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Gezellige pronkzitting
'De Deurdreajers'

Toneelgroep Krato bracht
'Oma's wil is wet'

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Het was zaterdag voor de Kranenburgse toneelgroep Krato een
drukke dag. In de zaal van café-restaurant Schoenaker werd tweemaal de klucht 'Oma's wil is wet' opgevoerd, 's Middags voor de
bejaarden en 's avonds voor alle andere belangstellenden. De
zaal was beide keren vol.
De klucht in drie bedrijven van Ina Assink speelde zich af rondom de weduwnaar Zebedeus die buiten medeweten
van zijn familie via een advertentie een
levensgezellin zocht.
Toen dan uiteindelijk de dames Magda
en Toos op de proppen kwamen waren
de poppen op de boerderij pas goed
aan het dansen. Oma was natuurlijk fel
tegen een huwelijk van zoonlief en liet
luid en duidelijk merken dat ze beslist
geen zin had om naar een 'olde besjes
huis' te verkassen. Maar zoals het uiteindelijk altijd gaat bij een klucht, alles
kwam op z'n pootjes terecht.
Weduwnaar Zebedeus werd maar wat

gelukkig met zijn Magda, terwijl de andere 'huwelijkskandidate' Toos, Ome
Tinus aan de haak sloeg. En oma
mocht blijven waar ze was!
Krato, onder regie van Joke Wullink,
speelde uitstekend en mocht menig
open doekje van het publiek in ontvangst nemen. De medespelenden waren Geert Wasseveld, Herbert Rutgers,
Ellis Eykelkamp, Angelique Rutgers,
Astrid Sueters, Ivo Eykelkamp, Mirjam
Reintjes, Wil Gerritsen en Harry Sueters.
De klucht zal zaterdagavond 6 april
eveneens voor de Touwtrekvereniging
'Vorden' worden opgevoerd.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 27 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

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

Kapel De Wildenborch
Zondag 27 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De 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 27 januari 10.00 uur Evang. N. Esmeijer, Hoenderloo; 19.00 uur ds. A.C. Scherpnisse, Ede.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 27 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Jong Gelre te gast in Bathmen
De karnavalsvereniging 'De Deurdreajers' hield zaterdagavond in
de residentie 'De Herberg' een uitermate gezellige Pronkzitting.
Prins Bert de Eerste, een druk bezet man op deze avond, maakte
alvast de besluiten bekend voor het komende karnaval. Dit alles
onder het motto 'Geen geneul en geen gefoeter, wie pakt een bel
en bloast een toeter', daarmee aangevende dat de Prins in muzikale Vordense kringen geen onbekende is.
'De Deurdreajers' hadden voor deze
Pronkzitting een aantal gastverenigingen uitgenodigd die volop aan de pret
meededen. Dit waren 'De Kruusbergers' uit Doetinchem, 'De Doldreajers'
uit Velswijk (deze vereniging had voor
de aanwezigen in de zaal nog een optreden van de dansgarde in petto), 'De
Kloeten trappers' uit Zelhem, 'De Joppetrappers' uit Eefde en 'De Pelletrappers' uit Zutphen.
'De Deurdreajers' zelf lieten zich middels de dansgarde onder leiding van
Reina Groenendal evenmin onbetuigd. Reina Groenendal kwam samen
met Sabine Kosse in het dansnummer
'Mystery Magie' ook zelf in aktie. De
'Showtime dansgroep' van Erna Duits
oogstte met haar optreden eveneens
succes.
Datzelfde kan gezegd worden van 'De

Winterwandeling
Ieder jaar komen er meer wandelaars
naar Hengelo (Gld.), om mee te doen
aan de jaarlijkse winterwandeling op
en nabij het fraaie landgoed ' 't HengelseZand'.
De toeht welke 6, 12 en 25 km. naar
keuze is, wordt in 1991 gehouden op
zondag 3 februari. Noteer deze datum
vast in de agenda. Meerdere informatie: 05753-1474.

Bloesbrothers', allemaal leden van de
Raad van Elf die een persiflage gaven
op de echte 'Bluesbrothers'. De buut
van Henkie van den Doordendrey uit
Lichtenvoorde met vele regionale
items bracht veel vrolijkheid teweeg.
Het was jammer dat de jaarlijkse buut
van Appie Grappie dit keer geen doorgang kon vinden.
Edward Hemmers uit Deventer zong
een aantal liedjes van Neil Diamond en
Tomjones, waarbij hij erin slaagde de
aanwezigen tot enthousiasme te brengen. Onderscheidingen waren er deze
avond voor Martin Westerik, Ab v.d.
Mey, Sabine Helmink, Gerard Eykelkamp, Sabine Kosse en Willem Oldenhave. Hierna werd met medewerking
van de 'New Buffoons' uit Enschede tot
in de kleine uurtjes gezellig feest gevierd.

Feestavond
voetbalver. 'Vorden'
De voetbalvereniging 'Vorden' houdt
zaterdagavond 26 januari in de grote
zaal van 'De Herberg' de jaarlijkse
feestavond. Onder andere zullen die
avond een aantal leden worden gehuldigd in verband met hun 25- of 40-jarig lidmaatschap.
Bovendien heeft het bestuur van 'Vorden' voor die avond nog een verrassing
in petto.

Naar de boerderij

Zaterdagavond 2 februari a.s. zal Jong Gelre Vorden te gast zijn
bij PJGO Bathmen, ter gelegenheid van '10 Jaar cabaret PJGO
Bathmen'.
De eerste contacten tussen PJGO Bathmen en Jong Gelre Vorden werden gelegd tijdens de landelijke culturele
wedstrijd van het PJGN vorig jaar in
Leusden.
PJGO Bathmen en Jong Gelre Vorden
behaald^feier respectievelijk de 3e en
2e plaats^x)wel Jong Gelre Vorden als
PJGO Bathmen zal op deze avond ten
tonele treden met een cabaretprogramma van ieders zo'n drie kwartier.

Als afsluiting volgt een feestavond
waaraan de bekende achterhoekse formatie 'Boh foi toch' haar medewerking
zal verlenen. Deze avond zal plaatsvinden in zaal Braakhekke te Bathmen.
Deze avond is voor iedereen toegankelijk.
Namens PJGO Bathmen en Jong Gelre
Vorden graag tot ziens op zaterdag 2
februari a.s.

18 Februari Bruidsshow in
Zaal 'De Herberg'
Op maandagavond 18 februari wordt er in zaal 'De Herberg' een
grootse Bruidsshow gehouden met medewerking van diverse ondernemers uit Vorden, Zutphen en Hengelo Gld.
In de zaal worden kraampjes opgesteld
van waaruit de verschillende ondernemers zich zullen presenteren.
Medewerkers aan deze fantastische
bruidsshow zijn: Bruidsmode Covers,
Heren mode Walle Tempelman, Restaurant 'De Herberg', Amro Bank, Ted
Buter vakfotografie, Geschenkenhuis
Barendsen serviezen, Guusta Bruggert
huidverzorging, 't Winkeltje (Schurink) brood en banket, Bloembinderij/
Kwekerij Kettelerij, Juwelier Siemerink,
Drukkerij
Weevers,
Ingrid's Haarmode en Taxibedrijf v/h
Tragter (A. Klein Brinke).
Deze bruidsshow wordt voor het tweede jaar in deze vorm in het centrum
van Vorden gehouden.

Bij de entreeprijs zijn koffie, een konsumptie en diverse hapjes inbegrepen,
alsmede maakt elke bezoeker kans op
één van de fraaie prijzen in de verloting, met wel een heel bijzonder mooie
hoofdprijs, welke die zelfde avond bekend gemaakt wordt.
Kaarten voor deze show zijn in voorverkoop, verkrijgbaar bij: Zaal 'De Herberg', Amro Bank en Bloembinderij/
Kwekerij Kettelerij. Voor het muzikale
gedeelte van deze avond zorgt organist
Robert Koers uit Vorden.
Op zaterdag 16 februari zal er in het
dorp op zeer originele folkloristische
wijze aandacht aan deze show worden
gegeven.

Kranenburgers overvallen
door de Rabobank
Kranenburg en omgeving is afgelopen vrijdag onaangenaam verrast door het plotselinge bericht dat binnen 2 weken het Rabokantoor in Kranenburg wordt gesloten.

Ingezonden mededeling

Woninginrichter Bert Lammers heeft zijn bedrijf aan de Burg. Galleestraat verruild voor een boerderij in Aalten. De buurtvereniging kon dit natuurlijk niet
zomaar voorbij laten gaan, vandaar dat men hem alvast wat vee meegaf.

Meest ergert men zich door de overval
techniek van Rabozijde. Geen enkel bericht of overleg is hieraan vooraf gegaan. Vooral de 'vaak bejaarde niet
auto bezitters' worden hiervan weer de
dupe. Ze moeten zich zonder fietspad
nu naar de Zutphenseweg wurmen om
hun geldzaken te regelen.
Het sociale aspect is nl. voor de Rabobank niets waard. Dat dit kantoor het
criminele circuit aantrekt, vindt de Rabobank een goed argument. Dit gilde
is zich er ook terdege van bewust, dat
de bijkantoren maar weinig geld in kas
hebben en ook is het algemeen bekend, dat de sociale controle in kleine
kernen zeer goed is, wat hen extra afschrikt.
Ook heeft dit kantoor diverse veiligheidsvoorzieningen, wat ons inziens
geen rede kan zijn.

Wanneer de Rabobank zich nu nog
een klein beetje redelijk wil opstellen,
zal men de sluitingstermijn minimaal
een paar maand moeten verlengen, zodat enig redelijk overleg mogelijk is.
Kranenburgs Belang zal hieraan graag
deelnemen.
H. Nijenhuis
Voor inlichtingen: tel. 6463

Leutboek
'De Deurdreajers'
Om de kosten van het komende karnaval te kunnen dekken zal de Karnavalsvereniging 'De Deurdreajers' zaterdag
26 januari op grootscheepse wijze
trachten loten aan de man te brengen.
Prins Bert de Eerste en De Raad van Elf
zullen huis-aan-huis langs gaan.
Onder het motto 'Voor wat hoort wat'
zal de Vordense bevolking tevens het
leutboek 1991 worden aangeboden
met daarin alle wetenswaardigheden
over het komende karnaval.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 26 januari 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 januari Pastoor van Zeelst, tel. 05752-1735.
Huisarts 26 en 27 januari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00

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.

