks het feit
dat de heilige Valentinus al eeuwen
dood is, was hij afgelopen zondag in
Vorden weer springlevend.

Gesprekskring 'Van je familie
moet je het maar hebben'
Deze gesprekskring gaat over: de relatie van volwassen kinde-
ren met hun oud geworden ouders. Een onderwerp dat van
belang is in de samenleving van nu, waarin steeds meer oude-
re mensen zi j n.

Welke rol hebben volwassen kinde-
ren voor hun ouders en wat betekenen
oud geworden ouders voor hun kin-
deren? Veel volwassenen ervaren dat
de manier waarop zij zelf zijn opge-
voed doorwerkt in de manier waarop
zij met hun kinderen omgaan. Als uit-
gangspunt willen we het boekje 'Van
je familie moet je het maar hebben'
gebruiken. Het onderlinge gesprek
staat hierbij centraal. De avond is op
dinsdag 23 febr. a.s. in de Voorde.
Gespreksleider is Rien Baauw.

Opbouwavond

Jammer genoeg kan de opbouw-
avond, die gehouden zou worden op
25 febr. a.s. niet doorgaan. Deze
avond was al verzet naar 23 febr.,
maar vanwege een al eerder geplande
gespreksavond blijkt ook deze avond
niet geschikt.

De eerstvolgende opbouwavond is nu
op donderdag 25 maart in De Voorde.

Recreatiesport door en voor
(ex-)hartpatiënten
Men wil de bewegingsactiviteiten in de vorm van spel en sport
graag voortzetten? Dan is er speciaal een sportvereniging. Op
9 juli 1990 is in de regio door enige (ex-)hartpatiënten opge-
richt een recreatieve sportvereniging met de naam * Harten
Een'.

Een feestelijke dronk met de prijswinnares Karin Hermans. ,FOTO TEMMINK"

Deze club is reeds uitgegroeid naar
65 leden. Men biedt de mogelijkheid
om het in de revalidatieperiode her-
wonnen zelfvertrouwen te verster-
ken, de conditie blijvend te verster-
ken en de leefstijl misschien positief
te beïnvloeden. De spel- en sportacti-
viteiten zijn gericht op het recreatief
bewegen en zijn niet prestatiegericht.
Zij vinden plaats onder deskundige
leiding.

Tot nu toe kan men sporten op de vol-
gende lokaties: maandagavonden in
de sportzaal 'Alma' aan de Magnolia-
straat in Winterswijk; maandagavon-
den in de gymzaal van de Christelijke
Scholengemeenschap aan de Piet
Heinstraat 4 in Aalten; donderdag-
avonden in de sportzaal 'Del Akker'
aan de Lievelderstraat te Lievelde

(deze lokatie loopt vol en er is voor
enkelen nog plaats!) en eveneens op
donderdagavonden in de sportzaal
'Alma' aan de Magnoliastraat te
Winterswijk.
De sport staat onder leiding van Bert
Mallegrom en Sylvia Lubbers (beide
fysio-therapeut). Toestemming van
de cardioloog om te mogen sporten is
een voorwaarde voor toelating.
Hoe wordt men lid? Men meldt zich
aan bij H.A. Abbink, secretaris van
de vereniging; telefoon 05430-
14380. Men krijgt dan een aanmel-
dingsformulier toegestuurd.
Men vult dit aanmeldingsformulier in
en laat dit door de cardioloog teke-
nen. Vervolgens het formulier opstu-
ren of afgeven aan de verenigings-se-
cretaris. Keuze uit de sportlokatie is
vrij, tenzij de lokatie vol is.

