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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.

toe wenden tot de heer P. van Dijk van
de Afdeling Ruimtelijke Ordening.
Daarna zal worden getracht om alle gegadigden de betreffende stukken nog
in januari/begin februari te doen toekomen.

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.

.•BOUWVERGUNNINGEN
Op 18 december 1990 hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
- de heer C.G.W. Hofman, Berend
van Hackfortweg 32 te Vorden, voor
het bouwen van een carport op het
perceel Berend van Hackfortweg 32
te Vorden;
— de heer A. Blanksma, Ruurloseweg
104 te Vorden, voor het verbouwen
van een woning op het perceel
Ruurloseweg 104 te Vorden;
— de heerJ.H. Froling te 's-Gravenhage, voor het verbouwen van de woning Reeoordweg 4 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

ONINGBOUWPROGRAMMA VOOR
1991
Door aannemingsbedrijf Obdeyn te
Deventer zullen op het voormalige
Gemsterrein 19 woningen in de koopsfeer worden gebouwd. Het betreft de
bouw van 18 woningen van het type
twee onder eenkap en l woning die zal
worden aangebouwd aan de zijgevel
van de tevens op dit terrein te bouwen
bejaardenwoningen van Woningbouwvereniging 'Thuis Best'. 16 van de te
bouwen woningen kunnen gerealiseerd worden als premie C-woning
(eenmalige belastingvrije premie van
fl. 5.000,-).
Naar verwachting kan ook de gemeente weer een aantal bouwkavels uitgeven
in de plannen Addinkhof (Vorden),
Kranenburg 1987 en De Wogt (Wichmond). Hierop kunnen dan woningen
in de vrije sektor worden gebouwd (de
provincie heeft verder geen premiecontingenten aan Vorden toegewezen)
waarbij de uiteindelijke kopers een
vrije keuze van architekt en aannemer
hebben. Wellicht dat er tevens nog een
tweetal woningen gebouwd kan gaan
worden door Inter-med (Reinbouw).
Indien u in principe interesse heeft in
een van de door Obdeyn te bouwen
woningen of in de door de gemeente
uit te geven bouwkavels adviseren wij u
om u als gegadigde voor bouwgrond
bij de gemeente te laten inschrijven.
Verkoop van de door Obdeyn te bouwen woningen en de door de gemeente
uit te geven bouwkavels zal namelijk in
eerste instantie geschieden aan mensen die voor bouwgrond bij de gemeente staan ingeschreven. Hierbij
wordt een rangorde vastgesteld op basis van een te hanteren puntensysteem
waarbij wordt uitgegaan van de mate
van (economische/sociale) binding
die een gegadigde aan Vorden heeft.
Heeft u interesse en staat u nog niet
ingeschreven voor bouwgrond dan adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk
te laten inschrijven. U kunt zich daar-

j« VOORMALIGE RIOOL
WATERZUIVERING
Burgemeester en wethouders hebben
bij hun besluit van 8 januari 1991, met
toepassing van het bepaalde in artikel
54,lid 4 van het bestemmingsplan
'Vorden 1975/1984,no.l' (vrijstelling
meest doelmatig gebruik) vrijstelling
verleend van de gebruiksbepalingen
van dat bestemmingsplan.
Dit teneinde mogelijkheden te creëren
het tot 'rioolwaterzuivering' bestemde
terrein nabij Het Hoge (voormalige
rioolwaterzuiveringsinstallatie)
gedeeltelijk te gebruiken als opslagruimte c.a. voor de afdeling gemeentewerken. Met voornoemde vrijstelling worden aldaar mogelijkheden gecreëerd
voor de opslag van:
— rioolslib (in tank);
— bermgras en -grond;
— begroeiing en vegetatie uit bermsloten;
— snoeihout van bomen;
— straat— enveegvuil;
— puinafval van wegen,zoals klinkers, trottoirtegels en asfalt;
— gebruikt straatmateriaal;
— tuin— en bladafval van openbare
beplantingen;
— seizoengebonden materieel en materiaal (in bezinktank,die tevens
wordt benut als (reparatie)werkruimte voor deze toerusting).
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u binnen dertig dagen na dagtekening daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
Gelijktijdig met het indienen van het
bezwaarschrift kunt u bij de voorzitter
van de Afdeling Rechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500
EA 's-Gravenhage een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan
wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

HLEIN ROETHOF

PRIJS

In het najaar van 1991 zal voor de vijfde maal de 'Hein Roethof Prijs' worden
uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs wordt
toegekend aan dat project dat in 1990
de beste resultaten met de preventie
van veelvoorkomende criminaliteit
heeft geboekt. Met ingang van dit jaar
is het totaalbedrag aan prijzen aanzienlijk verhoogd, terwijl ook de criteria enige wijzigingen nebben ondergaan. Projectverslagen dienen uiterlijk
maandag 15 april 1991 bij het secretariaat te zijn ingediend. Belangstellenden kunnen een overzicht van de criteria bij het secretariaat opvragen.
Ieder Nederlands project of pakket van
maatregelen (van gemeenten, onderwijsinstellingen, particulieren, wijkraden, bedrijven, verenigingen et cetera)
dat zich op de een of andere wijze in
het jaar, voorafgaande aan de uitreiking, heeft gericht op het voorkomen
van veel voorkomende criminaliteit,
kan voor de prijs in aanmerking komen. Daarop is slechts een uitzondering: projecten die in voorgaande jaren
al zijn genomineerd, zijn van deelname uitgesloten
Voor deelname dient men zich wel
strikt te houden aan een aantal spelregels, te weten:
1. er moet een relatie met criminaliteit
zijn;
2. de oplossing moet binnen de eigen
kring zijn gezocht;
3. er moeten aantoonbare resultaten
zijn te melden;
4. de maatregelen moeten ook elders
toegepast kunnen worden;
5. de leefbaarheid van de (woon)om-

geving mag niet worden aangetast
en
6. de aanpak dient een redelijke mate
van originaliteit te bezitten.
Het laatste criterium is nieuw, de commissie besloot tot invoering ervan, nadat was gebleken dat veel projecten
veelal kopieën van bestaande projecten
waren.
De prijs is in het leven geroepen door
de redactie van SEC. In de vorige vier
rondes voor de prijs werden jaarlijks
vijf projecten genomineerd. Allen kregen een oorkonde, terwijl aan een van
de projecten een aanvullende subsidie
van f 10.000,- beschikbaar werd gesteld. Met ingang van heden komt
daarin verandering. Elke nominee
wordt in ieder geval gehonoreerd met
f. 2.500,-, terwijl de hoofdprijs is verhoogd naar f. 15.000,-. Diegenen die
een project willen laten meedingen,
kunnen een kort verslag (van maximaal 5 bladzijden A4, met anderhalve
regelafstand) sturen naar het secretariaat van de Commissie Hein Roethof
Prijs, p/a Diectie Criminaliteitspreventie (h403), postbus 20301, 2500 EH 'sGravenhage. Een uitgebreid overzicht
van de spelregels is daar ook verkrijgbaar.
De versl^^n dienen uiterlijk maandag
1 5 april^Bo om 12.00 uur in het bezit
van de commissie te zijn. Men behoeft
niet noodzakelijkerwijs zelf aan een
project te hebben deelgenomen, maar
men kan ook de buurman, de sportvereniging, de wijkraad en zo voort aane commissie.
Een deskundige jury zal uit alle tijdig
en op de juiste wijze ingediende verslagen vijf projecte nomineren, die dan
officieel kandidaat zijn voor de hoofdprijs. Pas op de dag van de uitreiking
zal de voorzitter van de Commissie
Hein Roethof Prijs, de criminoloog
prof. dr. G.P. Hoefnagels, in aanwezigheid van de staatssecretaris van justitie,
bekend maken wie de hoogste bonussubsidie krijgt toegewezen.
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**Tv-PROGRAMMA
'DE UITDAGING'
D-TV heeft voor de AVRO het afgelopen seizoen het programma 'De uitdaging' geproduceerd. Presentatrice Angela Groothuizen krijgt in het programma een opdracht om binnen een
bepaalde tijd een project voor een
goed doel te realiseren binnen zeer
korte tijd. Hoogstwaarschijnlijk zal dit
programma in het nieuwe seizoen gecontinueerd worden.
ID-TV is thans nog op zoek naar opdrachten van gemeenten en/of particulieren. Het kan daarbij om verschillende zaken gaan, zoals velen van u ongetwijfeld op t.v. hebben gezien.
Indien u suggesties of ideeën hebt kunt
u deze doorgeven aan ID-TV, Sarphatikade 13, 1017 WV Amsterdam, of
doorgeven aan burgemeester en wethouders, tel. 2323 tst. 22.

Expositie
Vanaf dinsdag 22 januari is in de galerie van de openbare bibliotheekwerk te
zien van de Vordense mevrouw A.M.
Turfboer-Augustijn. Mevrouw Turfboer exposeert met schilderijen. Ze
heeft schilderlessen gehad en houdt
zich al jaren bezig met het uitbeelden
van voornamelijk landschappen en stillevens. Zij voert deze uit in olieverf of
pastelkrijt.
Hoe graag zij deze hobby bezigt mag
blijken uit het feit dat zij ook reeds lang
een van de leden van de vrijdagsschilders is. Deze groep komt wekelijks bij
elkaar om gezamenlijk te schilderen en
elkaar van advies te dienen.
De expositie duurt van 22 januari tot
en met zaterdag 16 februari en is te bezichtigen tijdens de openingstijden
van de bibliotheek.

Sfeervol
koffieconcert
'Concordia'

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De Vordense muziekvereniging 'Concordia' gaf zondagmorgen in het
dorpscentrum het traditionele koffieconcert. In zijn openingswoord sprak
voorzitter Wim Barink er zijn vreugde
over uit dat dankzij de medewerking
van de gebr. Eykelkamp over een echte
Vordense muzikale aangelegenheid
gesproken kon worden.
Concordia onder leiding van dirigent
Hans Kraxner, opende het concert met
het traditionele 'Uren, dagen, maanden, jaren', waarna het programma
werd vervolgd door Gospel Rhapsody
en Ensenada, het nummer waarmee op
het concours een fraai resultaat werd
behaald.
De gebr. Eykelkamp brachten hierna
een drietal nummers ten gehore, waaronder het bekende 'Kalinka'.
Na de pauze bracht 'Concordia' vier
vlotte nummers met o.m. solistisch
werk van twee dames op de altsax en
een zestal trompettisten.
De zes broers Eykelkamp, met begeleiding van zwager Wissink, zongen nog
enkele nederlandstalige nummers
waaronder 'Domme Hans', hetgeen
volgens de broers geen betrekking had
op Concordia-dirigent Hans Kraxner!
Climax van het concert vormde het gezamenlijk optreden van orkest en zangers, waarvoor een zeer bekende melodie van Beethoven was uitgezocht. Het
programma werd afgeslo^n met het
nieuwjaarsnummer, d^B 'Radetzky
mars'.
Concordia kan met dit nieuwjaarsconcert terugzien op een goede muzikale
start van hetjaar 1991.
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Ledenvergad
Krato

De Kranenburgse toneelvereniging
Krato heeft donderdag 3 januari j.l.
haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden in zaal Eykelkamp. De voorzitter Bert Wunderink opende de vergadering en wenste iedereen een goed en
'gezond 1991. De secretaresse Annie
Bosch las het actieve gebeuren over
1991 voor. De penningmeester had
een voordelig saldo te melden.
Er vonden twee bestuurswisselingen
plaats. Ivo Eykelkamp was als penningmeester aftredend en niet meer herkiesbaar, zijn plaats is ingenomen door
Willem KI. Heerenbrink. Bert Wunderink heeft helaas wegens te drukke
werkzaamheden zijn functie als voorzitter voortijdig beëindigd. Zijn plaats
wordt voorlopig ingenomen door Joke
Wullink.
19 Januari a.s. wordt in zaal Schoenaker het toneelstuk 'Oma's wil is wet'
opgevoerd. Op 9 maart 1991 zal voor
Rranenburgs Belang een kort stuk worden opgevoerd.
De voorbereidingen voor het buitentoneel zijn in volle gang. De geplande
datums zijn zaterdag 15 en donderdag
20 juni 1991. Na afloop werd er onder
het genot van een drankje nog gezellig
nagepraat.

Opbrengst
kerstconcert
Op zondagmorgen 23 december hielden de Gebr. Eykelkamp hun inmiddels traditionele kerstconcert. De opbrengst, f715,-, wordt dit keer bestemd
voor Amnesty International.

De kerken in Vorden werken samen in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een korte spreuk. Voor deze week is dat:

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormd* gemeente
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur
Voorde-dienst m.m.v. ds. P. Dekker in de Voorde.

maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie
woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Kapel De Wlldenborch
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, met na afloop nieuwjaarsbegroeting.

Stichting voor Maatschappelijk* Dienstverlening 'D* Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.