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 verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 26 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 26 en 27 januari W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Taxibedrijf

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.
Begrafenisdienst 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.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 1'6.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 januari 10.00 uur ds. J. Weernekers, Warnsveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores:
26-27
januari
Pastoor van Zeelst, tel. 05752-1735.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tui. 05750-92911. Af-

Bejaardensoos
VierakkerWichmond
Op woensdag 30 januari, de eerste
middag in het. nieuwe jaar l W) l begint
men weer met een gezellige middag in
het Ludgerusgebouw: De/r middag zal

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.

in het teken staan als Nieuwjaarsvisitc,
voorde pauze meteen borrelt je en een
oliebol en na de pau/e /.al dhr. J.
Tjoonk ons weer een hele mooie film
laten zien van de o p t o c h t in Wichmond, Oranjefeest 1990 en hij zal ook
nog een andere film laten zien.
Dus het beloofd weer een f i j n e gezellige middag te worden, hopend dat u allen weer aanwezig bent.

Voor reparaties
van
alle
merken

OPRUIMING

DEZE WEEK:

Bij nachtelijke vorst eten wij

ZUURKOOL
met worst

Heerlijke
BOLUSSEN

in jacht- en
vrijetijdskleding

Bij aankoop van 1 rookworst
1 pond ZUURKOOL GRATIS

NU van 4,50 voor vJj^O per 6 stuks

met kortingen van

BIJ UW

Echte Bakker

10 tot 50%

VAN ASSELT

Wapen- en sporthandel

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

doeltreffend!

Het Hoge 41 -Nieuwstad 49-Vorden

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272
l BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Rundergehakt ik,io11,50
Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
H.o.H. Gehakt 1 k,i0 7,95
Grove verse worst 1 kiio 9,90
Schouderkarbonades 1 KIIO 7,25
Speklapjes 1 KHO 7,25
MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

Erwten- of Bruine
Bonensoep

Martens
tteeda

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

100 gram 0,98
3 soorten
per stuk 5,~"

1 liter

OPEN DAG
op zaterdag 26 januari
van 10.00-14.00 uur

Runderrpllen of
Vlindervinken

AANBIEDING

ongewoon lekker 250 gram 0,75

Elektronische
schrijfmachine

zoekt vrijwilligers, die de werkgroep willen versterken. We denken met name aan een:

Erica 3004
Van: f495,-

NOTULIST(E),

Nu: I 3759-

rr^~SSÊ

06

voor de maandelijkse vergaderingen.

1 jaar garantie
Kom vrijblijvend typen

Haas/Ribkarbonades

1 kilo 6,90

1 kilo 10,45

Filetlapjes
500 gram 6,95

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

DEPOTHOUDER,
BBL i

Inlichtingen kunt U verkrijgen bij de contactpersoon
van de werkgroep, tel. 1083 in Vorden.
Heeft U interesse voor een van deze functies of wilt U
op een andere manier bezig zijn in de werkgroep,
geeft U dan op bij:

siemerjnk

Boek- en kantoorboekhandel LOGA

Zutphenseweg 7 - Vorden

Dik bevleesde
Ribben

iemand die ruimte heeft voor de
A.l. artikelen.

juwelier

<x> opticien

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Amnesty International Vorden

Raadhuisstraat 22, Vorden
Tel: 05752-3100

AMNESTY INTERNATIONAL Vorden
p/a Mevr. J.H. Star Pardijs
HetWiemelink12
7251 CZ Vorden

groenten en fruit
kaas en noten

GRVEN'
Fam. J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 24 - 25 - 26 januari 1991

TEN CATE en
HOLLANDIAondergoed
voor dames en heren

Denk aan waardebon no. 4.
UITDENOTENBAR:

a/d Zutphenseweg
heeft het!

Vers Gebrande

PINDA'S

Video- en
tv-reparatie

ALLE

REPARATIEBEDRIJF

250 GRAM

ALLE

DE KLERK

maandag 28, dinsdag 29
en woensdag 30 januari:

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

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

™OEN

ALLE
R(B EN

IBI-M,
* n j ix
i
ft
Witte OT KOOG KOOI 500 gram U,

Voor gezond en lekker brood
moet U bij de bakker zijn die zelf bakt.
Zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet.

BROEKEN

Huur
Mister Steam

AANBIEDING

wu

Weekendtaarten NU

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

met echte honing NU

ALLE

.Mister
l^jSteam

diverse soorten APPELGEBAK 6 halen

Vordense mik (de Echte) NU

BLOESEN
T-SHIRTS l/m

Mister Steam is te huur bij:

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

5,25
TELEFOON 1373

X WARME BAKKER
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

1,50

b e t e r c o mp l e l «r

tA?

w

l

OPLAAT^
S

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

American Stock
DORPSSTRAAT 19

VORDEN

TEL 05752-1943

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

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Gerline Leontine
Wij noemen haar

Leonie
Jan en Rietje Hendriksen
16 januari 1991
Burg. van Arkellaan 13
7261 AJ Ruurlo
Met veel vreugde en dankbaarheid aan God is geboren

Ashley Sarina Maria

i
*-

i

21 januari 1991
Brinkerhof 9
7251 WZVorden
Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van ons dochtertje en zusje

tot 18.00 uur.

80 jaar te worden.
Een ieder die mij hiermee wil feliciteren is
van harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Café Restaurant

't Wapen
van 't Medler

]£
Wilt u soms iets doen,
liever geen bloemen of groen.

Ruurlosewcg 114
Vorden-Tel. Wi34
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Ik ben 50 cm lang en mijn gewicht is 3670 gram.
Maria Olieslager
Alphons Eykelkamp

• TE KOOP:
konijntjes, kleurdwergen.
Tel. 05750-18865. Na 20.00
uur.

Wij zullen je missen!
Met groot verdriet, maar dankbaar voor alles wat wij
van hem ontvingen, geven wij u kennis, dat van ons
heengegaan is, mijn lieve man, onze zorgzame vader

Albartus Ottens
* 30 november 1921

t 21 januari 1991

Gevraagd:

VERKOOPSTER
ca. 18 jaar - full-time per 1 maart

Vorden : Anja Ottens-Veenstra
Vorden :

Leonie Elisabeth Maria

JanenWoudy

Wapen- en sporthandel

Doesburg : JoséenJeroen
Jan en Annie Schroër
Werner en Erwin
15 januari 1991
Wildenborchseweg 23
7251 KE Vorden

Aalten :

Martens

Jannie

7251CH Vorden
deHanekamp29

tteed» doeltnffendl

Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van ons dochtertje en zusje

Liever geen bezoek aan huis.
Geen bloemen, geen toespraken.

Michiel

Gelegenheid tot condoleren, donderdag 24 januari a.s.
van 19.00-19.30 uur in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden.

Johan en
Tinie Barink-Schotsman

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Overeenkomstig zijn wens zal de begrafenis in aanwezigheid van de naaste familie plaatsvinden.

20 januari 1991
Hoetinkhof197
7251 WH Vorden
Tinie en Michiel rusten tussen
13.00 en 15.00 uur.
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moeder, oma en dochter

Berendina BeumerLebbink

Romeinen 8, vers 18
Na jarenlang voorbeeldig gedragen lijden is van ons
heengegaan mijn liefste vriendin, zuster en tante

in de ouderdom van 81 jaar.
A.W. Postma
Fam. Glastra van Loon
Fam. Postma

Kinderen, kleinkinderen en
G.J. Lebbink-Versteege

Door mijn snelle vertrek als
hoofdwijkverpleegkundige
naar de kruisvereniging Enschede-Haaksbergen was het
onmogelijk van iedereen persoonlijk afscheid te nemen.
Graag zou ik op deze manier
mijn dank willen betuigen aan
de Vordense bevolking, voor
wie ik de laatste 6 jaar met erg
veel plezier gewerkt heb.
Met vriendelijke groet,

Vorden, 22 januari 1991
P. van Vollenhovenlaan 4
7251 AR Vorden

SLIPIDDÜ
elastische
katoen.
NU bij 3 slip s
5,00 korting

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

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 26 januari
a.s. om 12.00 uur in de N.H. Kerkte Vorden, waarna de
begrafenis om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden zal plaatsvinden.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in 'het Dorpscentrum', Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Jan ter Beek
05752-1807

ECHTGENOOT VAN A.C. PELLENBERG

Fam. M. Ruiterkamp-Korenblik

Vorden

Fam. H.J. Ruiterkamp

Vorden

Fam. D. Bargeman

Hengelo (Gld.)

G.J. Ruiterkamp sr.

Vorden

Fam. Joh. Rietman
Neven en nichten

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

• De Blauwe Hand, kunstnijverheid en sieraden, start
deze week de OPRUIMING.
Tijdens de opruiming ontvangt
u op alle niet-afgeprijsde artikelen 20% korting.
De Blauwe Hand, 101 ideeën
voor een kado: sieraden en
sjaals, aardewerk, dierfiguren,
tassen/tasjes van stof en leer,
handweefstoffen per mtr., tafelkleden, spreien, dekbedhoezen, kussentjes, kleding,
oude weefsels en borduursels,
enz. Vaste openingstijden:
donderdagmiddag en vrijdagmiddag en 's zaterdags van
tien tot vier of na telefonische
afspraak: 05752-2223.
Burg. Galleestraat 36, Vorden.

• TE KOOP:
Volvo 340 GL, zwart bj. 5-'84,
APK 6-'91, in prima staat.
Vraagprijs: f 5.800,-.
Tel. 05753-3448.

Voor het weekendrecept:

Maandag:

Klapstuk

Speklappen

500 GRAM

5,98

500 GRAM 3,98
Dinsdag:

Tip voor de boterham:

Bacon
100 GRAM 1597

Knakworstjes
PER PAKJE VAN 5 STUKS

2,98

Verse Worst
500 GRAM

4,98

Hamlappen
500 GRAM

5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.

Dit weekend extra voordelig:

500 GRAM 4,98

Gepaneerde
Schnitzels

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

100 GRAM

Dames en Heren
Klasse ondergoed

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden
Tel. 05752-1321

Zo'n fijne warme
half wollen
onderblouse koopt
u bij

mode
burg. galleestraat 9-7251 ea vorden
tel. 05752-1381

FRANSE
RUNDERVINKEN

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

NIEUW in Vorden

op de leeftijd van 77 jaar.
Vorden

• TE KOOP:
onbespoten eetaardappelen,
Surprise.
Steenblik, Nieuwenhuisweg 4
(zijweg Lankhorsterstraat,
Vorden). Tel. 05753-1770.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.