Rijtest 50 +
Automobilisten van 50 jaar en ouder
hebben nu een grandioze mogelijk-
heid om hun rij-ervaring te laten tes-
ten. Men is 50 jaar of ouder. Dat bete-
kent in de meeste gevallen dat men al
tientallen jaren het rijbewijs heeft. En
als alles heeft meegezeten, heeft men
hopelijk alleen wat krasjes op de lak
en een enkele parkeerbon opgelopen.
Maar die lange ervaring is tegelijker-
tijd vriend en vijand. Immers, heel
onopgemerkt sluipen er routines in de
rijstijl en met die routines de nodige
fouten.
Tel daar nog eens bij op dat de wegen
en de kruispunten zoveel ingewikkel-
der zijn geworden, dat er heel wat
nieuwe verkeersregels zijn bijgeko-
men en dat het verkeer in het alge-
meen veel agressiever is geworden
dan vroeger.

I.s.m. de plaatselijke afdeling VVN
en de ouderenbonden heeft SWO
Vorden voorbereidingen getroffen
voor rijvaardigheidsritten voor oude-
re automobilisten op 31 maart a.s.
De rijvaardigheidsrit wordt van harte
ondersteund door VVN, de ANWB
en de BOVAG.

Door mee te doen krijgt men de mo-
gelijkheid het rijgedrag en de ver-
keers-kennis te testen. Dat gebeurt in
een ontspannen sfeer. Ervaren in-
structeurs gaan na een kennisma-
kingsgesprek een half uurtje de weg
op. Men rijdt in de eigen auto. Na de
rit kan men in een gesprek met de rij-
instructeur de rit nog eens doorne-
men.
Hij kan wellicht een aantal handige
tips geven! Bij de rijvaardigheidsrit
behoort een theorieavond. Deze
avond heeft op dezelfde dag als de
ritten plaats, nl. woensdagavond 31
maart. Heeft men interesse in een rij-
vaardigheidsrit, dan kan men contact
opnemen met de SWO Vorden, tel.
3405.

Billy Graham in
Doetinchem
De bekende Amerikaanse evangelist
Billy Graham komt in maart naar Eu-
ropa. In Essen zal hij van 18-21
maart spreken in een evangelisatie-
campagne. Deze avonden worden per
satelliet uitgestraald naar ruim 30 Eu-
ropese landen en op zo'n 1500 plaat-
sen. De laatste drie avonden zullen
ook in Doetinchem gevolgd kunnen
worden via grootbeeldprojektie, en
wel in de Gereformeerde kerk aan de
Holterweg.

De Evangelische Alliantie in Drie-
bergen heeft dit projekt opgepakt
voor Nederland en heeft in juli 1992
aan 5100 kerken en parochies infor-
matie toegestuurd. Tot op heden heb-
ben zo'n 40 plaatsen ingehaakt. In
Doetinchem is het Interkerkelijk Co-
mité Euro '93 gevormd, dat zorg
draagt voor organisatie en publiciteit
in de Achterhoek.

De toespraken van Billy Graham
worden voorafgegaan door een pro-
gramma van zang, muziek en inter-
views, o.a. met bekende Nederlan-
ders.

Openbare
bibliotheek
Aanwinsten
Allende, Isabel - - Het oneindige
plan; Begeman, F.A. - -De oorlog
van mijn ouders; Braren-Weinrich,
Lisbet — Landschap, hoe schilder ik
in aquarel; Gear, W. Michael — Het
volk van de aarde; Goergens, A. -
DTP binnen handbereik; Heyden,
Zita van der — Vanuit de couveuse de
wereld in; Kepel, Gilles — De wrake
Gods; Konrad, Gyorgy -- Melinda
en Dragoman; Lauwerier, H.A. -
Fractals, meetkundige figuren in ein-
deloze herhaling; Lee-Wright, Peter

- Kinderen als slaven; Leven met
een schaduw, ervaringen van ouders
van een vermoord kind; Manen-Pie-
ters, Jos van -- Vluchtstrook; Mit-
gutsch, Waltraud Anna - - In den
vreemde; Mulisch, Harry — De ont-
dekking van de hemel; Petrs, Karin

- Hun tweede keus; Roest, Truus
van der - - Een teken van trouw;
Veenhof, Joh. G. - Een kind van nie-
mand; Velzen, Herman van — Praot-
volk; Wageningen, Gerda van - Toen
de dijken braken.