Geref. kerk Vorden
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker, gez. jeugddienst in
'de Voorde' bij N.H. Kerk.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 13 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 12 januari 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 januari pastor
E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.
Hulsarts 12 en 13 januari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: 't Vaarwerk 1.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.

Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen 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 spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundig* Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 12 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 12 en 13 januari D. Stolk, Ruurlo, tel.

05735-2400.
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.
Ambulance 06-11. b.g.g. 05700-33222

Tafeltje Dekjeyanuar/ mevr. Wolters, tel. 1262.
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter, tel.

05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 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.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' t* 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. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren

Terminal* thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormd* kerk Wichmond
Zondag 13 januari 10.00 uur ds. W. Hofs,
Aalten.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend- Wacht-Pastores:
13-14
januari
pastor
E.
Lammers,
Hengelo, tel.
05753-1275.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekzlekenhuis Het Nieuw* Spittaal
Ooy er hoekse weg 8, tel. 05750-92911. Af-

Cursussen G.AJ.K.
Alle mensen zijn gelijk,
Was het maar waar!

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Aangezien er hoogst waarschijnlijk
binnen enkele jaren een wet komt, die
de landbouwers verplicht een mineralen boekhouding bij te houden organi-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks 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-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

seert de G.AJ.K. (Gelders Agrarisch
Jongeren Kontakt) de komende tijd
een aantal cursussen.
Wat betreft Vorden zijn deze cursussen
gepland op de donderdagen 28 maart,
11 april en 25 april.

Zoveel goeds
in één brood:
Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,
l £.uim*ruurcmZonnebloem
nitton
pitten,
gebroken Soja
en Sesamzaad
Sesamzaad

VRIJDAG AVOND VOORDEEL
Dames

.

De échte
LEVERWORST
verrassend van smaak en
lekker voordelig, grof of fijn.
Daarvoor moet u
bij uw slager zijn!
MAANDAG + DINSDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Schouderkarbonades 1 RHO 7,45

Rundergehaktikno 11,50
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95
SpeklapjeS, zonder zwoerd, 1 kilo 7,45

m m mM

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Bami of Nasi

Leverworst 250 gram 1,95

1 kilo 6,75

Heren
Pullovers

Rauwe Casselerrib

Achterham 100 gram 1,95

(voor bij de zuurkool)
100 gram 1,69

Zure Zult 100 gram 0,85

SPECIALITEITEN

Filet Carré of
Hamburger speciaal

2 PRIJS

GEWONE

Biefstuk

5 halen 4

ongewoon lekker 250 gram 6,75
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

van de normale prijs

t winkeltje in brood en banket

alleen geldig
vrijdagavond
17.00-21.00

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

Haas-/Ribkarbonades

Runder
Verse Worst

Bovenpoot

1 kilo 10,45

1 kilo 11,50

1 kilo 5,90

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

uur

Modecentrum

groenten en fruit
kaas en noten

Aqua-therapie
Sport-massage
Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

GR£>EN'
Fam. J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

Jan ter Beek
05752-1807

Ruurlo

dik bevleesd

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 10-11 -12 januari 1991

Hervatting

Nefit-Turbo.
met Schone Winsti

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADJttTEREN
KOSflÜEER!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
i de schoonste. Zo kunt u eindelijk
>;) een milieu- maatregel nemen die u
| geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen u E E l T
u er graag meer over!
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

gehoorzaamheidscursus
voorhuishonden
te Hengelo Gld.
op zaterdag 19 januari,
om 15.00 uur.
Opgave en inlichtingen:
tel. 05753-2042 of 08344-1436

Vergeet niet uw bon no. 2
van de verjaardagskalender.

Video- en
tv-reparatie

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

UITDENOTENBAR:
Kunstgebittenreparatie

Party Notenmix

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

1,95
Panklare KOOLRAAP 500 gram 0,95

b e t e r com pl el * r

maandag, dinsdag
en woensdag:

GEEF VOOR MEDISCHE HULP IN

2 bos NARCISSEN

SIMAVI

250 GRAM

ONTWIKKELINGSLANDEN

Wat doet u als 't gaat om leven of dood?
Simavi steunt vele gezondheidsprojecten in 35 ontwikkelingslanden.
Zonder uw steun kunnen wij echter niets doen. Help ons a.u.b.
Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem

giro

300100

Primula'
Kaaps Viooltje

Europa Kinderhulp haalt kinderen uit Oost-Berlijn:
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

'Beerput' gaat open
lf/*

De komende zomervakantie zullen voor het eerst kinderen uit Oost-Berlijn in deze regio vakantie
komen vieren. Ze zullen door de Stichting Europa Kinderhulp worden geplaatst bij gastgezinnen in
ons gebied.

VU Sinaasappelen vol gezondheid
NU 2 kilo 3,95

2 x 2 kilo 7,50

Hollandse Golden Delicious
3 kilo 5,—

waardebon

INI LU

r Natuurlij k VG

~l

NORMAAL:

25 Hand- of
Perssinaasappelen

6?5

Tegen inlevering van deze bon
de volgende 5 G RA Tl S

KOLDENHOF's Versmarkt

Europa Kinderhulp haalt al 30 jaar
kinderen uit vooral buitenlandse sloppenwijken naar Nederland en plaatst
ze voor een vakantie bij Nederlandse
gastouders. Elk jaar kwamen ook 500
kinderen uit West-Berlijn. Vanwege 'de
muur' konden kinderen uit Oost-Berlijn nooit van een vakantie in Nederland genieten.
Dat gaat nu veranderen. De West-Berlijnse kinderen, die elk jaar opnieuw
door 'hun' gastgezin worden uitgenodigd, mogen uiteraard blijven komen.
Maar alle 'nieuwe kinderen' zullen alleen nog maar uit het oostelijk stadsdeel komen. 'Daar blijkt heel veel ellende te zijn, veel meer dan we hadden
verwacht', aldus medewerkers van
Europa Kinderhulp, die ronduit spreken van 'een beerput'.
Om deze kinderen een fijne vakantie te

kunnen bieden is Europa Kinderhulp
op zoek naar gastouders, die zo'n kind
ruim drie weken in huis willen opnemen. Het gaat om kinderen tussen de
zes en twaalf jaar. De Stichting haalt
overigens niet alleen Duitse kinderen
naar Nederland. Elk jaar komen ruim
3000 kinderen uit Frankrijk, Engeland,
Noord-Ierland, en Oostenrijk naar Nederland.
Maar ook Nederlandse (tehuis)kinderen worden niet vergeten. Zij worden
in andere delen van het land bij gastouders geplaatst. En tenslotte komen
er elk jaar ook kinderen uit Westduitse
en Oostenrijkse vluchtelingenkampen
naar Nederland.
De kinderen hebben het thuis niet
rooskleurig en zijn hard aan een uitstapje toe. Ze hebben doorgaans veel te
lijden van de problemen in hun buurt

of gezin. Het zijn de kleine slachtoffertjes van werkeloosheid, armoede, onvolledige gezinnen, alcoholmisbruik en
geweld.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen een luxe vakantie met veel uitstapjes beleven bij het Nederlandse gastgezin. Gewoon drie weken wonen in een
rustige omgeving en kennis maken met
een normaal gezinsleven, dat is de
doelstelling van deze vakantie.
Mensen, die zich willen opgeven als
gastouder, krijgen in een persoonlijk
gesprek alle informatie, waarna men
vrij is alsnog nee te zeggen.
Voor een eerste telefonische reactie
kan men terecht bij:
Fam. Teunissen, tel. 05736-1202 of
Fam. de Visser, tel. 08350-24217.

'IC^iC^i' vi' vlc>il^l-'
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Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze dochter en
zusje

#
*

Lisette

*
ï

Herman Luimes & Cilia Jansen

$

Be-

i

gaan trouwen op vrijdag 18 januari 1991,
om 10.00 uur in het gemeentehuis van
Hengelo (Gld.).

-#-

*

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
10.45 uur in de St. Willibrordus kerk te
Vierakker.

£
-:|;-#-

Receptie van 17.00 uur tot 18.30 uur in
zaal 1 van restaurant 'de IJsselhoeve',
Eekstraat 15 te Doesburg.

S

Peter en Betsy Vlogman
Ruud
2 januari 1991
Strodijk 7
7251 RS Vorden

*
$

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

*
l

#

Frank
Herbert en
Gerdien BouwmeesterRozendaal
4 januari 1991
7251 MZ Vorden
'Nieuw Rikkenberg'
Schuttestraat 26

Ons adres wordt:
Lankhorsterstraat2a,7255 LB Hengelo (Gld.)
Tel. 05753 -2542

I

Gerdien en Frank rusten van
13.00-15.00 uur.
Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze zoon

Gerritje Haverkamp

1 januari 1991

Ardinckhoek 4
7021 EZ Zelhem

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE HUUR GEVRAAGD
door amateur
fotograaf: ruimte voor donkere kamer met aansluiting voor
water in omgeving van Vorden. Tel. 05752-2183.
• TE KOOP:
ronde eiken salontafel;
A.E.G. Lavamat 802 wasmachine; leren fauteuil, donkerbruin, draaibaar.
Tel. 05752-2636.
• TE KOOP:
gasfornuis, i.z.g.st.
Arfman, Laag Keppel.
Tel. 08348-1239.
• Dame vraagt woonruimte
te huur, is ook genegen werkzaamheden te verrichten.
In omgeving Ruurlo, Vorden,
Hengelo.
Brieven onder no. 2.
Boekhandel Hoytink, Borculoseweg 17, Ruurlo.
• RUILEN OF
TE KOOP:
diepvries, 600 liter tegen kleinere ca. 300 liter.
Tel. 05752-6420.
• Werkend meisje zoekt
woonruimte in Vorden-Hengelo. Tel. 05752-1944 (na
18.00 uur).
• TE KOOP:
partij droog eiken hout, afm. 5
x 20 x 500 en ca. 200 balen
weidehooi.
B.H.A. Mullink, Ganzensteeg
7,7251 LC Vorden. Tel.
05752-6784.
• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.
• TE KOOP:
droog openhaard hout,
dun en dik.
Tel. 05752-6646.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Zo'n fijne warme
half wollen
onderblouse koopt
u bij

a/d Zutphenseweg.

extra voordelig BEHANGEN

PAMPA,
DE SAMBA
ONDERDE
SPECIALS

3 ROL HALEN,
2 ROL BETALEN
BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

WEDUWE VAN H. RIETMAN

op de leeftijd van 72 jaar.
Vorden :

Jan Willemsen
Anny Eskes

KEURSIAGER
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Heden is uit onze familiekring weggenomen onze lieve schoonzuster en tante

Daan-Wilbert

Sla nu uw slag

i

Vorden :

Voor het weekendrecept:

W. Rietman
G.C. Rietman-Hiddink
J. Hiddink-Rietman

Klarenbeek : T.A. Ruiterkamp-Rietman
W.J. Ruiterkamp
Winterswijk : A.F. Ilbrink-Rietman
G. llbrink
Silvolde :
Wichmond :

EET U fKKERSLANK MET
MALSOVIT

Neven en nichten

Speklappen

Runderlappen
500 GRAM

500GRAM 3,98

8,95

Dinsdag:

Verse Worst

Tip voor de boterham:

Kipfilet

A. Rietman
C. Rietman-Berentsen
G.J. Rietman
E.H. Rietman-Hissink

Maandag:

Magere

Val snel en verantwoord kilo's af

500 GRAM

Hamlappen

NATUREL/GEKRUID
100 GRAM

't Natuurlijke afslankrecept van uw warme bakker!

Apeldoorn, 4 januari 1991

1,98

500 GRAM 5,98

Paté

Woensdag:

DIVERSE SOORTEN

Gehakt h.o.h.

100 GRAM l 575

ovrr

Tot ons groot verdriet ging van ons heen onze lieve
zus, schoonzus en tante

Ze blijft in onze herinnering als onze hartelijke en
spontane Tante Zus'.
Boxtel :

H. Haverkamp-Wonnink

Voorst:

A. Haverkamp-Bosch

Vorden :

R. Klein Bramel-Haverkamp
Neven en nichten

Vorden, 4 januari 1991

Rundergehakt

Rolladeschijf

500 GRAM 5,98

4 HALEN 3 betalen

Een goed advies:

Zorg voor goed onderhoud
van uw schilderwerk
Vraag uw schilder ernaar, hij verzorgt voor u graag
alles op het gebied van onderhoud en schilderwerk.