Voor busvervoer naar en van het kerkhof wordt gezorgd.

Willem Hendrik Ruiterkamp

• TE KOOP:
veldschuur 10 x 26. Inrijhoogte3.90m.
B.J.H. Seesink, Het Hoge 7.
Tel. 1572. Vorden.

• Problemen met carnavalskleding voor uw kind ?
Ik verhuur verkleedkleren, ruime keus, verschillende maten.
Het Stroo 21, Vorden.
Tel. 2138.

Titia is thuis opgebaard, in haar eigen kamer.
Liever geen bezoek.

Zeer onverwacht is uit onze familiekring weggenomen
onze broer, zwager en oom

DEZE WEEK
EEN BUITEN
LANDS
TINTJE

• WIE?:
kunststofopslagtanks in aluminiumframe, inhoud 800 Itrs.,
fabrieksrestant. Prijs n.o.t.k.
Tel. 05752-6814.

Govert Droste
(wijkverpleegkundige
in Vorden)

KEURSIAGER

• TE KOOP:
2 tafels 170x170 f 100,-p.st.;
tekeningenkast met handig
opbergsysteem voor ca. 2000
tekeningen, Ixbxh:
140x50x110 f 850,-; gaskachelf 100,-.
Arch.buro Douwenga:
05752-2223.

Tietje Glastra van Loon
(Titia)

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Bennekom, januari 1991

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.

GESLOTEN

H.L. Bonk-Velhorst

januari 1991
Komvonderlaan 6
7251 AC Vorden

Contactjes

Aanstaande zondag 27 januari is
ons bedrijf wegens een grote party

Op woensdag 30 januari a.s. hoop ik

Het Hoge 41 -Nieuwstad 49-Vorden

a/d Zutphenseweg.

Ingen, 15 januari 1991

OPEN DAG
op zaterdag 26 januari
van 10.00-14.00 uur

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON
Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog betere keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy motoren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke handen bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.
interieuradviseur

ieterse
Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750 261 32

RESTAURANT, EETCAFÉ, BAR, ZAAL

Müsli Kruidkoek
royaal gevuld met noten en rozijnen

UITVAARTVERZORGING

UITVAARTVERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder
Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook In uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4 Vorden (05700-1 4332)

Dag en nacht bereikbaar

DIT WEEKEND:

VORDEN

van 4,55 voor Oj f O

/~^*

Gewoon Geweldig Lekker
Vers van de Warme Bakker

dinsdag 29 januari maandelijkse
KLAVERJASAVOND

t winkeltje in vers brood en banket

maandag 11 februari

ROSEN MONTAG
i.v.m. grote belangstelling kaarten nu in voorverkoop f 14,-

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

INSCHRIJFFORMULIER

CARNAVAL'S PLAYBACK
CATEGORIE:

O playback
O reclame-playback
Aankruisen waar je aan meedoet.

INRUILAKTIE

O soundmix

UW WAARDELOZE
OUDE PANNEN
LEVEREN VEEL
GELD OP!

ARTIEST/
RECLAME:
DEELNEMER:

NAAM:

NR.

STRAAT:

TEL:

PLAATS:
bijgaand cassettebandje
INLEVEREN:

G. Helmink, Het Hoge 55, Vorden

Als het buiten begint
te gieten, moet het binnen niet
gaan druppelen
INSTALLATIEBEDRIJF

Bh»
HVJW

Een unieke kans om uw oude gebruikte pan in te ruilen voor een echte BK-pan.
U krijgt bij aankoop van een kookpan of hapjespan f20,-. Bij een fluitketel f 15,en bij een steelpan f 10,- terug. De aktie geldt voor de emailseries: Holland
Pottery, Allure, Karin, Pottery Fleur, Graphic, Granit, Goldenline en Bistro
en voor roest vrijstaal: Karaat, Diamant, Louvre, Jade, Topaz, Diadeem en

G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -\forden -Telefoon 05752 -1742

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon

1511

wissel
dieet

'7'tot BK. JE EET TENSLOTTE ELKE DAG!

BARENDSEN

GJ.OLDEMHAVE
Erkend
Voor vakwerk in
Uneto
Beveiligingsinstallateur
— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

en met

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

Rabobank C9
meer bank voor je geld
De Rabobank maakt meer werk van uw vakantie.
Wij organiseren een aantal landenpresentaties met
iederé^veek een ander land inffe schijnwerpers:

^^

Groo

-12 januari

annie

het waddenbrood wisseldieet
dag 1: alleen mals of geroosterd waddenbrood
met thee, zwarte koffie of drinkbouillon.
dag 2: alles wat u maar eten wilt, wel met mate.

dag 3: als dag 1.
dag 4: als dag 2 enz...

waddenbrood

5'

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

Dansles te Vorden
IN DE HERBERG
OF OLDE SMIDSE
Aanvang zondagavond 27 januari
in „De Herberg"

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

21 -26 januari

Griekenland
28jan.-2febr.

het Verre Oosten
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 -19 - 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

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 24 januari 1991
52e jaargang nr. 42

Port betaald
Port paye
kantoorVorden

• 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 17.00 uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

I» VERGADERING

Een fietspad heeft een nuttige als recreatieve functie. De twee belangrijkste
verbindingswegen van en naar Vorden
hebben al een fietspad (richting Zutphen en Doetinchem).
Ook is men bezig met het maken van
een veilige fïetsvoorziening richting
Ruurlo langs de Ruurloseweg.
De gemeente Lochem wil graag meewerken aan een fietspad langs de Wildenborchseweg en heeft hiervoor al
een bedrag beschikbaar, onder de
voorwaarde dat de provincie 75 procent van de kosten subsidieert. De aan^
legkosten ramen burgemeester en wethouders op f 1.430.000,-. De subsidie
raamt men op f 1.072.500,-. De voorbereidingen dienen volgens burgemeester en wethouders zo snel mogelijk ter hand te worden genomen, zodat
bij daadwerkelijk toekennen van subsidie zo snel mogelijk met de uitvoering
kan worden gestart. De kosten van de
voorbereiding bedragen f 54.500,voor de jaren 1991-1993. In 1994 is rekening gehouden met een investering
van f357.500,- (werkelijke kosten minus subsidie van de provincie).

GEMEENTERAAD OP
MAANDAG 28 EN DINSDAG 29JANUARI 1991
Parallelweg langs de
Tijdens deze vergadering, die plaatsvindt in het gemeentehuis en op beide
avonden om 19.30 uur begint, komen
de volgende punten aan de orde.
— begroting 1991 en meerjarenbegrotingl991en 1994;
— beschikbaarstellen krediet nader
onderzoek terrein Ten Have en omgeving;
— aktieTankslag;
— verkoop perceeltje grond op het industrieterrein aan N.V. P.(i.K.M.;
— lokale omroep Berkelstroom; representativiteitsverklaring;
— verkoop grond op het industrieterrein aan Apparaten Machinefabriek
A.M.F. B.V.

Ruurloseweg
De gemeenteraad heeft in 1986 via een
motie uitgesproken dat de aanleg van
een vrijliggend fietspad of een parallelweg langs de Ruurloseweg zeer urgent
is. In 1979 is Rijkswaterstaat begonnen
met het maken van plannen. In 1985 is

een plan voor een parallelweg uitgewerkt. In 1988 zijn de plannen gepresenteerd. In 1989 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor
aanleg van een parralelweg. Burgemeester en wethouders zijn daarna begonnen met het klaarmaken van de bestemmingsplannen daarvoor. De kosten hiervoor dient de gemeente te betalen. Hiervoor is een krediet van
f 42.000,- beschikbaar.
Inmiddels is bekend dat de Ruurloseweg, voor wat betreft het gedeelte dat
gelegen is buiten de bebouwde kom,
overgaat van het rijk naar de provincie.
Ook heeft rijkswaterstaat meegedeeld
dat men met de uitvoeringvan de werkzaamheden niet voor l januari 1992
zal zijn begonnen. Alsdan is de weg in
beheer bij de provincie.
Burgemeester en wethouders stellen al
het mogelijke in het werk om de plannen zo spoedig mogelijk ten uitvoer te
brengen. Hierover is reeds gesproken
met de provincie en is een gesprek aangevraagd bij de Minister van Verkeer
en Waterstaat.

Uitbreiding brandkranen en
putten
Om de veiligheid te kunnen waarborgen zullen erop de WOG leidingen enkele brandkranen bijkomen en zullen
er enkele brandputten geboord worden. Ook is onderzocht welke beregeningsinstallaties van particulieren gebruikt kunnen worden. Hiervoor is een
bedrag nodig van f 15.000,-.

Fietspad langs de
Wildenborchseweg
Burgemeester en wethouders hebben
er bij de provincie op aangedrongen
om in de provinciale fietspadenplannen een fietspad langs de Wildenborchseweg op te nemen. Het recreatieschap 'De Graafschap' heeft dit fietspad al.in haar plannen opgenomen.

Uitbreiding personele
capaciteit voor het zwembad
In de wintermaanden verrichte de
chef-badmeester tot op heden werk-

Hoeveel besparingen er komen door
minder uit tegeven ten behoeve van
onderhoud is nog niet bekend.
Burgemeester en wethouders gaan er
van uit dat er f 10.000,- meer subsidie
moet komen en stellen de gemeenteraad voor om dit bedrag beschikbaar te
stellen.

Burgemeester en wethouders wilen de
Grontmij een rioolaanlegbeleidsplan
op laten stellen. De kosten daaarvan
bedragen ca f 30.000,-.

Omleiding doorgaand vrachtverkeer
Burgemeester en wethouders geven de gemeenteraad een overzicht met betrekking tot de stand van zaken van de diverse deelprojekten, waaruit de omleiding van
het doorgaande verkeer bestaat.
^^

'

Hoger subsidie voor het zwembad
Burgemeester en wethouders vinden het zwembad een basisvoorziening die in
stand moet blijven. Hiervoor is een jaarlijkse stijging van subsidie nodig tot in
totaal f 240.000,-.
In en beleidsnota heeft het bestuur van het zwembad enkele scenario's aangegeven hoe het zwembad het best in stand kan blijven.
Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om met ingang
van 1992 rekening te houden met een stijging van subsidie van f 78.000,-.

Inventaris gemeentehuis

Vervanging van de huidige automatiseringsapparatuur kost f 66.400,- per
jaar. In de begroting voor 1991 is hiervoor een bedrag opgenomen van
f 59.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks
met f 5000,- verhoogd totdat het gewenste bedrag bereikt is.
Binnenkort zullen burgemeester en
wethouders aan de gemeenteraad een
automatiseringsplan voorleggen.