INTERSTYLE TAFELT IN COUNTRY STYLE.
l )c c liarme van Country Style. De kwaliteit van blank EetUtiel, 140 x 80 cm. 965.

gepatineerd Europees eiken. En fijn freeswerk dat de Storl met beklede zitting. 365.

hand van een echte meubelmaker verraadt... Vitrinekast, BI30 x H200 x

Interstyle tafelt in een geheel eigen sfeer die pure D40/50 cm. 2695.

gezelligheid u i t s t raa l t !

\STYLE

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

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1286

Bus bestellen?

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

58 en 63 personen

16 maart
IJSGALA Heerenveen

ENKELE KAARTEN OVER

We gaan ook weer naar de
Westfriese Flora.

Ook nog kaarten voor de
VIJFUUR SHOW.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Bemiddeling bij koop of verkoop van
onroerend goed.

Tot 50% lagere tarieven door zgn.
'deeldiensten'.

Tarief lijsten af te halen aan ons kantoor:

Ruurloseweg 70 - Vorden
Lid Vereniging Bemiddeling

Onroerend Goed VBO Den Haag

Telefoon: (05752) 64 30

UNIEK!
BIJ ONS LEST U IN EEN

TRUCK + OPLEGGER
voor de examens

C- VRACHTAUTO
C- VRACHTAUTO
+AANHANGER

RIJSCHOOL
GROENEVELD
TEL 05735-1788

't Is geen sprookje:

WEEKMENU:
'Holle Bolle G ijs'
drie gangen voor 35 gulden

Dat is lekker eten!

Natuurlijk bij Hans en Anneke.

Restaurant „de Rotonde"
Kerkstraat 3 - VORDEN - Tel. (05752) 1519

m m

m mm
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DISCOVIERVOER

OPRUIMING
10 TOT 50%
KORTING

mode voor
het héle gezin

ulmtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

MOF
HOOIT

OTVEMOOF

l

WIJ HOUDEN

=OP DAGEN
17 -18 - 19 - 20 FEBRUARI
ONZE GEHELE WINTERCOLLECTIE

gaat nu de deur uit voor

i 5,- * 1Ö/- * 15,-'
j 20,- * 25,- * 30,-

Geldt alleen in Winterswijk - Vorden - Terborg

PROFITEER HIERVAN EN LOOP EVEN BINNEN!!!

pt* /̂ •1"***̂ *̂̂ ^C;S.

BETAALBARE DEGELIJKHEID = VOORDEEL VOOR U
WOONKAMERTAPIJT "HORIZON'

KATOENLOOK IN GRIJS OF BEIGE
400 BREED ADVIESPRIJS 265.-

LEGGEN GRATIS NU

SHAGTAPIJT "PRALINE"
HOOGPOOL IN MODERNE KLEUREN

400 BREED OP JUTE

149.-
LEGGEN GRATIS NU

NYLONTAPIJT "BARCELONA'
BOUCLE TAPIJT OP JUTERUG

400 BREED VAN 110.-
LEGGEN GRATIS NU

BIJ ONS UIT VOORRAAD:
* 70 rollen kamerbreed * meer dan 250 tapijtcouponnen

GORDIJN "EVELIEN

19?5
FRAAI BLOEMDESSIN
140 BREED
NU PER METER

GORDIJN-WOUTER
3SIN

18?5
GEWEVEN KEUKENDESSIN
120 BREED
NU PER METER

HELMINK
meubelen
VORDEN / TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

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

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

In verband met carnaval is
zaterdag 20 en zondag 21 februari

de keuken gesloten!

We wensen u een gezellige
carnaval.

Café-Restaurant

't Wapen
van 'tMedler
Ruurloseweg 114
Vorden
Tel. (05752) 6634

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

mullci-woidcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161


	CVO08-18-02-1993 deel 1
	CVO08-18-02-1993 deel 2