SPECIAL
PAMPASCHIJVEN

Schildersbedrijf

MONUTA
UITAAATOP
VERZORGING

500 GRAM 4,98

Dit weekend extra voordelig:
Burg

Garritjen Rietman-Haverkamp

4,98

A. PETERS
Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw
Glaswerk
Wandafwerking

100 GRAM

Ruurloseweg54
Kranenburg
725 1 LR Vorden
Tel. 05752-6565

1,95

VERZEKERING

zonder meer ft zorg minder

VLOGMAN

IN ONZE OPRUIMING

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum;
Het Jebbink 4 Vorden (05700-1 43 32)

Dag en nacht bereikbaar

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Alle kinder- en
jongensboots
nu voor HALVE PRIJS
maten 22 t/m 40

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM
OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofdcn bv

BENNIE WENTING

WULLINK Vorden
Voor de allerbeste schoen

(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Dorpsstraat 4 - Tei. 1342

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)
Voor reparaties

Vanaf
donderdag 10 januari

KRATO

Grote

"Oma's wil
is wet"

BEHANG
opruiming!!!

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

van
alle
merken

presenteert:
DEZE WEEK:

MOORKOPPEN

blijspel in drie bedrijven
6 halen

zaterdag 19 januari
Zaal SCHOENAKER
Aanvang 20.00 uur

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1 384

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

voor meer
woonplezier en
slaapgenot

WOONSERVICEWINKEL

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter
Appelflappen

Bij uw WoonServiceWinkel bent U op het juiste
adres wanneer u gespecialiseerd advies wilt bij
de aanschaf van gordijnen, tapijt, zonwering vinyl
en laminaat etc. Niet alleen vindt U dus in de
WoonServiceWinkel uitgebreide keuze kollektie
op dit gebied, maar u stapt tevens binnen bij een
echte vakman/specialist.

goed gevuld met verse appels
DIT WEEKEND:
4 halen en de O

CffQliS

IFT*. ', ' • wM!

Zaterdag 23 februari:
Weer zo 'n perfekt verzorgde

DANSAVOND
't winkeltje in vers brood en banket

In de maand januari 1991 krijgt u bij
aankoop van een goede bodem en matras,

voor gezellige mensen

een hoofdkussen kado t.w.v. f 50,-

met

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

Entree f 10,- P-P- incl. koffie en
zeer uitgebreid bittergarnituur.
Reservering ook voor groepen
vanaf heden.
bode<

bij

Raadhuisstraat 20 - Vorden
Telefoon 3100

Ook waterbedden behoren tot onze
kollektie. Laat u vrijblijvend informeren.
Het gaat tenslotte om uw nachtrust.

k*

ONTDEK DEMATRAS DIE U RAST.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Uw meubels
versleten? ^

LAMMERS

KOM BIJ ONS PROEFLIGGEN.

WOON!

• Woningtextiel
• Slaapcomfort
• Projekten

Burg. Galleestraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421

• Meubelen

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

int

ieuradviseur

TEN CATE en
HOLLANDIAondergoed
voor dames en heren

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

Rijksstraatweg o'J, Wnrnsveld,

15750-26132

a/d Zutphenseweg
heeft het!

IN ONZE OPRUIMING
ROCKPORT herenschoenen

W towoop van 1 pa/tr trouwring*
krijgt U
van
0,0*
Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal en
fabrikagefouten.

ce
juwelier
•
'

Zutphenseweg 5

SKH

VORDEN

OO

Telefoon 1S05

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Zelf uw Meding maken?
Dat kan. Er zijn
knip- en naailessen
voor beginners
en gevorderden
Tevens opleiding tot
costumière en coupeuse.
ToosEisink,
de Doeschot 1, Vorden
Tel. 05752-1866

van 189,95 nu f 119,Diverse merken instapherenschoenen

nu v.a. T 495 "

WULLINK Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - iei. 1342

TWEEDE BLAD

CONTACT
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52e Jaargang nr. 40

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Vordenaar Antoon Steenbreker vestigt rehor d:

5 Miljoen kg oud papier
opgehaald!

V ordenaren, Bedankt!
'De %e.rstdagtn liggen weer achter ons en daarmee oof^wter de kerstverlichting.
Met is altijd weer even wennen aan de saaie, sfeer, wanneer de kerstbomen weg zijn. Van de andere kant moeten wij ookjetelzijn en bedenken
dat het niet altijd f eest l(an zijn.
'Daarom wilde Vordense Ondernemers Vereniging alle Vordenaren bedanken voor hun medewerking, hun meedenken en mede-promoten van ons
dorp.
'Er is nauwelijks iets vernield aan de kerstverlichting en dat mag heel bijzonder genoemd worden, t^et omdat vernielen als normaal beschouwd
moet worden, maar wel omdat op vernieling laconie((Wordt gereageerd en omdat het in ons dorp goed gaat, is te danken aan fut feit, dat elke
Vordenaar zich verbonden voelt met de kerstverlichting.
Met is een deel geworden van onszelf. "Dat Vorden er zich èij betroffen voelt, is oof^ duidelijk^ te zien aan het feit, dat er el^jaar meer
plaatsgenoten zijn, die een kerstboom in hun tuin verlichten. 'Ten opzichte van het vorigejaar is het aantalzekerverdubbeld.
<De Vordense Ondernemers Vereniging dankt dan ookjedereen voor deze saamhorigheid en wenst iedereen voorspoedig en gezond1991 toe.

Voordedienst
Zondagavond 13 januari zal voor het
eerst in dit nieuwe jaar een Voordedienst worden gehouden. Het thema
zal zijn: 'Goede voornemens, weg ermee?' en zal door middel van een
vraaggesprek worden toegelicht door
ds. Pieter Dekker.
De gitaristen Henny van Muyen en
dhr. Hennie Reindsen zullen de dienst
muzikaal begeleiden. Evenals de vorige
diensten wordt er begonnen met koffie
en zal ontmoeting en samen zingen
centraal staan.
De dienst wordt gehouden in het gebouw 'De Voorde' tegenover de Dorpskerk en wordt georganiseerd door de
Hervormd-Gereformeerde Jeugdwerkgroep.

Een leuke reaktie:
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Plattelandsvrouwen
afd. Warnsveld
De Vordense touwtrekvereniging gaat het al jarenlang dankzij Antoon Steenbreker in financieel
opzicht voor de wind. Deze 69-jarige, goedlachse Vordenaar trekt al vanaf 1968 door het dorp om
voor zijn vereniging oud papier in te zamelen.
Het afgelopen jaar 1990 werd door Antoon afgesloten met een opbrengst van
358.580 kg, een absoluut hoogtepunt.
Antoon Steenbreker overschreed hiermee het magische getal van 5 miljoen
kg. Voor voorzitter Gerrit Barink van
de T.T. Vorden een reden orn Antoon,
die uiteraard reeds erelid is van de vereniging, in intieme kring te huldigen.
Antoon Steenbreker was in zijn jonge
jaren een verwoed aanhanger van de
touwtreksport. Eerst als aktief sporter,

later in zijn hoedanigheid van bestuurder (penningmeester) en tegenwoordig als supporter.
Toen zijn vereniging in 1969 met plannen rondliep voor een eigen clubgebouw klom Antoon op de bakfiets en
haalde hij oud papier op. Het eerste
jaar, (in 1968) 11,5 ton. Tien jaar later
jaarlijks 243.600 kg en het afgelopen
jaar zelfs 123 containers vol met oud
papier (358.580 kg).
Intussen heeft de T.T. Vorden dankzij

Miss Holland showt
exclusieve bruidsmode

Antoon de 'zaakjes' aardig voor elkaar.
Een clubgebouw met cantine, bestuurs^mer, kleed- en douchegelegenh^Bi, een schietlokaal, een overdekte miiningshal van 120 m2, terwijl
uit de opbrengst van het oude papier
eveneens een parkeerplaats werd aangelegd.
Anto^Mteenbreker wil voorlopig nog
een poosje doorgaan met het inzamelen. De T.T. Vorden zal er wel bij varen!

en andere exclusieve modellen van Covers Bruidsmode Nr. l Selectief.
Reeds eerder gaat de zaal open zodat het aanstaande bruidje alle gelegenheid krijgt zich te informeren omtrent alles wat er bij een bruiloft komt
kijken. Zo zal men niet alleen al het
lekkers kunnen zien van Bakkerij Piet
Jansen, maar ook daadwerkelijk er van
kunnen genieten.
Uiteraard verzorgt Walle Tempelman
de kleding voor de bruidegom en
showt de nieuwste modellen van onder
andere Van Gils. Dat een moderne
drukker zoals Wevo-Druk meer kan,
kunt U die dinsdagavond met eigen
ogen aanschouwen zoals gelegenheidsartikelen met opdruk van het
bruidspaar, uitgevoerd in menukaarten, luxe servetten, receptie album, onderzetters en nog veel meer.
Wist U dat het dragen van trouwringen
al stamt uit het begin van onze jaartelling? Juwelier Slotboom toont naast
mooie en klassieke modellen ook ware
staaltjes van ongeëvenaarde edelsmeedkunst, maar pas op: met hun
trouwringen is het liefde op het eerste
gezicht.
Vakmanschap is meesterschap en dat
geldt zeker voor Foto Van Bemmelen.
Bekijk eens rustig hoe mooi en verzorgd zijn reportages en albums er uitzien. Reisbureau El Mundo licht U
gaarne in over hun reizeprogramma
en dat u een boeking gerust aan hen
kunt overlaten, bewijst wel het feit, dat
zij internationale faam verwierven
door probleemloos voor 100 bruidsparen de reis naar Mallorca en Kreta organiseerden.
Stijlvolle bruidsbouquetten, corsages
en ander bloermverk, daarvoor tekent
Wim Hol die U nog vele leuke ideeën
en tips aan de hand kan doen.
De kapsels worden verzorgd door Ingrid's Haarmode.
Voorkom teleurstelling en bestel tijdig
telefonisch uw kaarten bij . Covers
l
Bruidsmode in Zutphen.

De bruidsshow die op dinsdagavond 15 januari in de Hanzehof te
Zutphen gehouden wordt, met deelneming van diverse speciaalzaken voor het aanstaande bruidspaar, wordt dit jaar wel heel
bijzonder.
Niemand minder dan de huidige Miss
Holland en haar collega's showen de

nieuwste internationale bruidskollektic o.a. Pronovias, Meg Creatione, Lop

N.C.V.B, nieuws
De eerste ledenvergadering is dinsdag
15 januari a.s. De heer B. Bekman uit
Vorden komt vertellen over het ontstaan van Vorden en andere wetenswaardigheden. Deze avond zijn ook de
mannen welkom. Samenkomst in het
Dorpscentrum.

De dames van de afdeling Warnsveld
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen kwamen dinsdagmorgen 8 januari
in 'De Pauw' bijeen voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Tevens presenteerden zich de vaste groepen van de afdeling. Maandagavond 14 januari wordt
in 'De Pauw' de jaarvergadering gehouden. De dames Bennink en Damen
verlaten het bestuur. \1^^ Pelgrum en
mevr. Schoonheim zijn^rereid gevonden de vakatures op te vullen. De heer
Averink zal die avond dia's vertonen
over de flora en de fauna in het gebied
tussen de Gelderse V a l l n de Gelderse IJssel.

Toneel VierakkerWichmond
Op donderdag 17 en zaterdag 19 januari a.s. houdt de Toneelgroep Vierakker-Wichmond haar jaarlijkse uitvoering. Opgevoerd wordt een plattelandsblijspel: 'Er is nog plaats genog
hierin huus' door G.H. Hulshof.
Rolverdeling: Dieks Molendijk —Jan
Rietman; Jan Molendijk — Gerrit
Weenk; Willem Waps — Erik KI. Haneveld; Hendrik Deuntjes — Derk Bruil;
Hanna Deuntjes — Ria Tijssen; Marie
Deuntjes — Marian Derksen; Dora Vorentjes - Willemien 't Hoofd; Gehardina — Truus v.d. Pavert; Garrit Jan —
HenkHukkert.
De regie is in handen van G.A. Garritsen. Souffleuse Inekejansen.

Cursus
geloofsverdieping
Meer en meer gaan er stemmen op, die
spreken over herevangelisatie in Europa.
Er blijkt vooral bij de jongere generatie
een groot tekort aan geloofskennis. En
onbekend maakt onbemind. Maar ook
verlangen meerdere gelovigen, soms
onbewust, naar een duidelijker inzicht
in de zin van het leven, in de zin van het
geloof, naar een steviger houvast, een
diepere geloofsbeleving voor het leven
van alledag.
Dan is het mogelijk om een cursus voor
geloofsverdieping mee te maken in de
z.g. 'Leven in de Geest-vorming'. Deze
cursus is gegroeid uit de jarenlange ervaring* van de ontwerpers, die naar eerdere ontwerpen in binnen- en buitenland deze opnieuw hebben geformuleerd op katholieke basis. Hij is nu een
paar jaar in gebruik. Aan de hand van
een cursusboek komen de deelnemers
ca. 10 weken achtereen een maal in de
week samen, om niet alleen in kennis,
maar vooral in de praktijk het geloofsleven uit te diepen en in gemeenschappelijk beleven op te bouwen. Voor velen betekende dat een werkelijke levensvernieuwing.
Aan het geheel gaat een informatieavond vooraf, waar men geheel vrijblijvend wat meer inzicht kan krijgen
in de opzet.
Deze informatieavond zal plaats hebben op 14 januari in het parochiehuis
aan het Jebbink. Die avond en de cursus zal begeleid worden door de franciscaan L. Debets.
Inl. L. Debets, Ruurloseweg 99, tel.
(05752)6694.