Uit een onderzoek door de Nederlands
Sport Federatie is gebleken dat aan de
voetbalvelden verbeteringen moeten
plaatsvinden. Dit komt onder meer
doordat de waterdoorvoer belemmerd
is. Twee velden krijgen een zogenaamde toplaagrenovatie. De N.S.F, raamt
de kosten op f 45.000,-. Burgemeester
en wethouders willen de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren in 1992 en
1993.

zaamheden in de sporthal. Volgens het
zwembadbestuur werd daardoor aan
de gebouwen hoegenaamd geen onderhoud verricht. Het bestuur verwacht dat uitbesteding duurder zal zijn
dan het uitvoeren van de werkzaamheden in eigen beheer. Het niet langer
plaatsen van de chef-badmeester in de
sporthal gedurende de wintermaanden
betekent voor het zwembad een verlies
aan inkomsten van f 20.000,- per jaar.

Op grond van de provinciale Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden zijn de campings die in Vorden op
zandgronden liggen verplicht om een
aansluiting te hebben op de riolering.
Ook hurgerpercelen en andere objecten kunnen dan een aansluiting krijgen. Het zwembad en het voetbal t errein van de V.V. Vorden komen dan
ook voor een aansluiting in aanmerking. De kosten van het projekt bedragen f600.000,-. De aangeslotenen, de
gemeente, de Waterleidingmaatschappij Oost Gelderland en de provincie
zullen de kosten gelijk moeten verdelen. Mogelijk neemt de gemeente ook
nog een deel van de kosten van betrokkenen voor haar rekening.

Het herstellen van deze in zeer slechte
staat verkerende brug kost f 175.000,-.
De uitvoering is gepland in 1991. Er is
een bedrag van f 27.000,- beschikbaar.
Burgemeester en wethouders vragen
de gemeenteraad de rest beschikbaar
te stellen uit de voorziening quartaire
wegen. In dit potje zit een bedrag van
f619.000,-.

j* UlT DE BEGROTING
EN MEERJARENBEGROTING

Automatisering

Renovatie sportveld V. V.
Vorden

Riolering voor grondwaterbeschermingsgebied

Brug in de Broekweg

Op 28 januari zal de gemeenteraad
eerst de 'gewone' agendapunten behandelen. Daarna houden de fracties
de algemene beschouwingen en geven
burgemeester en wethouders daarop
een reactie. Op 29 januari volgt dan de
verdere behandeling van de begroting.

Voor de inventaris van het gemeentehuis is een vervangingsplanning opgesteld. Op grond van een gemiddelde
afschrijvingstermijn van 15 jaar stellen
burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om f 55.000,- per
jaar te sparen voor de vervanging. De
totale waarde bedraagt f 800.()()(),-.

posten kunnen nu nog niet geraamd worden, het totale bedrag zal derhalve nog
hoger worden. Voor de omleiding is al een bedrag gespaard van f l. 117.000,-. Van
de provincie rekenen burgemeesteren wethouders op een bedrag van f 700.000,-.
van het gewest Midden IJssel op een bedrag van f 30.000,-.

1. Kruispunt Klumper.
Gedeputeerde Staten hebben geen goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan 'Rotonde 1988'. Hiertegen is de gemeenteraad bij de Kroon in beroep gegaan. Binnenkort hopen burgemeester en wethouders een voorstel te kunnen
doen om te komen tot onteigening van de benodigde gronden.
2. Omleiding.
Na gereedkomen van de mini-rotonde en de aanpassing van het kruispunt Zutphenseweg-Rondweg kan de gemeenteraad de juridische beslissing op grond van
hel Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens nemen om het doorgaande
vrachtverkeer om te leiden. Dan kan men overgaan tot het plaatsen van de borden
'gesloten voor vrachtauto's. De bewegwijzering moet dan herzien worden. De
ANWB is bezig hiervoor een plan op te stellen. Het is nog niet duidelijk welke
kosten hierbij voor rekening van de gemeente komen.
3. Eigendomsoverdracht.
De gemeente moet de ondergrond aankopen van het gedeelte van de Rijksweg dat
binnen de bebouwde kom ligt. De vraagprijs is f 70.513,-. Burgemeester en wethouders onderhandelen nog over de prijs.
4. Herinrichting centrum.
Als de omleiding een feit is, ken men beginnen met de herinrichting van de
Dorpsstraat en de Zutphenseweg tussen de mini-rotonde en de Schoolstraat. De
kosten voorde herinrichting zullen f 1.400.000,- bedragen.
Het marktplein, de Raadhuisstraat en een gedeelte van de Burgemeester Galleestraat kunnen ook voorafgaande aan de omleiding heringericht worden. Omdat
de provincie een beroep doet op gelden van de provincie voor de realisering van
de herinrichting in zijn geheel, is het van belang om aan te tonen dat de gemeente
zeer veel waarde hecht aan de inrichting door nu reeds gedeelten van het herinrichtingsplan uit te voeren. Bij de provincie toont dit dat de gemeente zelf ook
financiële inspanningenlevert.
Burgemeester en wethouders willen starten met de herinrichting van de Raadhuisstraat (kosten f 175.000,-) en een gedeelte van de Burgemeester Galleestraat (kosten f40.000,-). Het bestemmingsplan Vorden-Kom 1980 dient hiervoor te worden gewijzigd.
Bevoorradingsweg.
De Vorden se Ondernemers Vereniging zal waarschijnlijk binnen afzienbare termijn de plannen hiervoor klaar hebben. Als deze plannen de goedkeuring van
burgemeester en wethouders krijgen dan kan de bestemmingsplanprocedure in
werking worden gezet om de aanleg mogelijk te maken. Ook grondaankopen zijn
nodig voor de realisering van de/.e bevoorradingsweg.
Geluidhinder.
Voor drie woningen bij het kruispunt Klumper wil het college in 1991 geluidsisolerende maatregelen treffen. De kosten bedrage f 37.000,-. Het Gewest Midden
IJssel draagt mogelijk!' 30.000,-bij.
De totale kosten van de omleiding raamt het college op f 2.367.500,-. Enkele

Kinderopvang

Bodemsanering

Door verschillende tegenslagen is het
burgemeester en wethouders niet gelukt om in 1990 met de kinderdagopvang te starten. Begin 1991 willen
burgemeester en wethouders aan de
raad voorstellen om:
— een verordening
kinderopvang
Vorden vast te stellen;
— een krediet beschikbaar te stellen
voor de (ver) bouw van een kinderdagverblijf en
— een exploitatiesubsidie beschikbaar
te stellen aan een nog op te richten
stichting voor kinderopvang in Vorden.

Voor de bodemsanering is in totaal een
bedrag nodig in 1991 van f 88.000,-. Er
komt een onderzoek naar de tri-bel onder de Mulderskamp en een onderzoek
naar de bodemverontreiniging bij de
firma Ten Have.

Volgens de gegevens van het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kan Vorden toegroeien naar 20
kindplaatsen. Volgens een model-begroting kost een kindplaats f 14.000,per jaar. De investeringskosten raamt
het college voorlopig op f 400.000,-.

Stijgende kosten voor
inzamelen en verwerken van
huisvuil
Vanaf september 1991 hoopt het college om gescheiden afval in te zamelen
met een dubbel containersysteem. Het
is de bedoeling dat groente, fruit en
tuinafval (composteerbaar afval) en de
zogenaamde restfractie apart ingezameld worden.
In de begroting voor 1991 zijn de kosten geraamd op f317.000,-. Uit voorlopige berekeningen van het Gewest
blijkt dat de kosten zullen toenemen
tot f 522.000,- in 1991 tot f750.000,in 1992. De reinigingsrechten zullen
hierdoor in de komende jaren flink stijgen. De hoger kosten vinden hun oorzaak in de aanschaf van de mini-containers. Verder moeten kosten berekend
worden voor overslag en overhead voor
het Gewest. Ook gaan de verwerkingskosten omhoog.

Omdat er al een bedrag beschikbaar is
van f 49.000,-, stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor om
een bedrag in de begroting op te nemen van f 39.000,-.

Aktie Tankslag
Naar schatting liggen in de Nederlands bodem nog zo'n 200.000 niet meer in
gebruik zijnde olietanks. In de jaren 60 is massaal overgeschakeld op aardgas.
Hierdoor verloren deze tanks hun funktie en zijn ze blijven liggen, vaak met nog
vele liters olie. De tanks hebben een levensduur van gemiddelde 30 jaar. De kans is
groot dat het achtergebleven oliemengsel in een dergelijke t a n k in de loop der
jaren een chemisch proces ondergaat en zo agressie!" wordt dat de tankwand van
binnenuit wordt aangetast. Dat betekent lekkage met als gevolg verontreiniging
van bodem en grondwater.
In de loop van 1991 komen er een Algemene Maatregel van Bestuur die regels
gaat stellen voor burgers en bedrijven over ondergrondse opslag van aardolieprodukten. Ingevolge deze regels dienen alle niet meer in gebruik zijnde olietanks in
1995 onschadelijk te zijn gemaakt. Dit kan door verwijdering en opvullen met
zand. Burgemeesteren wel houders vinden het wachten op 1995 niet verantwoord,
omdat de kans op lekkage bij de tanks steeds groter wordt naarmate het veival
toeneemt.
In 1990 (omstreeks februari) is een inventarisatie verricht naar olietanks die niet
meer in gebruik zijn. Daaruit is gebleken dat er ruim 200 olietanks (waarvan l 6 in
een waterwingebied liggen) in aanmerking komen om onschadelijk te maken.
Er is een bedrijf die deze tanks voor een bedrag van f 800,- per stuk onschadelijk
maakt door de tanks te reinigen en op te vullen met zand. De helft van deze kosten
worden gezamenlijk door provincie, Waterleidingmaatschappij (voor tanks in het
waterwingebied) en gemeente betaald worden. De ander helft van de kosten dienen door betrokkenen betaald te worden. In totaal gaat het om een bedrag aan
kosten voor de gemeente van f 60.000,-. Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om dit bedrag beschikbaar te stellen.
Iedereen is regelmatig aangespoord om dergelijke tanks aan te geven, mede gelet
op het feit dat in 1995 alle kosten door betrokkenen zelf betaald moeten worden.
Als de gemeenteraad het bovengenoemde bedrag beschikbaar stelt, betekent dit
dat naderhand niemand meer een beroep kan doen op deze subsidiemogeiijkheid, omdat dit bedrag is afgestemd op het aantal ontvangen meldingen van
olietanks, tenzij blijkt dat de gemeenteraad naderhand nog meer geld hiervoor
beschikbaar wil stellen.

(
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1991

1992

V

1993

1994

1995

1. Wonen:
1.1 HVAT/Insulindelaan (afgerond (v.m.
jeugdcentrum))
1.2 Herinvulling GEMS-terrein (afgerond
(financieel))
1.3 Woningverbetering (part.)
1.4 Monumenten/Rieten daken
l .5 Lokatiebijdrage terrein van
Snellenberg

65000
50000

65000
50000

65000
50000

65000
50000

175000

115000

115000

115000

115000

2.1 GEMS (in procedure)
2.2 Woltering transport
2.4 Zuivelterrein (in procedure)
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pm

pm

pm

pm

Totaal werken

pm

pm

pm

pm

pm

Totaal Wonen

65000
50000
60000

2. Werken:

3. Welzijn:

Totaal Weizij n

50000
540000
215000

1185000

230000

5. 1 Inspraak en begeleiding
5.2 Diverse onderzoeken waaronder
opstellen en onderhouden
meerjarenplan/advieskosten etc.

2000

2000

Totaal Overige

2000

2000

15000

TOTAAL GENERAAL
Verwachte budgetbedrag (voorlopig)

1212000
252500

1302000
196000

130000
196000

Op andere wijze te financieren/nog
nader in te vullen

959500

1106000

+66000

Inspraak tot en met 10 maart.
Over de startnotitie wordt van 21 januari tot en met 10 maart 1991 inspraak georganiseerd. Vanaf 21 januari kunt u de notitie inzien bij de gemeente en de provinciale bibliotheek
in het Huis der provincie, Markt 11 te
Arnhem. U kunt de startnotitie (f 15,-)
en de gratis inspraakkrant 'Afvalkrant'
ook aanvragen bij de provincie. Het
adres is: provincie Gelderland, afdeling
voorlichting en inspraak, antwoordnummer 411, 6800 WC Arnhem. Een
postzegel is niet nodig.
Begin februari zijn er drie inspraakbijeenkomsten:
— maandag 4 februari, om 20.00
uur, zalencentrum De Luifel,
Dorpsstraat 11 te Ruurlo;
— woensdag 6 februari, om 20.00 uur,
café Van den Heuvel, Nieuwe Markt
23 te Barneveld en
— donderdag 7 februari om 20.00

Burgemeester en wethouders maken
bekend voornemens te zijn, om met
toepassing van de vrijstellingsmogel ij kheid als bedoeld in artikel 18A van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 21 sub a van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening medewerking te
verlenen aan het volgende bouwplan:
— het bouwen van een kweekkas dooi
de heer J. Bouwmeister, Beeklaan 4
te Wichmond.

Belangrijk is evenwel het feit dat door
de Kroon met name wordt gesteld dat
voor een handelsbederijf (dus geen
productie) als de Nedac Sorbo de voorgestelde uitbreiding, mits optimaal
landschappelijk ingepast, mogelijk zou
moeten zijn.
In het voorontwerp zijn een aantal duidelijke ruimtelijke- en functionele uitgangspunten en stedebouwkundige
randvoorwaarden opgenomen.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen tot en met 8 februari 1991 voor eenieder ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis). Eventuele bezwaren kunnen tot en met die datum schriftelijk aan burgemeester en
wethouders kenbaar worden gemaakt.

o

VERZICHT LOOP DER BEVOLKING 1990

Tijdens deze bijeenkomsten zijn milieu-gedeputeerde Mw. C. Stigter en
medewerkers van de provinciale dienst
Milieu en Water aanwezig om in te
gaan op uw vragen.suggesties en mening.
Tot en met l O maart kunnen schriftelijke reacties gestuurd worden naar:
Provincie Gelderland, Afdeling Voorlichting en Inspraak, postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

w« VERKIEZING LEDEN
PROVINCIALE
STATEN
STEMMEN IN EEN
STEMBUREAU NAAR
KEUZE VAN DE KIEZER

2000

2000

13000

uur, Hotel Café restaurant De Vereniging, Dorpsstraat 23 te Eist.

geboren
96
overleden
94
geboorte/overlijden overschot

j* GRATIS AKTIE
RATTENBESTRIJDING

5. Overige:

Vanaf 21 januari tot en met 10 maart
ligt de startnotitie over het 3e Afvalstoffenplan van de provincie Gelderland
ter secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis) ter inzage.
Voorkomen en hergebruiken van afval,
een betere registratie van afvalstromen
en gescheiden inzameling van afval,
dat zijn de belangrijkste wegen voor
het provinciaal afvalstoffenbeleid voor
de j aren 1993-1997. Op 11 december
1990 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland - het dagelijks
bestuur van de provincie - de startnotitie voor het derde Provinciaal Afvalstoffenplan (PAP) vastgesteld. Hierin
staan de hoofdlijnen van het afvalstoffenbeleid. Volgens gedeputeerde staten kan dit beleid alleen succes hebben
als huishoudens, bedrijven, gemeenten, de provincie zelf en veel anderen
er energie in steken. Na de inspraak
wordt het milieu-effedt-rapport opgesteld. De concrete uitwerking van het
beleid volgt in 1992 in het derde PAP.

VERLENEN BOUWVERGUNNING MET
GEBRUIKMAKING
VAN VRIJSTELLING^
MOGELIJKHEID

Aantal inwoners per l januari 1990:

1185000

[NSPRAAK MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
3E AFVALSTOFFENPLANPROVINCIE
GELDERLAND

B. machtiging door overdracht van de
oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek in te dienen, na
ontvangst van zijn oproepingskaart,
tot en met de dag der stemming, zelf
een andere kiezer machtigen voor
hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.
7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (22 januari 1991)
in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in het district waar
hij staat ingeschreven, uitbrengen.

Op basis van de uitspraak van de
Kroon (vorig jaar januari) heeft uitvoerig overleg met de Nedac Sorbo
plaatsgevonden, waarbij bebouwingsplannen tot in detail zijn doorgespu»
ken. Uitgangspunt van de gemeente
daarbij is geweest het maximaal drukken van de toe te stane hoogte(n), alsmede de zorg voor een goede landschappelijke inpassing.

Zoals U in de advertentie elders in dit
blad kunt lezen, ligt vanaf a.s. maandag
gedurende veertien dagen, een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
voor de voorgenomen uitbreiding van
de Nedac Sorbo.
Deze uitbreiding is destijds ook al meegenomen in het bestemmingsplan
'Nieuwstad-Noord 1986', waarin o.a.
ook de nieuwbouw van drukkerij Weevers is geregeld. Door bezwaren van
omwonenden heeft de Kroon toen aan
de regeling voor de uitbreiding van de
Nedac Sorbo goedkeuring onthouden.
De redenen die daarvoor in het Kroonbesluit zijn opgenomen zijn hoofdzakelijk van formele aard. De procedure
zoals die was opgenomen (wijziging
bestemming middels een wijzigingsbevoegdheid voor de raad; (korte) procedure ex. artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening) werd te licht
bevonden.

De volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of in persoon
aan de stemming deel te nemen.
Nadere inlichtingen worden ter secretarie verstrekt.

1035000

Totaal openbare ruimte/infrastructuur

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard
als gemachtigde op te treden, moet
op de dag van de kandidaatstelling
als kiezer zijn geregistreerd.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit
te brengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aannemen

4. Openbare ruimte/infrastructuur:
4.1 Doorgaande weg
4.1.1 Reconstructie Rijksweg
4.1.2 Omleidingsroute
4.1.3 Herinrichting (verfraaiing)
centrum
4.2Vervallen(zie4.1.3)
4.3 Bevoorradingsweg
4.4 Vervallen
4.5 Parkeerplan (zie 4.1.3)
4.6 Bomenherstel(zie 4.1.3)

Ï*TERVISIELEGGING
VOORONTWERP- BESTEMMINGSPLAN
VOOR UITBREIDING
NEDACSORBO

gfc
'W

^

2000

13000

13000

15000

15000

130000
196000

130000
196000

+ 66000

+ 66000

B. mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van
een schriftelijk verzoek te doen, zich
onder overlegging van zijn oproepingskaart vervoegen ter secretarie
van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (22 januari
1991) in het kiezersregister is opgenomen, om deze te doen omzetten
in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van
de stemming, dus uiterlijk op l
maart 1991.
Een kiezer, die in het bezit is van een
kiezerspas, kan zich ter uitoefening van
zijn kiesrecht aanmelden in een stembureau van zijn keuze binnen de woonprovincie.
Nadere inlichtingen worden ter secretarie verstrekt.

f S TEMMEN BIJ
VOLMACHT

De burgemeester van Vorden maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale
staten een kiezer toegestaan is zijn
stem uit te brengen in een stembureau
naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

De burgemeester van Vorden maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale
staten een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.

A. schriftelijk verzoek
1. Ter secretarie van deze gemeente
zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een
stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14
dagen voor de dag van de stemming,
dus uiterlijk op 20 februari 1991,
door de kiezer worden ingediend bij
> de burgemeester van de gemeente,
waar hij op de dag van de kandidaatstelling (22 januari 1991) in het kiezersregister is opgenomen.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
indien aan verzoeker is toegestaan
bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt
de beslissing gesteld op de oproepingskaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

A. machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Ter secretarie van deze gemeente
zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften
om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
de veertiende dag voor de dag van de
stemming, dus voor of op 20 februari 1991, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (22 januari 1991)
in het uittreksel uit de gemeentelijke
bevolkingadministratie c.q.het kiezersregister is opgenomen.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
wanneer aan de verzoeker is toegestaan in een stembureau naar zijn
keuze aan de stemming deel te nemen.

In de week van 4 tot en met 8 februari
aanstaande houdt de afdeling gemeentewerken de gratis aktie rattenbestrijding. U kunt zich tot en met vrijdagmorgen l februari opgeve^fcj de receptie van het gemeentehc^Jïpgeven
voor deze aktie.

ingekomen
334
vertrokken
355
vestiging/vertrekoverschot

8334

(8282)

+2
8336

( + 21)
8303

(98)
(77)

(304)
(273)

-21

Aantal inwoners per 31 december 1990:

8315

(8334)

Er hebben 318 (229) binnenverhuizingen plaatsgevonden, er zijn 152 ( 1 1 2 )
huwelijken voltrokken en 8 (9) echtscheidingen ingeschreven
(Tussen haakjes staan de cijfers van 1989).