N>1

Openbare
Bibliotheek

Yvonne - De tocht van het kind; Loo,
Tessa de - Het mirakel van de hond;
Markandaya, Kamala - Nectar in de
zeef; Meiden, A. van der - Profiel en
Keuze uit de aanwinsten van
professie; Niven, Larry - Lucifer; Nooteboom, Cees - Berlijnse notities; Pride Openbare Bibliotheek
ce, Jane -Je nieuwe leven als moeder,
Vorden
Sandor, Anna - Van plan naar markt in
Angelou, Maya - Ik weet waarom ge- Oost-Europa; Steiner, George - Het
kooide vogels zingen; Belien, M.A. - verbroken contact; Velzen, Herman
Kiezen voor verpleging; Dalen, P. van - van - Rooie Gait; Velzen, Herman van
Europa, vaderland van morgen; Flo- - Achterhoeksche schetsen dl. 4; Verrence - Reisgids; Fowles, John - De ma- straaten, R.T.G. - Het huwelijk: finangier; Freezer, Harriet - Is dat nu wel ciële, fiscale en juridische gevolgen;
zo? Hove, Chenjerai - Beenderen; Wageningen, Gerda van - Romance op
Jong, L. de - Opkrabbelen; Keuls, Rosegaert.

Samenwerkingsverb and
accountantskantoor
Administratie- en belastingadvieskantoor De Regt, Bloemendaal
& Wiegerinck, aan de Ruurloseweg 21 in Vorden gaat in maart
een samenwerkingsverband aan met Blaak & Co. registeraccountants en met de in Hengelo Gld. gevestigde accountantskantoren
Sloot BV en Waenink. Dit alles om hun cliënten nog beter te
kunnen begeleiden.
De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck is
gespecialiseerd in het adviseren van
het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector, vrije beroepsbeoefenaren
etc. op het gebied van administratie,
accountancy, automatisering, financiën en fiscaal-juridische zaken.
'Om als kantoor voor ieder van die
richtingen gespecialiseerde mensen
aan te trekken is te duur. Dan zouden
we niet meer zo concurrerend kunnen
werken. Door dit samenwerkingsverband hebben we toch alle kennis in
huis en kunnen we onze cliënten nog
beter helpen', aldus Mr. B.H.J. de
Regt. De samenwerkende kantoren
blijven op verschillende plaatsen gevestigd, namelijk in Vorden en Hengelo Gld.
'Zo voorkom je dat de mensen in een
ontzettend groot gebouw terecht komen en misschien de indruk krijgen als
nummer te worden behandeld. Ons
streven is de klant een goede intensieve
begeleiding te geven. Daarnaast is het
aan ons om de kennis, op wat voor gebied dan ook, in huis te hebben. Vandaar dat wij nu alle deskundige mensen
op dit brede terrein onder één 'dak'
hebben verenigd. De mensen kunnen
nu nog makkelijker met vakbekwame
medewerkers in contact komen', aldus
De Regt.

Een groot voordeel is volgens De Regt,
de al zo'n tien jaar durende discussie
over dit soort samenwerkingsverbanden.
'Onderhand is iedereen wel aan samenwerkingsverbanden gewend, wat
voor ons dus een makkelijker start betekent. Onze vorm is echter nieuw. De
zelfstandigheid van de samenwerkende
kantoren blijft zodanig bestaan dat de
klanten zich bij hun eigen kantoor
thuis blijven voelen, terwijl aan de andere kant elk kantoor over alle specialisaties beschikt. En zover was het in
onze regio nog nooit gekomen'.
Of er in de toekomst meerdere kantoren aan het samenwerkingsverband
gaan meewerken is nog niet bekend.
Eerst wacht men af hoe dit uitpakt.
'Het moet natuurlijk niet een samenwerking worden die alleen op papier
bestaat. In de praktijk moet het goed
functioneren en dat kan alleen als de
kantoren dezelfde opvattingen en
denkpatronen hebben. Ons denkpatroon is: alle deskundigen bij elkaar en
toch de individuele belangen van de
klant kunnen behartigen', aldus de
heer Blaak, registeraccountant.
De vier kantoren verwachten dat hun
samenwerkingsverband een succesformule voor het midden- en kleinbedrijf
zal blijken te zijn.

Rabobank C3

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET terinzagelegging ontwerpbeschikking (art 24,lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd.
Ruimtelijke Ordening
— Koetshuis) ligt vanaf
11-1-1991 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
ontwerp-beschikking met bijlagen van:
1. dhr H. Garritsen, Vierakkersestraatweg 16, 7233
SB Vierakker om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Vierakkersestraatweg 16 te Vierakker;
2. dhr H. Arfman, Schuttestraat 13, 7251 MP Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf annex kampeerboerderij, adres inrichting Schuttestraat 13 te Vorden;
3. dhr J.W. Regelink, Koekoekstraat 7, 7233 PB Vierakker om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres inrichting Koekoekstraat 7 te Vierakker;
4. Maastschap Boenink-Rietman, Boshuisweg 3,
7233 SE Vierakker om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres inrichting Boshuisweg 3 te Vierakker.
De strekking van het ontwerp van de 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 gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend voor 25 januari 1991. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

meer bank voor je geld
De Rabobank maakt meer werk van uwvakantie.
Wij organiseren een aantal landenpresentaties met
iedere week een ander land in de schijnwerpers:

7 -12 januari

Groot Brittannië
14 -19 januari

Amerika - Canada
21 -26 januari

Datum: 4 januari 1991.

Griekenland

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 14 januari 1991 gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
liggen het door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 18 december 1990 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Beatrixlaan 1990' en het in die zelfde
vergadering, ten opzichte van het ontwerp-plan Vorden Kom Gemsterrein 1988, zoals dat ter inzage heeft
gelegen, gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
'Vorden Kom Gemsterrein 1990, nr. 2.
Eerstgenoemd plan heeft betrekking op het wijzigen
van de bestemming van een gedeelte voetpad tussen
Beatrixlaan 18 en 20 in 'Voorerf zonder bebouwing' en
'Achtererf met beperkte bebouwing' terwijl laatstgenoemd plan voorziet in wijziging van de bestemming
van een klein gedeelte van het voormalige Gemsterrein in een bestemming voor woningbouw.
Tegen eerstgenoemd plan zijn geen bezwaren ingediend bij de gemeenteraad zodat niemand gerechtigd
is hiertegen in beroep te komen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Tegen de, ten opzichte van het ontwerpplan Vorden
Kom Gemsterrein 1988, zoals dat ter inzage heeft gelegen, bij het plan 'Vorden Kom Gemsterrein 1990, nr.
2' doorgevoerde wijziging kan een ieder schriftelijk
bezwaren indienen bij het College van Gedeputeerde
Staten, Postbus 9090,6800 GC Arnhem.
Vorden, 10 januari 1991,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

he Verre Opsten
Voor informatie en boekingen van al uw vakanties zijn wij buiten de normale uren de volgende
zaterdagen geopend van 10.30-15.00 uur:

12 - 1 9 - 26 januari en 2 februari
De zaterdagopenstelling geldt uitsluitend voor de afdeling REIZEN.

Rabobank Vorden en Omstreken

Zutphenseweg 26 - 7251 DK Vorden - Telefoon: (05752) 1888

Zin in
een
ZONNEBANKKUUR

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, bij brief van 4 december 1990, ter gemeentesecretarie ontvangen op
13 december 1990, het raadsbesluit d.d. 30 oktober
1990, no. 11, tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het voetpad tussen de Nieuwstad en de Beatrixlaan, alsmede verkoop van de ondergrond, voor
kennisgeving hebben aangenomen.
Het raadsbesluit en het bericht van gedeputeerde staten liggen vanaf 11 januari 1991, gedurende 14 dagen, voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage.
Belangstellenden kunnen tegen genoemd raadsbesluit -onderdeel onttrekking aan het openbaar verkeer- binnen 30 dagen vanaf 11 januari 1991 beroep
instellen bij de Raad van State, afdeling Geschillen
van Bestuur.
Het beroep moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland, postbus 9090,6800 GX Arnhem.
Vorden, 10 januari 1991,

Be/05752-3433

indoor sport vorden

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

in jacht- en
vrijetijdskleding
met kortingen van

10 tot 50%
Wapen- en sporthandel

Marte
Voor vakwerk in

Voor uw

OPRUIMING

Burg. Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden - tel! 05752-3433

Technisch Installatiebedrijf

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

28 jan.- 2

BOVAG RIJSCHOOL
HORSTMAN
RIJSCHOLEN

De Eendracht 3 - 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Dansschool
Carel Wensink
Parkstraat 47
6828 JD Arnhem
Tel. 085-42 02 16

tteeds doeltreffend!
Zutphenseweg 9 -- Vorden - Tel. 05752-1272

IN DE HERBERG
OF OLDE SMIDSE
Voor al uw

Aanvang zondagavond 20 januari
in „De Herberg"

electrawerkzaamheden
Alles onder één dak bij

SLAGMAN b.v.

fons Jansen

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Clubs voor beginners en
gevorderden.
Inlichtingen en inschrijving in
de Herberg of Olde Smidse
en telefonisch aan de school.

Prachtige eiken SLAAPKAMER in
blank, donker of honingkleur

LEDIKANT 140x200
incl. 2 nachtkastjes
van: 1798,-

(in diverse afmetingen)

NU:

DOE

NU UW
VOORDEEL
IN ONZE

WANDMEUBEL
in donker eiken of in
honingkleur, 1.62 mtr. breed
van: 2495,NU VOOR:

OPRUIMING

1995,-

COUPONNEN TAPIJT
400 en 500 breed, 2 tot 12 mtr. lang
-f- vele aanbiedingen van de volle rol
KOOPJES IN WONINGTEXTIEL
SPREIEN * met kortingen tot 75%
Dekbedden, overtrekken, tafelkleden en
couponnen gordijnstof en vitrages
MATRASSEN 4* diverse prijsklassen

HELMINK

meubelen

NU
VOOR:

995,-

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK M A A K T HET MOOIER BIJ U T H U I S

Ontspannen, diep ademen, soepel bewegen

FITNESS
AEROBIC
BODY HEAT

FAUTEUIL
op draaivoet
echt rundieder
diverse hout- en
leerkleuren
verstelbaar
van: 1148,-

AP

ZIE OOK ONZE BLAUWE OPRUIMINGSKRANT
WELKE U VORIGE WEEK HEEFT ONTVANGEN

Geïnteresseerd in

1598,-

THEO TERWEL
AUTOSCHACESPECIALIST

YOftA

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

in Vorden, dinsdagavond
Inl: Theo de Gans Jel. 05756-3456

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
W«W CAROSSERIEBEDRUF
CA

FOCWj
•^tM

ASHIHARA
KARATE
wat of dat is

Doe eens een lesje mee!

Kom eens kijken bij

ïndoor sport vorden

indoor sport vorden

Burg. Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden - tel. 05752-3433

Burg. Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden - tel. 05752-3433

GEMEENTE
VORDEN

dinsdag 15 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF
COVERS BRUIDSMODE toont dinsdag 15 januari
de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode-gebied.

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december
1990 heeft besloten invulling te geven aan het volumebesluit 1991, Wet Stads- en dorpsvernieuwing, en
wel als volgt:
a. woningverbetering (hoofdstuk 2 subsidieverordening)
f. 65.000,-;
b. monumenten en herstel rieten daken (hoofdstuk 3)
f. 50.000,-;
c. midden- en kleinbedrijf (hoofdstuk 4)
f. -,- .
d. gemeentelijke activiteiten, te weten:

Behalve het laatste nieuws uit de bruidswereld toont
WALLE TEMPELMAN de mogelijkheden voor de bruidegom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat zien hoe een bruidsreportage net even mooier kan zijn
W l M HOL voorziet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten
en Banketbakker PI ET JANSEN
toont zijn specialiteiten voor zo'n feestdag.
Een bruiloft zonder trouwringen en sieraden is ondenkbaar en
juwelier SLOTBOOM laat dan ook vele variaties zien.
Dat WEVO-DRUK meer kan dan alleen trouwkaarten drukken
ziet u dan ook.
Reisbureau EL M U N DO bekend van "100 bruidsparen naar
Mallorca en Kreta" informeert U graag uitgebreid op deze avond.
Voor de haarverzorging tekent INGRID'S HAARMODE

1. lokatiebijdrage herinvulling terrein van Van Snellenberg
f. 60.000,-.
2. bijdrage in kosten omleidingsroute/reconstructie
rijksweg c.a.
f. 77.500,-.
Totaal
f. 252.500,-.

y
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Onze bruidsshow wordt gehouden
in de HANZEHOF te Zutphen.
De show begint om 20.00 uur
en zal ongeveer twee uur duren.
Tijdens deze show
wordt u een gratis consumptie aangeboden.