Ï*TERVISIELEGGING
PUBLIKATIE
ONTWERP- INTENTIEPROGRAMMA STILTEGEBIEDEN, STREEKPLANUITWERKING EN
-VERORDENING
Gedurende de periode van 28 januari
tot en met 28 maart 1991 ligt het ontwerp-intentieprogramma stiltegebieden, de streekplanuitwerking en de
Verordening stiltegebieden ter inzage
ter secretarie, afdeling Ruimteljke Ordening (koetshuis).
De mogelijkheid bestaat om hiertegen
bezwaren in te dienen bij de provincie.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken,ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing,bekend
dat vanaf 28 januari 1991 .gedurende 14 dagen.ter gemeente-secretarie.afdeling ruimtelijke ordening c.a.
(Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1990, nr.1'.
Genoemd plan heeft betrekking op de voorgenomen
uitbreiding van de Nedac Sorbo op het terrein aan de
Nieuwstad 28a alhier (terrein ten noorden van drukkerij Weevers).
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtenaren.

HINDERWET openbare kennisgeving verzoek om
vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
25-01-91 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur met uitzondering van de vrijdagmiddag, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een verzoek met bijlagen van:
1. Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30a, 7251 AH
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande drukkerij met een lichtreclame, adres
inrichting Nieuwstad 30a te Vorden en
2. Schildersbedrijf van der Wal BV, Het Hoge 5, 7251
XT Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een schildersbedrijf, adres inrichting Het Hoge 5 te Vorden.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisie-legging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen op een openbare zitting, waar
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling te houden op dinsdag, 12 februari a.s. om 14.30
uur voor de aanvraag genoemd achter punt 1 en
15.00 uur voor de aanvraag genoemd achter punt 2.
Beide zittingen worden gehouden in de spreekkamer
van de Afdeling Welzijn van het gebouw 'De Boerderij'
bij het gemeentehuis Vorden.
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 gemeentebestuurworden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be/waren in te dienen.

Vorden, 24 januari 1991.

Datum: 17 januari 1991.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

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

GEMEENTE
VORDEN

de burgemeester,
E.J.C.Kamerling.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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Volkshuisvesting
Burgemeester en wethouders willen
een nota Volkshuisvesting schrijven. In
een Rijksnota Volkshuisvesting staat
dat in de jaren 90 een verruiming van
de mogelijkheden voor een gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid komt. Een
nota is een goed instrument om het gemeentelijk beleid zichtbaar te maken.
Zaken die in de rijksnota aan de orde
komen zijn:
— zorg voor een goede- en betaalbare
huisvesting voor lager betaalden;
— bevordering van een kwalitatief
goed woon- en leefmilieu;

Dit leidt ertoe dat de gemeenten meer
verantwoordelijheden krijgen in de jaren 90. Voorbereiding en uitvoering
van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid zal dan ook meer aandacht
gaan vragen.
Het woningbouwprogramma voor de
komende jaren stellen burgemeester
en wethouders zich als volgt voor:

1993

1994

1995

35*
4
4

2
2

11
4

2
2
2

14
2
2
2

10
2
2
4

10
2
2
1

* inclusief 16 sociale huurwoningen die oorspronkelijk voor 1990 gepland waren.

Woningbouw voor ouderen heeft de
aandacht van het college, met name op
het Gems terrein en aan de Insulindelaan. Ook woningbouw voor jongeren
heeft de aandacht van burgemeester
en wethouders. In verband met de uitbreiding van het industrieterrein moet

Bestemmingsplannen
Dorp Vorden.

Voor de bebouwde kom zijn op dit moment zo'n 20 verschillende bestemmingsplannen van kracht. Dit geeft
een zekere mate van rechtsongelijkheid voor de burger. Veel plannen zijn
ouder dan 10 jaar. Deze plannen dienen derhalve geactualiseerd te worden.
Burgemeester en wethouders willen
een zekere mate van deregulering nastreven.Dit betekent dat er meer mogelijkheden komen, wat tijd en geldbesparend werkt. De zogenaamde plannen nieuwe stijl blijven langer actueel,
zijn globaler van opzet, uniformer en
flexibeler.
Het aanpassen van de bestemmingsplannen is opgesplitst in 4 fasen. De
totale kosten die hiermee zijn gemoeid
bedragen f 582.000,-. Burgemeester
en wethouders hebben de fasen I en II
gekoppeld. Het bestemmingsplan
hiervoor (Vorden West en Zuid) zal dit
najaar in de inspraak komen.
Buitengebied 1971 (Warnsveld).
Dit plan is in vergelijking met het plan
dat voor Vorden (oud) geldt, het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'
niet actueel. Ook hebben Gedeputeerde Staten en de Kroon aan veel bepalingen goedkeuring onthouden. Bij de
beoordeling van bouwplannen is het
dan ook al voorgekomen dat het bestemmingsplan eerst gewijzigd moest
worden. Dit is een tijdrovende en kost-bare /aak voor zowel de aanvrager als
de gemeente.
De kosten voor het maken van een
nieuw bestemmingsplan bedragen volgens de opgave van de stedebouvvkundige f 125.000,- tot f 150.000,-, exclusief B.T.W. en procedure-kosten. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om hiervoor een
bedrag te ramen van f 180.000,-. De
uitvoering is gepland in 1992.
Burgemeester en wethouders vragen
de gemeenteraad verder om bedragen
op te nemen voorde aanpassing van de
bestemmingsplannen 'Buitengebied
1982', voor de kern van Wichmond en
voor Kranenburg.

Onderkomen klein chemisch
afval
Burgemeester en wethouders willen de
open zoutloods op de gemeentewerf
aan de Enkweg geschikt maken als afgesloten opslagruimte voor klein chemisch afval en als fietsenstalling. Voor
het opslaan van klein chemisch afval
moeten in verband met de veiligheidseisen extra bouwkundige voorzieningen getroffen worden.
Op basis van een grove begroting zijn
de kosten geraamd op f65.000,-. De
onderhoudskosten nemen toe met
f 1000,-perjaar.

er voor de aanwezige- en toekomstige
bedrijven voldoende huisvestingsmogelijkheden voor personeel zijn. Ook
woningverbetering krijgt de nodige
aandacht, waaronder het meer geschikt maken van bestaande woningen
voor bewoning door bejaarden.

Op korte termijn zal het dak van het
lage gedeelte van de sporthal vervangen moeten worden.
Tegelijkertijd met het vervangen van
het dak kan men twee andere zaken
aanpakken, de uitbreiding van de
kleedaccommodatie en het vergroten
van de kantine.
Voor het vergroten van het aantal
schoolgymnastiekruimten is een van
de zalen geschikt. Nieuwe kleedruimtes kunnen ter plaatse van de huidige
kantine komen. De nieuwe kantine
komt in een aan de voorzijde op de
laagbouw te bouwen kleedruimte. Al
deze plannen moeten nog nader uitgewerkt worden, maar de ingreep kan in
een keer aan veel problemen een eind
maken
Kosten van deze algemene aanpassing:
f600.000,-.

Verbetering woningen
Nieuwstad 47 en Kerkhoflaan
4
Voor het verbeteren van deze beide gemeente in eigendom zijnde woningen
stellen burgemeester en wethouders
voor om hiervoor bedragen van
f 114.000,(Nieuwstad 47)
en
f35.000,- (Kerkhoflaan 4) beschikbaar
te stellen. Een gedeelte van de kosten
kunnen middels subsidies van rijk en
provincie teruggekregen worden.

Toeneming van het gebruik van de
sporthal heeft een nijpend tekort aan
kleedruimte veroorzaakt. Ook kan de
accommodatie de toeneming van het
schoolgebruik niet meer opvangen.
Een van de gebruikers overweegt zelfs
al om een eigen accommodatie te bouwen. Dit betekent een groot inkomensverlies voor de gemeente (f 75.840,per jaar). Ook de kantine is te klein.

Burgemeester en wethouders doen de
raad dan ook voorstellen om uitgaven
te beperken en inkomsten te verhogen.
Zo zullen de reinigingsrechten, de
onroerendgoed belasting, de hondenbelasting, de begrafenisrechten en de
leges te verhogen. Ook stellen burgemeester en wethouders voor om een
toeristenbelasting in te voeren en om
rioolrechten te heffen. Ook gaat de
huur van het gemeentelijk sportterrein
(gefaseerd) omhoog.
Er zijn daarnaast ook nog reserves die
voor verdeling in aanmerking komen.
In totaal gaat het om een bedrag van
f402.400,-.
Burgemeester en wethouders hebben
voorgesteld om voor de volgende investeringen gelden te reserveren:
inventaris gemeentehuis:
f 10.000,brandkranen en brandputten:
f 15.000,bodemsanering:
f39.000,aktie tankslag:
f 23.000,herzieningen de regulering
bestemmingsplannen:
f 74.000,extra afschrijving:
f50.820,f211.820,totaal:

Er blijft dan nog een bedrag over van
f 190.000,-. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit
bedrag te bestemmen voor de kosten
van welzijnsaccommodaties en voor de
kosten van kinderdagopvang.

Burgemeester en wethouders kunnen
nog 3 ha. industrieterrein uitgeven. De
vraag naar industrieterrein is echter
groot. Het is derhalve niet ondenkbaar
dat binnen enkele jaren burgemeester
en wethouders de gemeenteraad een
voorstel doen om de eigendom van
gronden die nodig zijn voor de uitbreiding van het industrieterrein, te verwerven.
(k-bleken is dat niet alleen Vordense
ondernemers interesse hebben voor
industrieterrein, de laatste tijd komen
er ook veel vragen van buitenaf. Het
beleid van burgemeester en wethouders is erop gericht ruimte te bieden
voor de vestiging van lokale-, alsmede
naar aard- en schaal passende bedrijvigheid van elders, d.w.z. kleinschalige
en milieuvriendelijke bedrijven.
Ook starters krijgen volop de gelegenheid om zich in Vorden te vestigen.
Thans onderhandelen burgemeester
en wethouders met een gegadigde over
de verkoop van een perceel industrieterrein voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw, waarvan startende ondernemers een gedeelte kunnen huren. Na gebleken bestaansrecht
kan de starter eventueel een eigen bedrijfspand oprichten

Burgemeesteren wethouders gaan een
nota welzijnsaccommodaties opstellen.
Hierin komen onder andere de ontwikkeling van het zwembad en de verbetering en/of privatisering van de sporthal aan de orde.

Algemeen.

ONDERZOEK
BODEMVERONTREINIGING TEN

De primitieve begroting sluit met een
tekort van f 241.221,-. Daarnaast heeft

HAVE
Ten gevolge van het gebruik van verdunnings- en ontvettingsmiddelen zijn
in het verleden op het terrein van de
firma Ten Have op enkele lokaties bodemverontreinigingen veroorzaakt. De
provincie Gelderland wil een nader onderzoek instellen naar de omvang van
de verontreiniging, zowel horizontaal
als verticaal. Dit is nodig om de aard
van de te treffen maatregelen te kunnen vaststellen.
Het onderzoek kost f 58.500,-. De provincie betaalt een deel van de kosten,
de gemeente moet f 39.000,- bijdragen
aan dit onderzoek. Mocht uit het onderzoek blijken dat bodemsanering
noodzakelijk is, dan zal dit de gemeente meer geld gaan kosten, los van de
mogelijkheid van toepassing van het
verhaalsrecht.
In overleg met alle bedrijven op het industrieterrein willen burgemeester en
wethouders bezien of en op welke manier bepaalde verdachte en reeds bestaande verontreinigde plaatsen kunnen worden opgespoord.

OMROEP BERKELSTROOM

Het voeren van een beleid op het terrein van de stads— en dorpsvernieuwing kost
geld. De rijksoverheid steil daarvoor jaarlijks (beperkte) financiële middelen beschikbaar. Voor gemeenten als Vorden geschiedt dat via de provincie Gelderland
(provinciaal stadsvernieuwingsfonds).
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dat fonds (jaarlijks ca.
f 190.000,- a f 200.000,-) moet ieder jaar een aanvraag worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland, /o'n aanvraag.in dit geval voor het jaar
1991, moet vergezeld gaan van een meerjarenplan en worden ingediend voor l
april a.s.
II.Ontwerp-Meerjarenprogramma 1991 -1995.

Kort na de invoering van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing ( l januari
1985) heeft de gemeenteraad het meerjarenplan 'Dorpsvernieuwing Vorden,aanzet voor een voortschrijdend meerjarenprogramma' vastgesteld. Dat plan
ligt eveneens voor u ter inzage.
Zoals de naam al aangeeft.dient dit plan als uitgangspunt voorde voorstellen voor
het meerjarenprogramma 1991-1995, rekening houdend met de sedert 1985
daarin reeds aangebrachte wijzigingen.
Bij de vaststelling van het volume-besluit 1991 (raadsbesluit d.d. 18 december
1990) is voor het lopende jaar reeds invulling aan het programma gegeven.
Hieronder is het financiële plaatje voor het gedachte meerjarenplan 1991 / 1995
in beeld gebracht. In zijn algemeenheid moet opgemerkt worden dat — mede
gelet op de optredende tekorten — aan het geplande jaar van uitvoering vooralsnog een indicatief karakter dient te worden toegekend, met name voor het project
van de herinrichting van het centrum. Dekking zal verzekerd dient te zijn.
Toelichting op onderdelen:
/. / HVATInsulindelaan.

Dit project (bouw 10 wooneenheden voor bejaarden op terrein voormalig jeugdcentrum) is inmiddels gerealiseerd.
1.2 Herinvulling GEMS- terrein.

Ook voor deze lokatie geldt dat het financiële gedeelte in het kader van bet meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing inmiddels is afgerond.
Hier gaat het om de jaarlijks via de subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing te verdelen subsidie voor woningverbetering,gemeentelijke monumentenen
rieten daken.

De stichting lokale Omroep Berkelstroom heeft aan de gemeenteraad verzocht
om een zogenaamde representativiteitsverklaring af te geven. Met deze verklaring
kan de stichting bij het commissariaat voor de Media een vergunning op grond
van de Mediawet aanvragen om ook programma's uit te zenden die op Vorden
betrekking hebben. De stichting zendt thans reeds programma's uit over Zutphen
en VVar^fcld. Omdat het aantal zenders op het kabelnet in Vorden^^iitgebreid
en nu oSWn Vorden de omroep 'De Berkelstroom' ontvangen kan i^pden wil de
stichting ook radio-en t.v.-programma's over Vorden gaan maken.
Een representativiteitsverklaring houdt in dat het bestuur van de omroep geacht
wordt zodanig te zijn samengesteld dat alle maatschappelijke geledingen daarin
verteger^^prdigd zijn. Het bestuur is verantwoordelijk voor het pfiwrrammabeleid. lec^Bstroming dient zoveel mogelijk naar evenredigheid aanfl^^te komen.
In het bestuur van de stichting zijn thans de volgende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd:
— maatschappelijke zorgen welzijn: 6 zetels;
— kuituur en kunst: 2 zetels;
— kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag: 3 zetels;
— onderwijs en educatie: l zetel;
— etnische en kulturele minderheden: l zetel;
— sport en recreatie: l zetel.
In principe is in het bestuur ook ruimte voor Vordenaren. Burgemeester en wethouders achten het bestuur voldoende representatief om de gevraagde verklaring
af te geven.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om deze representativiteitsverklaring af te geven.

VERGUNNNGEN
Op 15 januari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer I. Th. Bootsma te Wolfsheze, voor het veranderen en vergroten van de woning Beatrixlaan 28 te
Vorden;
— de heer D.H. Buunk, Almenseweg 2
te Vorden, voor het bouwen van een
af dak aan de woning Almenseweg 2
te Vorden;
— de heer D.W. Borgman, Heerlerweg
l te Vierakker, voor het bouwen van
een mestopslagplaats op het perceel Heerlerweg l te Vierakker;
— de heer S. van der Meulen, Kapelweg 12 te Vierakker, voor het aanbouwen van een schapenschuur
aan een bestaande veeschuur op
het perceel Kapelweg 12 te Vierakker;
— de heer J.H. Dijkman, Burgemeester Gallestraat 56 te Vorden, voor
het verbouwen en vergroten van
een woning op het perceel Burgemeester Galleestraat 56 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 wet.houders een bezwaarschrift worden ingediend.

APVERGUNNING
Sluitend maken van de
begroting

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart a.s. /al de gemeenteraad een beslissing
nemen over het meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing.
Ingevolge de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing ligt
het ontwerp-meerjarenplan dorpsvernieuwing 1991-1994 vooreen ieder l o t e n
met 12 maart a.s. ter inzage ter gemeente-secretarie,afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis).
Schriftelijke reacties kunnen tot 20 februari a.s. worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vorden.
Daarnaast kunnen zij die dat wensen gebruik maken van de mogelijkheid van
inspraak tijdens de vergadering van de commissie voor algemeen bestuur c.a. op
12 maart a.s., aanvang20.30 u u r .
Indien U van die gelegenheid gebruik wilt maken wordt L' verzocht dit uiterlijk 12
maart a.s., 14.00 uur kenbaar te maken (telefonisch: 05752-2323, tst 43 of 18).
Toelichting meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing

1.3 Woningverbeteringen 1.4Monumenten en rieten daken.

Industrieterrein

Nota welzijnsaccommodaties
Uitbreiding en verbetering
sporthal

de gemeenteraad een aantal beslissingen genomen waarmee in de begroting
nog geen rekening is gehouden, zoals
het aanstellen van een milieu-technisch medewerker, het verharden van
de Enzerinckweg, het vervangen van de
telefooninstallatie, het aanstellen van
een administratieve kracht voor de afdeling Ruimtelijke Ordening en extra
kosten voor het Gewest Midden IJssel.
In totaal bedraagt het
tekort
f354.071,-.

Woningbouw.

1992

1991
Gems-terrein
Insulindelaan
Addinkhof
de Wogt
Kranenburg
Bgb/industrieterrein

— bevordering van het eigen woningbezit;
— bevordering van experimenten, innovatie en kennis (overdracht).

EERJARENPI^N STADS- EN DORPSVERNIEUWING

Op 15 januari jongstleden hebben
burgemeester £ wethouders aan de hr.
G. Limpers een kapvergunning verleend voor een berk, staande op het
perceel Brinkerhof 57 te Vorden, zon-

der oplegging van een herplantplicht.
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.

f

UURSUBSIDIE

Individuele huursubsdidie is een vorm
van geldelijke steun op het gebied van
Volkshuisvesting, die tot doel heeft de
woonlasten voor huurders tot een voor
hen betaalbaar niveau terug te dringen.
Aanvragen om huursubsidie moeten
worden ingediend bij de gemeente.
Daar controleert men de gegevens en
stuurt men ze na akkoordverklaring
door naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieuhygiëne. Dit ministerie stuurt de
beslissing over het toekennen van
huursubsidie naar de aanvrager en de
gemeente.
Naast het controleren van de gegevens
dient de gemeente ook een zogenaamde passendheidverklaring af te geven.
Hierbij verklaart de gemeente dat er
voor de huurder geen andere, goedkopere woonruimte voorhanden is en dat
niet kan worden gewacht tot goedkopere woonruimte beschikbaar komt. Bij
nieuwe aanvragen wordt woonruimte
niet passend geacht als de huursubsidie meer is als f 250,- per maand. Indien daarvoor de noodzaak aanwezig is
kan het college in die gevallen ook een
passendverklaring afgeven.
Om eventuele problemen te voorkomen kunt u, voordat u een huurcontract ondertekent, bij de gemeente,
afd. welzijn, informatie inwinnen over
de mogelijkheden van huursubsidie.

1.5 Herinrichting terrein van Van Snellenberg.

De gemeente heeft dit terrein verworven. Het ligt in de bedoeling in aansluiting
op de bebouwing op het terrein van het voormalig jeugdcentrum ook hier een
aantal wooneenheden te realiseren, maar wel eerst nadat de- fa. van Snellenberg is
vertrokken naar de (nog te starten) nieuwbouw op het industrieterrein. Bovendien zal de provincie voldoende subsidie-contingenten beschikbaar moeten stellen. Realisatie van de herinvulling is derhalve niet voor 1992 mogelijk. Het voor
1991 opgenomen bedrag is de tweede bijdrage in het berekende exploitatie-tekort. In 1990 is aan dit project ook al f 120.000,- uit het fonds toegekend.
2.2 Woltering transport.