GEMEENTE
VORDEN

Kaarten a f 10,- kunt u bestellen bij:
COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen
L.
Telefoon 05750 14418
Kaarten alleen verkrijgbaar aan onze zaak.
Bestel voortijdig en voorkom teleurstelling.
Tot ziens op 15 januari in de Hanzehof

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering van 18 december 1990 de 'Beheersverordening Begraafplaatsen' heeft vastgesteld.
De verordening ligt gedurende een termijn van drie
maanden (ingaande 11 januari 1991) voor eenieder
ter secretarie, afdeling Algemene Zaken) ter inzage
en is tegen de betaling der kosten algemeen verkrijgbaar.
Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van afkondiging. Per gelijke datum vervalt
de 'Verordening op de Algemene Begraafplaats',
vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 maart 1973.
Vorden, 10 januari 1991,

Kunt u deze dag niet? Geen zorg,
COVERS BRUIDSMODE brengt deze show
ook in Zwolle op 14 februari.

BRUIDSMODE

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van 11 januari 1991 voor eenieder ter visie ligt
ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken,
een verzoek om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 van de heer J.X.M, van Laake, Burgemeester Galleestraat 1 te Vorden, tot (interne) wijziging van het rijksmonument Ruurloseweg 79 te Vorden.
Gedurende een termijn van 14 dagen, ingaande 11
januari 1991, kan eenieder hiertegen bij het college
van burgemeester en wethouders bezwaren maken.
Vorden, 10 januari 1991,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering van 30 oktober 1990 besloten heeft
om koelkasten en diepvriezers aan te wijzen als bijzondere categorie afvalstof als bedoeld in artikel
4.2.2.13 van de Algemene plaatselijke verordening.
Vanaf 11 januari 1991 dienen de koelkasten en diepvriezers aan de afdeling gemeentewerken (na voorafgaande telefonische melding ter gemeentesecretarie)
te worden meegegeven. De ophaaldag is de eerste
donderdag van de maand. De koelkasten en diepvriezers dienen om 12.00 uur aan de weg te zijn geplaatst.
Vorden, 10 januari 1991,

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders voornoemd,

lurfstraat 29 - Zutphen • Telefoon 05750-14418

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Sportcomplex "DE VELDHOEK"
Biedt u niet alleen de mogelijkheid om te sporten, maar
heeft ook een unieke feestzaal, geschikt voor:
•*
**
**
*
«-

1995.

BRUILOFTEN tot plm. 300 personen
DINERS tot plm. 80 personen
BUFFETTEN - warm/ koud
PERSONEELSFEESTEN
THEMA-FEESTEN

OPRUIMING
VOORRANG

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

HORECA-MEDEWERKSTER

AAN DE

LAAGSTE PRIJZEN

Leeftijd 18-20 jaar
Ben ie representatief, enthousiast, genegen deels weekenden te
werken, en evt. een opleiding te volgen, solliciteer dan zo spoedig
mogelijk aan onderstaand adres:
Sportcomplex "DE VELDHOEK"
Varsselseweg 55 - 7255 NR Hengelo Gld. - Tel. 05736 -1533

Charmant: eiken eetkamerset in een robuuste belijnmg. Goed voorjaren woonplezier!
Eettafel + 4 stoelen in licht of donker
eiken. Stoelen met lederen zitkussens; bewerkte rug. Tafelblad: 140 x 85 cm.
Compleet als set
1595.

EXCLUSIEF VOORDEEL:
EIKEN SPINDE KAST
Een juweel van een aanbieding, deze exclusieve
kast uit prachteiken vervaardigd. Massieve deuren, laden en bossing panelen aan de zijkant.
Mooi, van welke kant u 'm ook bekijkt..!
Afm. 157 br. x 55 d. x 190 hg. cm.
Unieke prijs:
1995.
Blank of donker eiken naar keuze.

Wij steken al onze
energie in een energiezuinige
installatie

VOORRANG
VOOR EIKEN. |

INSTALLATIEBEDRIJF

Een zitcombinatie die zich
overal thuis voelt. Een kwaliteitsaanbieding die gezien mag
worden! Wij geven de voorrang
aan eiken.U ook?

GJ.OLDEMHAV/E
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2

Hout bestellen?
Harmsen bellen!
05752-1486

2- + 21A-zitsbank. Blank eiken*
romp. Comfortabele kussens met
interieurvering. Met gebloemde
bekleding (als afgebeeld)
NU 2995. Salontafel. Blank eiken1"
metwebbing lectuurblad.
Bijpassende fauteuil leverbaar. U kunt ook een ande- Afmetingen: 130 x 65 cm.
NU 795.
re stofbekleding kiezen.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.

INTERIEUR

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

In plaats van blank eiken:
patiné in diverse houtkleuren op bestelling te leveren

lubbers
GINKGO

WAARBORG
raadhuisstraa

telefoon 05753-1286

meubelen

Wij stoppen per l april 1991.

OPRUIMING

OPEL SERVICE

!

In verband met bedrijfsbeëindiging

K< W.J., KOOI

20% korting
op alle artikelen

welke nog niet zijn afgeprijsd. Alles onder volle garantie.
HORLOGES - KLOKKEN - GOUDEN en ZILVEREN
SIERADEN - BAROMETERS - BRILLEN enz.
Voor garantieservice blijven we bereikbaar.

J.W. BLOEMENDAL
Gedipl. Opticien - Horloger
Dorpsstraat 25 - RUURLO - Tel. 05735-1208

Durfcursus
De Regionale Stichting voorThuis7.org
en Maatschappelijk Werk Zutphen
(werkzaam binnen de gemeenten
Gorssel, Hengelo (Gld.), Lochem,
Ruurlo, Steenderen, Voorst, Vorden,
Warnsveld, Zelhem en Zutphen) start
19 februari weer met een oefengroep
voor inwoners van de gemeenten Gorssel, Lochem, Ruurlo en Vorden, die
het moeilijk vinden om voor zichzelf
op te komen.
Enkele onderwerpen, die in de groep
aan de orde kunnen komen, zijn:
'nee' zeggen, zonder je schuldig te voelen; gesprekken aanknopen op feestjes, e.d.; zeggen watje vindt en denkt;
complimenten geven en ontvangen.
De groep zal op dinsdagmiddag tien
keer bij elkaar komen.
De cursus wordt gegeven in het kantoor van de Regionale Stichting voor
Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen, aan de Zwiepseweg 27 te Lochem, onder leiding van Jenny Jongepier en Brenda Huberts (beiden maatschappelijk werkende).
Wanneer men belangstelling heeft
voor deze 'durfcursus', dan kan men
zich tot uiterlijk 11 februari a.s. aan
melden bij Jenny Jongepier of Brenda
Huberts.
Zij zijn op werkdagen bereikbaar; Jenny Jongpier onder telefoonnummer
05730-57258
(kantoor Lochem),
Brenda Huberts onder telefoonnummer 05759-1579 (kantoor Gorssel).

WJ. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: Ttamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

Adverteren kost geld., niet adverteren kost meer!

VIWN6

maar dan ook echt alle katoenen en corduroy
( broeken,
sweaters, winterjacks, bloesen enz.
| kunt U nu uitzoeken...

U betaalt het hoogst geprijsde artikel

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943
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Horeca houdt op 12 januari
opnieuw Open Huis

Ruilbeurs brouwerij Cursus 'Een eigen
bedrijf beginnen'
artikelen
Op zondag 13 januari wordt in 'De
Luifel' voor de derde keer de gezellige
ruilbeurs van brouwerij artikelen gehouden. De beurs is georganiseerd
door Herman Jimmink uit Vorden en
H. Wanders uit Doetinchem.
Verzamelaars van brouwerij artikelen
kunnen, zonder zich van te voren aan
te melden, aan de beurs deelnemen.
Voor hen is dit een prachtige gelegenheid om hun verzameling aan te vullen
of uit te breiden. ledere deelnemer
krijgt een tafeltje tot zijn beschikking.
Het aanbod van artikelen is bijzonder
groot: viltjes, etiketten, glazen, flesjes,
kortom vele soorten curiosa waarop
een brouwerij naam staat.
'Twee jaar geleden hadden wij de eerste ruilbeurs in zaal De Rank, toen al
was de belangstelling bijzonder groot.
Het jaar daarna besloten wij de ruilbeurs in de grote zaal van De Luifel te
houden en dat was maar goed ook want
er kwam veel publiek, zelfs uit Duitsland', vertelt Herman Jimmink.
Veel verzamelaars zijn lid van de B. A. V.
d.w.z. de Brouwerij Artikelen Verzamelaars. Deze landelijke vereniging geeft
vijfmaal per jaar een boekje uit waarin
veel wetenswaardigheden voor de verzamelaar staan vermeld. Afgevaardigden van deze vereniging zullen ook
zondag in De Luifel aanwezig zijn, zodat belangstellenden zich als lid kunnen aanmelden.
Voor inlichtingen kan men terecht bij
Herman Jimmink, Het Gulik 4, Vorden, tel. 05752-2452.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost Gelderland te
Zutphen organiseert in samenwerking
met het I.M.K. Nederland (Instituut
voor het Midden- en Kleinbedrijf Nederland) de cursus 'Een eigen bedrijf
beginnen'.
Deze zes zaterdagen omvattende cursus gaat op 12 januari 1991 van start.
De cursusdata zijn: 12 januari, 19 januari, 23 februari, 2 maart, 23 maart
en 13 april.
Tijdens deze cursus werkt de cursist
zijn eigen ideeën uit en wel zo, dat men
op het eind een eigen specifiek ondernemingsplan gereed heeft. Bij het uitwerken van dit plan wordt de cursist
met raad en daad bijgestaan door deskundigen op het gebied van marketing, financiën, bankzaken, verzekeringen, verkooptraining etc.
De cursusleidster heeft zelf haar eigen
bedrijf. Zij weet dan ook precies welke
problemen men tegenkomt bij het opzetten van een eigen bedrijf. Hiervan
kan de cursist dan ook erg veel informatie opsteken, waardoor veel gemaakte fouten kunnen worden voorkomen.
Aan het eind van deze cursus kan men
weloverwogen het besluit nemen of
men de plannen voor het opzetten van
een eigen bedrijf moet uitvoeren of
niet. Wilt U nadere informatie over
deze cursus of wilt U deelnemen, dan
kunt U contact opnemen met mevrouw
Berendsen van de Kamer van Koophandel, tel. 05750-19131.

Op 12 januari houden ongeveer 175 horecabedrijven in het hele
land open huis. Onder het motto 'Kijk in de Keuken' stellen zij
hun deuren open voor jongeren die overwegen om te kiezen voor
een carrière in de horeca. Tijdens deze landelijke open horecadag kunnen zij informatie krijgen over de mogelijkheden in de
bedrijfstak en de verschillende vormen van horecaberoepsonder- Op dinsdag 15 januari a.s. wordt in het
wijs. Ook ouders, vrienden en vriendinnen zijn tijdens 'Kijk in de wijkgebouw van de kruisvereniging te Docenten, niet-onderwijsgevende meDoetinchem een kontaktavond georga- dewerkers en directie van de R. K. SchoKeuken' welkom.

Voedselallergie/intolerantie

Bezoekers van de open dag krijgen de
gelegenheid om zowel voor als achter
de schermen van het horecabedrijf uitgebreid rond te kijken. Ondernemers
en medewerkers zullen zorg dragen
voor rondleidingen en zullen allerlei
horecavaktechnieken demonstreren.
Tevens zullen zij een toelichting geven
op de gang van zaken in een horecabedrijf. In sommige bedrijven kunnen
bezoekers hun horecavaardigheden
testen, door een bepaalde handeling te
verrichten.
Onder de 177 deelnemers bevinden
zich allerlei soorten horecabedrijven:
hotels, restaurants, coffeeshops, cafetaria's enzovoort. In een aantal bedrijven zullen vertegenwoordigers van verschillende vormen van horecaberoepsonderwijs informatie geven over de
desbetreffende opleidingen: LBOscholen met een afdeling Koken/Serveren, scholen voor Kort Middelbaar
Beroepsonderwijs, Middelbare Hotelscholen, scholen voor Beroepsbegeleidend Onderwijs en het SVH Leerlingstelsel.
'Kijk in de Keuken' wordt georganiseerd door het Onderwijscentrum Horeca in Zoetermeer, het onderwijs- en
personeelsvoorzieningsinstituut van

sociale partners in de horeca. Het is
voor de tweede keer dat de open horecadag plaatsvindt: in januari 1990
hield de horeca voor het eerst open
huis. Toen werkten tachtig horecabedrijven mee. Gezamenlijk ontvingen zij
bijna 4.000 belangstellenden. Bij de
komende editie van 'Kijk in de Keuken
wordt gerekend op ongeveer 4.500 bezoekers.
De open horecadag is in het leven geroepen met het oog op de aanhoudende groei van de werkgelegenheid in de
horeca. Momenteel zijn er ongeveer
130.000 werknemers in deze bedrijfstak. Dit aantal neemt de komende periode naar verwachting toe met ongeveer 5 procent per jaar. Verwacht wordt
dat de toeristisch-recreatieve sector,
waarvan de horeca een belangrijk onderdeel vormt, in het jaar 2000 mondiaal de grootste werkgever zal zijn.
Deelnemende bedrijven in de regio:
C.R. 't Wolfersveen, dhr. A.Th.J. Kaal,
Ruurloseweg,'7021 HG Zelhem, tel.
08342-1375; Pepe's Barbekjoe, dhr. M.
Ratering, Steenderenseweg 7, 7223 LA
Baak, tel. 05754-1615; Party Rest. De
Smid, dhr. J.E.J. Hilderink, Kerkstraat
11, 7256 AR Keijenborg, tel. 057531293.

Comité zoekt medewerkers voor collecte:

Vordense afdeling Stichting
Vluchteling opgericht
In Vorden is een locaal comité van de Stichting Vluchteling opgericht. Deze gaat voor het eerst in onze woonplaats de Wereldvluchtelingenweek voorbereiden. Het gaat om hulp aan vluchtelingen buiten Nederland. De eerste activiteit van het comité is het
zoeken van enkele tientallen collectanten voor de collecte tussen
17 en 23 februari a.s.
De wereld telt momenteel niet minder
dan 15 miljoen vluchtelingen. Alleen
al 3 miljoen Afghanen moesten voor
het geweld vluchten naar Pakistan. De
meeste vluchtelingen moesten niet alleen hun vertrouwde woonomgeving
verlaten, maar worden ook getroffen
door honger, gebreken angst.
Stichting Vluchteling wil hen bescherming bieden. Met medische zorg en
met onderwijs; met opvang en zo mogelijk met terugkeer naar het eigen vaderland.

R.T.V. Wichmond/
Vierakker
De R.T.V. Wichmond/Vierakker hield
zaterdag op het parcours 'Kamphuizen' te Vorden een crosswedstrijd welke werd gewonnen door Ben Minkhorst uit Hummelo.
Deze wedstrijd werd gehouden op ver-

Met het geld dat door de stichting
wordt opgehaald, kan die hulp geboden worden. Met tien gulden kan bijvoorbeeld een Afghaanse vluchteling
eenjaar lang medische verzorging krijgen. En voor 60 gulden per jaar kan
een vluchteling uit Cambodja al een
goede vakopleiding krijgen.
Het Vordense comité bereidt de collecte in onze woonplaats voor en zoekt enkele tientallen collectanten. Men kan
zich hiervoor aanmelden bij de heer
Harm Welleweerd, tel. 05752-3427.

zoek van de E.T.P. Zutpeh. Opmerkelijk dat juist van deze vereniging geen
renner aan de start verscheen!
Behalve coureurs van R.T.V. Wichmond/Vierakker reden ook leden van
de Zwaluwen uit Doetinchem in Vorden mee.
De uitslagen waren als volgt: 1. Ben
Minkhorst, Hummelo; 2. Gerrit Scheffer, Zelhem; 3. Rudy Peters, Wichmond.

niseerd voor ouders van kinderen en
volwassenen met voedselallergie of -in-

Belangsteenden kunnen zich opgeven via telefoonnummer 08340-51126
(tijdens kantooruren) .
In Oost-Gelderland is een grote groep
ouders van kinderen en volwassenen
met voe^fcjallergie/-intolerantie die
mogelij k^Roefte heeft aan het uitwisselen van ervaringen. De diëtist van de
kruisvereniging organiseert daarom
een kontaktavond.
Deze kontaktavond is een éénmalige
aktiviteit maar kan worden voortgezet
als kontaktgroep onder auspiciën van
de Nederlandse Voedselallergie Stichting (NVAS).
De NVAS heeft over het land verspreid
meerdere kontaktgroepen die gemiddeld vier maal per jaar bij elkaar komen. In de regio Oost-Gelderland bestaat alleen in Zutphen een kontaktgroep. Bij voldoende belangstelling
zou het goed zijn als ook in Doetinchem een kontaktgroep kan worden
gestart.

Notarispraktij k
Schellenbach
Mededeling (herhaling)
Veel cliënten van bovengenoemd kantoor hebben een z.g. 'langstlevendetestament' gemaakt. Eén belangrijk gevolg van dit testament is, dat bij overlijden van één van de ouders, de erfdelen
van de kinderen niet behoeven te worden uitgekeerd.
Een wijziging per l februari 1990 in
het 'Bijdragebesluit Bewoners van Bejaardenoorden' kan tot gevolg hebben
dat de niet-uitgekeerde erfdelen van de
kinderen door de langstlevende moeten worden aangewend ter bekostiging
van het verblijf in een bejaardenoord.
Dit is een ongewenst en - bij het opmaken van het testament - niet te voorzien effect!
In verband hiermee adviseert men degenen die een dergelijk testament via
dit kantoor of de voorgangers - de heren W.H. van Ballegoijen de Jong en
H. van Hengel - hebben laten opmaken, contact op te nemen om na te
gaan of een eventuele aanpassing van
hun testament gewenst is.
*
Aan deze kwestie is - mede door de Koninklijke Notariële Broederschap - in
de landelijke pers reeds aandacht besteed.
Uit de contacten met de cliënten blijkt
echter dat velen deze publicaties niet
hebben gelezen of de consequenties
niet hebben overzien.
Vandaar deze mededeling. Inlichtingen: Notaris Mr. A. Schellenbach, Koepelberg 4, 7255 DN Hengelo (Gld.),
tel. 05753-3939.

Open Avond
op het Marianum

lengemeenschap Marianum organiseren op vrijdag 18 januarieen 'Open
Huis'.
A
Ouders en leerlingen van SRsscholen,
die zich oriënteren op de keuze van
een school voor voortgezet onderwijs,
zijn op die vrijdagavond van harte welkom op ons hoofdgebouw aan de Deken Hooijmansingel te Gr^^o.
Ook leerlingen die overw^en, na het
behalen van een diploma op hun huidige school, hun studie voort te zetten
op mavo, havo of vwo, worden voor
deze 'open avond' uitgenodigd. Dat
geldt vanzelfsprekend ook voor hun
ouders.
Het doel van deze 'open avond' is
tweeërlei. Op de eerste plaats kan
iedereen alle gewenste informatie verkrijgen over de verschillende vormen
van voortgezet onderwijs die Marianum in huis heeft, over brugklassen, de
methoden die wij gebruiken, over begeleiding van leerlingen, over buitenschoolse activiteiten, boekenfonds,
oudervereniging en leerlingenparlement.
De vier schooldekanen zullen graag
iedereen te woord staan die vragen
heeft over de mogelijkheden die er zijn
om op Marianum verder te studeren.
Zij kunnen ook informatie geven over
opleidingen waar een mavo-, havo- of
vwo-diploma voor nodig is. Kortom, ze
kunnen vertellen waarom het verstandig zou kunnen zijn om te kiezen voor
verdere studie op Marianum.
Op de tweede plaats biedt de 'Open
Avond' de gelegenheid op een ongedwongen manier een kijkje te nemen
binnen de school. Zo goed als niemand
een nieuw huis betrekt zonder het gezien te hebben en zich de vraag te stellen of hij zich er thuis kan voelen, zo
vinden wij dat ook een school 'geproefd' moet kunnen worden voordat
de schooltijd aan die school begint.
Het team van Marianum hoopt dat
velen van de 'Open Avond' gebruik
zullen maken voor een eerste of weilichteen nadere kennismaking.

Kampioenschap
veldrijden
De R.T.V. Wichmond/Vierakker organiseert zondag 20 januari het gezamenlijk clubkampioenschap veldrijden van de Zwaluwen uit Deventer;
ETP uit Zutphen en Wichmond/Vierakker zelf. De wedstrijden worden gehouden op het parcours aan de Wildenborchseweg.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Op 5/6 januari werd een indoor-dressuurwedstrijd voor paarden verreden
in manege 'De Luchte' te Lochem.
Er werden voor Vorden 3 prijzen behaald.
Saskia Vreman met Ricardo 2e prijs

M2-dressuur met 125 punten. Marielle
Kamphorst met Ebony 2e prijs Lldressuur 129 punten. Janet Lenselink
met Rione 2e prijs B-dressuur 130
punten.

.GENDA
JANUARI:
9 Soos ANBO, Dorpscentrum
9 HVGVorden-Linde, Koffiemorgen
9 NCVB, Nieuwjaarswensen
9 HVGWichmond, Nieuwjaarsavond
10 PCOB, Nieuwjaarsvisite in de
bossen met boerenkool
10 Bejaardenkring, Dorpscentrum
11 Open Tafel
11-12 KWPN, Hengstenkeuring
voorselectie Den Bosch
14 Klootschieten ANBO, de Goldberg
15 Open Tafel
15 Soos Kranenburg
15 NCVB, dhr. Bekman, Lezing over
Vorden
15 KPO Kranenburg-Vorden
16 Soos ANBO, Dorpscentrum
16 HVGVorden-Linde,
Jaarvergadering
16 HVG dorp,Jaarvergadering
17 PCOB in de Wehme, 2000 jaar
christendom
17 HVGVorden-Wildenborch,
Jaarvergadering
18 Open Tafel
17-19 Toneeluitvoering in 't
Ludgerusgebouw
19 Pronkzitting'deDeurdreajers',
in de Herberg
21 Vrouwenclub Medler, Politie
inbraakpreventie
21 Klootschieten ANBO, de Goldberg
22 KPOVierakker-Wichmond,
jaarvergadering en bingo
22 Open Tafel
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering

23 Soos ANBO, Dorpscentrum
23 HVGWichmond,Jaarvergadering
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
25 Open Tafel
25-26 KWPN, Hengstenkeuring
voorselectie Zuidlaren
26 De Deurdreajers, lotenverkoop
28 Klootschieten ANBO, de Goldberg
29 Open Tafel
29 Soos Kranenburg
30 Bejaardenmiddag VierakkerWichmond
30 Soos ANBO, Dorpscentrum
FEBRUARI:
l Open Tafel SWOV
1-2 KWPN, Hengstenkeuring finale
Utrecht
4 Vrouwenclub Medler EHBO
5 Open Tafel SWOV
6 HVGWichmond, Schmidt Medica
6 HVGVorden-Linde,
Brandwondencentrum
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 Open Tafel SWOV
9-10-11-12 Carnaval
12 Open Tafel SWOV
12 Soos Kranenburg
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
Gezamenlijke culturele avond
15 Open Tafel SWOV
15 Vrouwenclub Medler, gezellige
avond
19 NCVBjaarvergadering
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 Open Tafel SWOV
20 HVGWichmond, eigen avond
20 HVG Dorp, Mevr. ten Broeke,
Bejaardenzorg
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVGVorden-Wildenborch, lezing
Pro Naturae
22 Open Tafel SWOV
25 Vrouwenclub Medler, acupunctuur
26 Open Tafel SWOV
26 Soos Kranenburg
26 KPOVierakker-Wichmond,
revalidatie
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
Energetische therapie

Veilig Verkeer nam afscheid
van Joh. van Dijk
Het bestuur van de afdeling Vorden van Veilig Verkeer heeft dezer dagen tijdens een intieme bijeenkomst de heer Joh. van Dijk
dank gezegd voor hetgeen hij voor de afdeling Vorden heeft gedaan. Vanwege gezondheidsredenen heeft van Dijk zijn aktiviteiten voor de afd. Vorden moeten beëindigen.
Door toedoen van hem werd Veilig
Verkeer ih 1953 opgericht.
In die 37 jaren heeftjoh. van Dijk allerhande funkties binnen de afdeling bekleed en was hij de kurk waar de afdeling op dreef. Ontelbaar zijn de brieven die hij met gemeente en Rijkswaterstaat heeft gevoerd om toch maar
vooral een veiliger verkeer in Vorden te
krijgen.
Ook was Van Dijk de man die de ver-

keersbrigadiers in Vorden introduceerde.
Voor al zijn verdiensten werd Van Dijk
in 1978 benoemd tot lid van verdienstvan de afd. Vorden en kreeg hij tevens
de legpenning van Veilig Verkeer Nederland.
De funktie van sekretaris, die Van Dijk
ook jarenlang vervulde is met ingang
van dit jaar overgenomen door P.
Speulman.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Runderstoofpot met rode wijn
Benodigdheden: l kg. runderlap; 150 gram lichtgepekelde gerookte varkensbuik; 2 tenen knoflook; l grote wortel; l grote ui; l kg aardappels; 30
gr. boter; 3 eetlepels olijfolie; 2 eetlepels bloem; l stukje sinaasappelschil
zonder wit; l bouquet garni van: 2 takjes peterselie; l takje tijm; half
laurierblad; fles rode wijn.
Voor dit gerecht is het noodzakelijk, dat u het vlees gedurende 24 uur laat
marineren.
24 uur van tevoren: Snijd het vlees in stukken van 3x3 cm, leg het in een
kunststoffen bak of geëmailleerde pan. Schenk de rode wijn erover uit. Zet
dit afgedekt weg op een koele plek.
De volgende dag: Laat het vlees uitlekken in een zeef, vang het marinadevocht op en bewaar het. Dep het vlees droog met een doek of keukenrol.
Strooi er zout en peper over. Verhit half olie/half boter in een grote
koekepan met dikke bodem en laat de stukken vlees op hoog vuur rondom
kleur krijgen. Doe het vlees over in een gietijzeren pan en knijp er de
gepelde knoflook over uit. Snijd het buikspek in reepjes en bak dit in een
koekepan zachtjes uit, voeg de in plakjes gesneden wortel toe, plus de
grofgesneden ui en laat dit tesamen 'aanzweten'. Voeg dit bij het vlees,
strooi er bloem over en roer goed door. Breng de marinade in dezelfde
koekepan aan de kook en giet het door een zeef over het vlees, zodat de
gestolde eiwitten achterblijven. Het vlees moet nu bijna onderstaan: als
het vloeistofniveau te laag is, nog wat wijn opwarmen en erbij gieten. Voeg
het bouquet garni toe, alsmede de sinaasappelschil. Doe het deksel op de
pan en zet de pan 2,5 uur in de op 150 graden voorverwarmde oven. Schil
de aardappels, snijd ze in vieren en leg ze een halfuur voor het einde van
de 'oventijd' bij het vlees in de pan. Controleer of vlees en aardappels gaar
zijn en serveer direct.
Wijnsuggestie: Volle rode wijn die kruidige gerechten kan verdragen: Minervios, Fitou; Cotes du Roussillon Villages; Barbaresco, Chianti Classico
uit Italië; Penedes uit Spanje of Australische Cabernet of Shiraz.

Zware enduro kent veel
uitvallers

'De
Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' zal
tijdens de jaarvergadering, welke op
woensdag 16 januari in het clubgebouw aan de Eikenlaan wordt gehouden, afscheid nemen van een drietal
bestuursleden. De heren DJ. Rouwenhorst en D. Pardijs stellen zich niet
meer herkiesbaar terwijl tevens nog in
de vakature M. van Dongen moet worden voorzien.
Marieke Rouwenhorst, Wouter Memelink en Jan Luiten worden door het
bestuur kandidaat gesteld. Tevens zal
die avond de feestavond besproken
worden welke op zaterdag 2 februari in
'De Herberg' zal worden gehouden.

Velocitas

Zwaar, zeer zwaar kregen de deelnemers het te verduren tijdens
de twaalfde betrouwbaarheidsrit afgelopen weekeinde in Borculo. De rit, die meetelde voor het Nederlands kampioenschap en
was georganiseerd door de Borculose motorclub BMAC, kende
veel uitvallers.
Het ruim 60 kilometer lange traject
(met twee crossproeven) was zo zwaar
en modderig dat van de 194 gestarte
deelnemers er slechts 88 de finish haalden.
Onder de rijders die wel de eindstreep
haalden, was ook de 41-jarige endurospecialistjan Klein Brinke uit Vorden
die in de klasse 250/500 cc senioren als
vijfde eindigde.
Klein Brinke: 'Het was geen enduro
voor mooi weer- en zandpadrijders.
Het was ontzettend zwaar met veel
modder en water.
Hier moest je echt met verstand rijden.
Veel rijders gaan blind tekeer en komen dan vast te zitten. Vooral de proef

SPOKI-nieiavs
P.K.V.
Overige uitslagen
tentoonstelling op 21-22-23
december in De Herberg
Grote hoenders
Hollands Hoen Goudpel: H. Rietman
ZG

Fries Hoen Goudpel: H. Gosselink
1ZG
Citroenpel: Arnold Dijkstra 1ZG, ZG,
2ZG, l F
Zilverpel: Marina Pijpers 2ZG, 1ZG
Welsumer Rood Patrijs: H.J. Pardijs
1ZG
Leghorn Patrijs: H.E. Rietman 1ZG
AnconaBont: H.J. Rietman 1ZG
Wyandotte Columbia: H. Berenpas
ZG;J. Rouwenhorst 2F, l F
Maleier Patrijs: W.G. Hofstraat 1ZG
Tarwe: W.G. Hofstraat 2ZG, 1ZG
Dwerghoenders
Holl-Kriel Patrijs: L. Meijer 1ZG; DJ.
(irobben l ZG; H. Gosselink 2ZG
Welsumer Rood Patrijs: 't Beeckland
Scholengemeenschap 1ZG, 1ZG
Vorwerk Goud geel: H. van Heerde
IZG
Java Kriel Zwart: H.E. Rietman IZG
Sussex Buff-Columbia: J. Groot Jebbink IZG
Wyandotte Columbia: H. Gosselink
2ZG; H. Berenpas IZG, IZG
Buff-Columbia: E.G.M. Besselink IZG;
H. Berenpas 2ZG, 3ZG, l F; T. Zevenhoeken 3ZG, 2ZG
Gestreept: H.J. Rietman IZG; H. Berenpas 2ZG
Wit: J. Rouwenhorst IZG, 1F
Brahma Columbia Col-Bl-Get: E.G.M.
Besselink IZG
Buff-Columbia: E.G.M. Besselink 2ZG,
IZG
Buff-Col-Bl-Get: E.G.M. Besselink IZG
Sierduiven
Hessische Kropper Zwart: W. Soeteman IZG
Silezische Kropper Wit: W. Soeteman
1U/2ZG, IZG
Altenb-Trommduif Geel Zilver: M.J.A.
Jansen IZG
Arabische Trommelaar Wit: J.J.Jansen
IZG
Oud Duitse Meeuw Blauw: Gre Sanders l F, IZG
Temesburger Tuimelaar Zwart: Gre
Sanders IZG, l F
Rood-Wit-Schik: B. Bulten 1ZG
Geel Wit Schilt: B. Bulten ZG, IZG;
MJ.A.Jansen IZG
/
Konijnen
Vlaamse Reus Kón-Grijs: H.J. Rietman
IZG; A. Dijkstra 1F, IZG; W~.H. Arends
ZG.2ZG
IJzergr.: A. Dijkstra l F
Geel: H.J. Rietman IZG
Wit: H. Snellink ZG, IZG, ZG; G J. ten

op het crosscircuit speelde veel rijders
parten. Links en rechts zaten de motoren bijna tot aan het zadel in de modder. Desnoods moet je eerst stoppen
om de boel goed te bekijken. Wat mij
betreft was het één van de mooiste enduro's die ik de laatste tijd heb gereden.'
Ruim 25 jaar is Klein Brinke al actiefin
de motorsport. 'De enduro heeft mijn
voorkeur', aldus de Vordenaar. Tk
hoop in 1992 nog mee te doen aan het
NK en het WK. Dan zet ik er een punt
achter. Met mijn werk en huiselijke bezigheden is het eigenlijk niet meer te
combineren.'

Bokkel 2ZG; A. Dijkstra 1F, 2F, ZG; G.J.
ten Bokkel 3ZG, 4ZG; Joh. Lenselink
ZG, ZG, ZG; W. Rietman l F
Lotharinger Zwart: H. Borgman-Berenpas IZG
Blauw:
Madagascar: H. Borgman-Berenpas
IZG
Franse Hangoor Bont: J.F.H. Dekkers
ZG
Bont: J.F.H. Dekkers ZG; D. Kuiper
IZG
IJzergrauw: J.F.H. Dekkers 2ZG; D.
Kuiper ZG, l F
Nieuwzeelander Zwart: W.H. Braakhekke F, ZG
Wit: H. Verstege ZG, 3ZG; H.J. Rietman F, ZG; A. Dijkstra l F; M. BoersbroekZG, IZG, 2ZG; W.H. Braakhekke
ZG; Natascha Hoogland ZG
Californian Zwart: G. van de Heide
IZG
Wener Zwart: G.H. Eggink IZG, IZG
Blauw: H.J. Rietman 2ZG; G. Lenselink
l F; G. van de Heide IZG
Wit: André Snellink 3ZG, 2ZG, IZG,
l ZG, ZG; W. Rietman ZG, ZG, F; André
Snellink 2ZG,3ZG,ZG
Nieuwzeelander Rood: G. Lenselink
l F, ZG, 1F; H. Gosselink 3ZG, 2ZG,
ZG, IZG
Rex Midd-Bl-Marter: M.G. Lijftogt
IZG
Geel: M.G. Lijftogt IZG
Castor: Marina Pijpers ZG, 1F
Klein Chincilla: M. Klein Bramel IZG,
LZG
Tan Zwart: H.J. Rietman IZG
Hollander Kón-Grijs: H.J. Rietman ZG
Hollander Zwart: T.H. Janssen ZG,
2ZG, IZG, 2F, 1F;J.G. Derksen 3ZG,
ZG, IZG
Klein Zilver Midd-Kon-Grijs: H.J. Rietman l F
Midd-Zwart: Arjan Berenpas 1F; J.J.
Jansen IZG, IZG
Midd Geel: J.J. Jansen ZG, ZG, ZG, 1F,
3ZG.2ZG, IZG
Hulstlander: Arnold Dijkstra IZG
Rus Zwart: T. Zevenhoeken 2ZG, IZG,
1F; W.H. Arends ZG, 3ZG
Madagascar
Pool Roodoog: H.J. Rietman IZG, F
Kleurdwerg Chinchilla: H. Sanderman
IZG
Cavia's
Gladhaar Zwart: Marina Pijpers ZG,
ZG
Wit: Marina Pijpers ZG
Zilver Agouti: G. Sanders ZG, ZG

Bridgeclub
Uitslagen rookvrije bridgeclub
Vorden
woensdag 2 januari: 1. Mv. van Burk/
Hr. Machiels 107 pnt 63.7%; 2. Hr. van
Burk/Mv. Hendriks 99 pnt 58.9%; 3.
Dms. Elferink/Nekkers 96 pnt 57.1%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje. Inlichtingen
tel. 2830.

De zaalvoetbalvereniging 'Velocitas'
organiseert momenteel in de sporthal
't Jebbink het stratenzaalvoetbaltoernooi waaraan door 13 teams wordt
deelgenomen.
De eindstand in poule A luidt: 1. Stationsbuurt, 5 gespeeld 10 punten; 2.
Tranendal 7 punten; 3. Brinkerhof 6
punten.
De eerste drie ploegen hebben zich geplaatst voor de finales welke zondagmorgen 13 januari in de sporthal beginnen.
In poule B werd Boonk III winnaar met
10 punten; 2. Boonk I 10 punten; 3.
Hoetinkhof 6 punten; 4./5. Kranenburg en Bongerd 5 punten; 6./7. Kranenburg 2 en Hanekamp l punt.
Ook uit deze poule gaan de eerste drie
over naar de finales.

Dammen
DV Huissen 2 — DCV 9-11
DCV heeft weer een konkurrent uitgeschakeld in de titelrace in de tweede
klasse B. Het tweede team van DV
Huissen werd nipt doch verdiend met
9-11 verslagen in eigen huis.
De degelijke Huissenaren zorgden
voor 7 remises. Wel veelal voordelig
voor DCV, zoals bij Gerrit Wassink die
in prima stand verrast werd door een
remisekombinatie, Johan Haijtink,
Henk Hoekman en Henk Grotenhuis

ten Harkel. Deze stonden allen wel
goed, maar het juiste plan aangeven
viel toch tegen.
Chris Grevers kwam wat moeilijker in
het middenspel, maar na uitdunning
der stelling resulteerde nog een remise-eindspel. De twee overwinningen
van DCV kwamen al snel: Harry Vos
verraste met een kerkhofaanval en een
daaruit voortvloeiende dubbele dreigingHenk Ruesink spekuleerde op de taktische kansen in de tijdnoodfase en met
sukses. Nadat de vlag gevallen was bleef
voor de tegenstander een hopeloze
stelling over. Gerard Tiemens kwam in
een slecht eindspel en verloor.
DCV staat nu liefst 4 punten voor op
nr. 2, Nijverdal en 5 punten op DV
Huissen 2.
Er zijn nog 3 rondes te spelen; de eerste hiervan is op 2 februari thuis tegen
Almelo.
H.Valen — H . Hoekman 1-1; H. Kemperman — H. Grotenhuis 1-1; V. Morseld — G. Wassink 1-1; M. Kemperman
— A. Klein 1-1; J. Weijman — G. Tiemens 2-0; F. Kemperman — H. Ruesink 0-2; J. Linssen —J. Haijtink 1-1;
H.Janssen — C. Grevers 1-1; L.Janssen — H. Vos 0-2; B. Hebben —J. Masselink 1-1.

T") o cVi
Uitslagen
5-l-'91: MA1B DVO l —Dash l 2-2.

Na al hlWieerlijke eten tijdens de feestdagen zijn velevcoe aan
een periode van vasten. Toch betekent dit niet dat u alles onaangeroerd hoeft te laten staan. Er is een groot aantal magere vleessoorten en vleeswaren dat uitstekend past binnen een caloriearme en toch lekkere maaltijd. Met een stukje vlees bij de warme
maaltijd kunt u prima aan uw lijn doen. Zeker wanneer u bij de
bereiding van mager vlees kiest voor een magere bereidingsmethode.
Er zijn diverse, 'magere' manieren
waarop u vlees kunt bereiden. U zult
merken dat bij deze vetarme bereidingswijzen de smaak van het vlees niet
verloren gaat. Het is bijvoorbeeld erg
lekker om uw stukje vlees eens te grillen. Het enige vet dat daaraan te pas
komt, is een beetje olie waarmee u het
rooster bestrijkt, zodat het vlees zich er
niet aan vasthecht.
Een andere magere bereidingsmethode is bakken of braden in een (koeke)pan met een anti-aanbaklaag. Bij
dit type pannen heeft u maar een minimum aan bak- en braadprodukten nodig. De anti-aanbaklaag zorgt ervoor
dat uw stukje vlees minder snel aanbrandt.
Wilt u vlees eens op een compleet andere wijze bereiden, maak dan gebruik
van een stuk aluminiumfolie. Leg in
het aluminiumfolie het stukje mager
vlees van uw keuze, doe er nog wat
kruiden en eventueel groente bij, en
laat het heerlijk garen in de oven of op
de grill. Zorg er wel voor dat u de randen van het folie goed dichtvouwt, zodat het vocht er niet kan uitlopen.
Na het garen legt u het stukje vlees nog
even in de oven of onder de grill; het
krijgt dan een lekker bruin randje. Het
resultaat: calorie-arm, snel en gemakkei ij k bereid!

Römertopf
Wellicht kent u de Römertopf, heeft u
er ooit wel eens van gehoord, of heeft u
er zelfs één in huis. Deze aardewerken
schaal met deksel dompelt u voor gebruik eerst even een kwartiertje onder
water. Hierdoor neemt de schaal water
op, dat later in de oven verdampt tot
stoom en zo uw vlees op een heerlijke
manier gaarstoomt.
Het voordeel van de Römertopf is dat
uw vleesgerecht niet uitdroogt en lekker sappig blijft. Bovendien is het bereiden van een stukje vlees in deze
fraaie aardewerken schaal mager en
gezond: vet wordt niet of nauwelijks
toegevoegd.
Wilt u vlees op een andere magere manier klaarmaken, kies er dan voor om

Afrika sterft van de
honger
Dat laten we toch niet
gebeuren!

Kruis, Novib/Gast aan Tafel, Stichting
Oecumenische Hulp, Tear Fund, Terredes Hommes, Unicef Nederland.

Afrika moet overleven
Het is wéér nodig actie te voeren voor
Afrika. De hulporganisaties hebben
niet de luxe te vragen of een actie voor
Afrika wel uitkomt. De Afrikanen moeten overleven. Aan de diepere oorzaken van de honger is — ondanks de
inzet van velen om tot blijvende oplossingen te komen — niet direct altijd
wat te doen.
Oorlogen worden weliswaar door mensen gemaakt, maar niet door de mensen die er het slachtoffer van worden.
Aan jarenlange droogte kan niemand
iets doen. En nu is er bij alle bestaande
problemen ook nog eens de Golfcrisis
gekomen, waardoor de brandstof in Afrika veel duurder is geworden. Dit belemmert de economie, het transport,
de hulpverlening.

Wat 1991 ook voor u in petto heeft, u
zult iedere dag kunnen eten. Het is
misschien het allerlaatste waar u bij
stilstaat: zal ik, of zullen mijn kinderen,
morgen te eten hebben? Voor miljoenen mensen is het echter dé vraag waar
zij elke dag mee opstaan; sommige
mensen halen er niet eens de avond Hulp helpt
mee.
De hulporganisaties zijn er dit keer
Opnieuw dreigt in verschillende Afri- vroeg bij. Zij willen hulp geven nu het
kaanse landen een hongersnood: in Et- nog zin heeft, nu het nog kan. Dat hulp
hiopië, Sudan, Mozambique, Malawi, ook echt helpt blijkt uit de resultaten
Onderlinge kompetitie
Angola, Liberia en de Sahellanden Ni- van de actie voor Ethiopië die in januaVoor de bekerkompetitie is een wed- ger, Tsjaad, Burkina Faso.
strijd gespeeld: bekerhouder Mike Vos- Verschillende oorzaken, zoals oorlo- ri 1990 werd gehouden.
kamp speelde remise tegen Chris Gre- gen en droogte, maken de toestand
vers. Chris Grevers plaatst zich hiermee voor 20 miljoen mensen uitzichtloos. Bestaande hulp moet kunnen doorvoor de kwartfinale op vrijdag 18 ja- De samenwerkende hulporganisaties gaan of worden uitgebreid, nieuwe
nuari.
vinden dat wij in Nederland de mensen hulp is nodig. Hier en daar zijn honDe loting voor de kwartfinale luidt: in Afrika niet in de steek mogen laten.
gertochten aan de gang; de vluchtelinGrevers — Masselink; Geerken — Nij- In de week van 6 tot 13 januari voeren genkampen zitten vol met mensen die
enhuis; Wassink — Hiddink; Wiersma zij een nieuwe Afrika-actie onder de aan oorlog of honger proberen te ont— Grotenhuis t.H.
veelzeggende titel 'Afrika sterft van de komen.
In de onderlinge kompetitie is ge- honger. Dit laten we toch niet gebeu- Zonder onze hulp sterven velen straks
speeld: J. Geerken —G. Hulshof 0-2;J. ren'. De organisaties die meedoen zijn van de honger: zo gruwelijk simpel ligt
Slütter—J. Hoenink 2-0; H. Esselink Artsen zonder Grenzen, Memisa, Men- dat. Dat laat u toch niet gebeuren?
- G J. Wassink 2-0; J. Kuin — B. Klein sen in Nood, het Nederlandse Rode Afrika-actie, giro 555, Den Haag.
Kranenbarg 2-0; M. Kuin — B. Rossel
0-2; H. Grotenhuis t.H. — H. Ruesink
2-0; H. Hoekman — M. Klein KranenTraditionele opening van motorsportseizoen in Deventer:
barg 2-0; A. Bouwman — H. Graaskamp 1-1; G. Brummelman — B. Nijenhuis 1-1; B. Wentink—J. Masselink
0-2; G. Wassink—G. Dimmendaal 2-0.

Mager vlees — lekker eten
zonder veel calorieën

Vele manieren

Programma
Do 1()-1-'91: 1)1 Wilhelmina l — Dash
3; D2B Voorwaarts 3 — Dash 4; D3C
Voorwaarts 5 — Dash 8; MA l B Wilhelmina l — Dash 1; Hl Devolco 4 Dash l; H2A Wilhelmina 2 — Dash 2.
Za 12-1-'91: D3 Div.B Piet Zoomers/
DA2 — Dash/Sorbo; IC l DSC l Dash l; DP Dash 2 — Wik l; D3A Dash
5 — Almen l; D3B Dash 6 — Almen 2;
1)3C Dash 7 — Wik 3; H2B Dash 3 Voorwaarts 2.

bijvoorbeeld het vlees te koken of te
stoven in weinig vet. Ook over deze vetarme bereidingswijze kan uw slager u
vanzelfsprekend alles vertellen.

Nietpaneren
Bereidt u vlees op een magere, caloriearme wijze, dan is het beter om geen
panade te gebruiken. Gepaneerde
vleessoorten nemen namelijk 10 procent meer vet op dan ongepaneerde
vleessoorten.
Dan nog iets over de temperatuur van
het bak- en braadprodukt dat u gebruikt. Is het vet in de pan niet goed
heet, dan schroeit het vlees niet snel
genoeg dicht en neemt het onnodig
veel vet op. Leg daarom het vlees pas in
de pan als het schuim van het bak- en
braadprodukt begint weg te trekken.
Pas dan is het goed op temperatuur.
Tenslotte nog een praktische tip. Wilt
u een lekkere magere jus bij uw maaltijd? Ga dan als volgt te werk: laat eerst
de jus afkoelen en verwijder vervolgens
het gestolde vet. Of, verdun de jus met
wat extra water of bouillon. U kunt natuurlijk ook de jus door een koffiefilter
zeven. Laat daarbij de jus eerst een
beetje afkoelen.
Wij wensen u een smakelijke én calorie-arme maaltijd toe!

Negen naties in kwart finale
WK IJsrace

Het Nederlandse motorsportseizoen wordt in 1991 in Deventer
geopend met de kwartfinale van het wereldkampioenschap ijsrace. De Stichting Dutch Iceracing Deventer (DID) is met de organisatie van dit spectaculaire evenement, dat voor de derde keer in
successie plaatsheeft, hard op weg een traditie op te bouwen. Op
19 en 20 januari verschijnen 16 gemotoriseerde ijsspecialisten uit
liefst negen verschillende landen in het IJsselstadion aan de start.
De stichting DID, voortgekomen uit
het bestuur van de Motor- en Autoclub
Halmac uit het Oostgelderse Halle, is
voor de derde achtereenvolgende keer
door de Federation Internationale Motocycliste verzocht om de organisatie in
Deventer op zich te nemen.
Het eclatante succes van de halve finale
van het WK in 1989 en de spectaculaire
kwartfinale in 1990 was ook reden voor
de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging om 'Deventer' hoe
dan ook voort te zetten.
De stichting DID heeft besloten de
handschoen weer op te pakken. Voorzitter Dolf Wijkamp: 'We hebben twee
jaar geleden het ijsracen op verzoek
van de KNMV nieuw leven ingeblazen.
Als wij nu zouden stoppen dan zou het
gebeurd zijn met het ijsracen in Nederland en dat zou eeuwig zonde zijn'.
De stichting DID kijkt uit naar de bouw
van een nieuw ijsstadion in Deventer
dat plaats zal bieden aan 8000 toeschouwers. Volgens de planning kan
het stadion in 1994 in gebruik worden
genomen. De organisatie wil dan de finale van het WK ijsracen in huis halen.

Op 19 en 20 januari komen de zestien
rijders van negen verschillende nationaliteiten in de veertig heats tegen elkaar uit. Dat het ijsracen steeds meer
een mondiale sport wordt, blijkt uit het
grote aantal deelnemers dat voor het
eerst in een WK aan de meet komt.
In Deventer verschijnt de Verenigde
Staten met twee rijders op de baan en
zijn Ierland, Engeland en Denemarken
met een coureur vertegenwoordigd.
De gevestigde ijsrace-naties Finland,
Zweden, de Sovjet Unie en Duits!? \d
betreden ieder met twee ijsracers het
strijdtoneel. Gastland Nederland tenslotte komt met z'n drie beste rijders
voor het voetlicht.
Gelijktijdig met Deventer wordt in Italië een kwartfinale voor het WK verreden. Een week eerder (12-13 januari) is
het de beurt aan de Sovjet Unie. De
beide halve finales hebben in Duitsland plaats (op 9 en 10 februari in Berlijn en op 23 en 24 februari in Frankfurt) terwijl de grote finale op 9 en 10
maart in Assen wordt verreden.

Heren 3 Dash in het nieuw

Magere vleessoorten
Varkensvlees: fricandeau, varkensoester, schnitzel (ongepaneerd), varkenshaas, filet, rollade (filet-, haas-), magere varkenslappen, hamlap, haaskarbonade (mits vetrandje er wordt
afgesneden), orgaanvlees (bijv. lever,
nier, tong).
Rundvlees: biefstuk, ossehaas, magere
runderlappen, mager rundergehakt,
bieflap, rosbief, tartaar, orgaanvlees
(bijv. lever, nier, tong), rollade (lende-).
Kalfsvlees: alle soorten.
Lamsvlees: magere lamslappen.
Paardevlees: alle soorten.
Magere vleeswaren
achterham, schouderham, casselerrib,
fricandeau, kalfspastei, lever, rookvlees, tong, rosbief.

Heren 3 van de volleybalvereniging Dash heeft van smederij Oldenhave-nieuwe
shirts gekregen.
Staand v.l.n.r.: Jan Wolters, Jos Bourgonje, Gerhard Ellenkamp en Bernard Platenburg.
Zittend: Ab Vruggink, Gertie Grievink, Willern Oldenhave en Teus van Hunnik.
Het is overigens een toekomstwens van dit 'wonderteam' om ooit nog eens een set
met 15-0 te winnen!!