Eventueel onderzoek naar verplaat singsmogel i j khedei i.
Deze activiteit vloeit voort uit het in 1985 vastgestelde dorpsvernieuwingsplan. Op
dit moment geniet dit evenwel geen prioriteit.
4. l Doorgaande weg.

4.1.1 Reconstructie Rijksweg.
Het gaat hier om de gefaseerde reconstructie van de Rijksweg, l Iet gedeelte Rijksweg, gelegen binnen het winkelgebied is opgenomen onder onderdeel 1.1 ..'i. Voor
beide onderdelen geldt dat realisatie eerst moge-lijk is nadat onderdeel 4.1.2
(omleidingsroute) is gerealiseerd.
4.1.2 Omleidingsroute.
De hier opgenomen kosten hebben o.a. betrekking op de realisering van de rotonde (kruispunt Klumper). Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring onthouden om formele redenen - aan het op 28 maart 1989 vastgestelde bestemmingsplan
'Rotonde 1988'. Op 19 december 1989 heeft de gemeenteraad besloten terzake
beroep in te stellen bij de Kroon. Naar verwachting zal medio dit jaar de- Kroon
beslissen. Bij een voorde gemeente positieve beslissing zal na verwemng van de
benodigde gronden - direct tot aanleg van de rotonde kunnen worden overgegaan.
4.1.3 Herinrichting centrum.
Hier gaat het om de geraamde kosten van het totaal-plan voor h e r i n r i c h t i n g van
het centrum, waarover u reeds bent geïnformeerd. Voor die gedeelten (Raadhuisstraat, Burgemeester Galleestraat en marktplein) die niet direct hoeven te wachten
op de reconstructie van de Rijksweg, wordt getracht op korte t e r m i j n met voorstellen te komen, (afhankelijk van de financiële mogelijkheden).
4.3 Bevoorradingsweg.

Afronding van het overleg met de ondernemers kan na,u venvac h t i n g d i t voorjaar
plaatsvinden. Nadat dit overleg op een bevredigende wijze is afgerond, kan een
start worden gemaakt met de procedures, welke- /uilen kunnen leiden tot de aanleg van de bevoorradingsvveg achter de winkelbebouwing langs de zuidzijde van de
Dorpsstraat. Afhankelijk van de vorderingen van de- procedures en de- beschikbaarheid van financiële middelen zal een en ander ter hand genomen kunnen
worden.
5. De onder dit hoofstuk opgenomen posten spreken voor zich en behoeven geen nadere
toelichting.

DE ALCOHOLCONTROLE
IS HIER
VERANDERD

ledene automobilist kan
nu onverwacht wonden
gecontnoleend en moet
altijd blazen.

DE BOUW BIEDT PERSPECTIEF.
KOM KIJKEN IN NEEDE OP 1 FEBRUARI A.S.
LEERLINGENWERKPLAATS NVOB - OPLEIDINGSBEDRIJF „DE ACHTERHOEK",
WHEEMERGAARDEN 9, NODIGT OUDERS EN LEERLINGEN UIT ZIJN OPEN DAG TE BEZOEKEN OP VRIJDAG
1 FEBRUARI, TUSSEN 13.00 en 21.00 UUR. U LEERT DE VAKOPLEIDING IN DE BOUW KENNEN!
Opleidingsbedrijf
'De Achterhoek'

Samen werken aan
de toekomst

Twee (tot eventueel vier) jaar
vast werk, goede verdiensten.

Goede vakmensen hard nodig!
Om jonge vaklieden een gedegen opleiding te kunnen geven, hebben ondergenoemde bouwbedrijven in 1983
een opleidingsbedrijf voor de bouw
opgericht.

Twee- tot eventueel vierjarige arbeidsleerovereenkomst.
Tijdens de opleiding verdient iedere
leerling een loon, gebaseerd op de
bepalingen in de CAO van de bouw.
Een goede start met goede verdiensten!

NVOB-opleidingsbedrijf
„De Achterhoek" in Neede.
Het opleidingsprogramma is opgezet
door de „Stichting Vakopleiding Bouwbedrijven" en wordt verzorgd door de
NVOB-bouwbedrijven uit de gemeenten Borculo, Eibergen, Lochem, Neede
en Ruurlo.

Goede arbeidsomstandigheden.
Vele hulpmiddelen zijn beschikbaar
om het zware werk te verlichten, zoals
een metselkraantje, daklift, enz.
Bijscholing volwassenen.
Vakmensen in de bouw kunnen in
Neede hun kennis verruimen of een
ander (extra) vakonderdeel leren. Ook
specialisatie is mogelijk.

Wat biedt
het opleidingsbedrijf?

Tijdens open dag veel informatie.
Op de open dag kunt u in de leerlingwerkplaats zien, dat in de bouw een
uitstekende opleiding wordt geboden.
Leerlingen demonstreren verschillende
vakonderdelen van hun beroep. Leermeesters geven u alle gewenste informatie.

Vakkundige opleiding.
Jongeren (jongens/meisjes) met een
vooropleiding LBO, MAVO, of gelijkwaardig, kunnen in Neede verder leren
in de praktijk, onder vakkundige begeleiding. „De Achterhoek" verzorgt
een primaire opleiding timmeren en
metselen. Maar ook specialisatie in
beide.
Leerindeling: 1 dag per week theorie
en 4 dagen per week praktijk.

X

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

mullcf-vofdeft bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Kom naar de OPEN DAG van
Leerlingenwerkplaats ,,De Achterhoek"
Wheemergaarden 9
7161 BZ Neede, Tel. 05450-94749

Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
1
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LEDEN „DE BERKELSTREEK"

1

BORCULO e.o.

EIBERGEN e.o.

LOCHEM e.o.

NEEDE e.o.

RUURLO e.o.

LAREN e.o.

Beltman
Gebr. Boom
H. Florijn
A. Florijn
Jansen
De Koem
Mensink
Schepers
Stoltenberg
Teunissen
Tragter

Blankvoort
Geesink
Kruidenier
Odink
Gebr. Olthof
Penterman
Roossink
Somsen

Bouwmij. Lochem
Dimmendaal
Gebr. de Greef
Kok
Kreunen
Platerink
Schot
Warnshuis

Bannink-Paalman
Bolster
Elja
Kormelink
Markerink
Meulenkamp
Rijkenbarg
Schipper & Meijerink
Tenhagen
Wanink

Klein Kranenbarg
Gebr. Lusink
Ribbers
Rouwenhorst
Uenk
Wevers
Gebr. Wisselink
Wolsink

Bolte
Eggink
Harkink
Hissink
Meijer
Nijman

•
•„
•
1• 1

•
Zo bereikt u
'DE ACHTERHOEK'

HAAKSBERGEN
RIETMOLEN
ENSCHEDE

NVOB-opleidingsbed
'De Achterhoek'

OPEL SERVICE
W.J. v/d Kooi
Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55
Barchemseweg 45, Ruurlo. ® 05735-32 95

l

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

f Bttddand "2SSS
Het Hoge 41 -Nieuwstad 49-Vorden

Verkoop en Reparatie

Welke ONDERNEMER pikt dat?

OPEN DAG

gigantisch!
sssSStr sssissï.'s.

op zaterdag 26 januari
van 10.00-14.00 uur

gro«pen'

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256
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Wij stoppen per l april met ons bedrijf.

SPECIALE AANBIEDING:
Massieve gouden Herenring

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maatschappijen die deze absurde verhogingen niet

Friese Staartklok
noten, van 1835,- voor

1435,-

Verder 20% korting op al onze artikelen
zoals: BRILLEN - BAROMETERS - KLOKKEN HORLOGES - SIERADEN - TROUWRINGEN enz.

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

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met volledige dekking.

doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet

Naam:

duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volle-

Adres:

dig verzekerd bent.

,

Plaats:

Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitsluiting hebt, zullen wij alles in het werk stellen om

met zwarte steen, van 925,- voor Q-7 5 ƒ ~"~

de liekU voorduurt «ou na
no« MM M* wdten e«n

Een aantal verzekerden zullen premieverhogingen
van enkele procenten tot 40%, een enkele maal
zelfs nog hoger te zien krijgen.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

OPRUIMING!

——^.i^^^..

Leeftijd:....

Tel:

Beroep:

bij een andere maatschappij u toch volledig verzekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen

Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:

met succes).

Verzekerd bedrag voor de jaren daarna

Een offerte levert het keiharde bewijs.
Vul daarom vandaag nog de bon in.

Stuur deze bon op of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Wenzel Spellbrink
assurantiën en bemiddeling o.g.
M a r k t 2 5 , W i n t e r s w i j k . Tel.

05430-18585

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet openbare kennisgeving verzoek om
vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
25-01 -91 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdagmiddag), alsmede
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een verzoek
met bijlagen van:
1. dhr G.J. Rietman, Boshuisweg 8, 7233 SE Vierakker, adres inrichting Boshuisweg 8 te Vierakker;
2. dhr W.B.J. Mokkink, Mosselseweg 22, 7251 KR
Vorden, adres inrichting Mosselseweg 22 te Vorden;
3. dhr H.J. van Til, Koekoekstraat 15, 7233 PB Vierakker, adres inrichting Koekoekstraat 15 te Vierakker;
4. dhr W. Onstenk, Holskampweg 5, 7251 PJ Vorden, adres inrichting Holskampweg 5 te Vorden;
5. dhr G. Loman, Heerlerweg 5, 7233 SG Vierakker,
adres inrichting Heerlerweg 5 te Vierakker;
6. dhr G.J. Bijenhof, Wildenborchseweg 29, 7251 KJ
Vorden, adres inrichting Wildenborchseweg 29 te
Vorden;
7. dhr G.W. Lebbink, Vosheuvelweg 2, 7251 NC
Vorden, adres inrichting Vosheuvelweg 2 te Vorden;
8. dhr G.W. Vruggink, Hamminkweg 9, 7251 PZ Vorden, adres inrichting Hamminkweg 9 te Vorden;
9. dhr B. Fokkink, Wiersserbroekweg 16, 7251 LG
Vorden, adres inrichting Wiersserbroekweg 16 te
Vorden;
10. Maatschap Wunderink-Gotink, Strodijk 23, 7251
RS Vorden, adres inrichting Strodijk 23 te Vorden;
11. dhr G.J. Visschers, Galgengoorweg 6, 7251 JH
Vorden, adres inrichting Galgengoorweg 6 te Vorden;
12. Maatschap Klein Haneveld-Tjoonk, Kapelweg 2,
7233 SC Vierakker, adres inrichting Kapelweg 2 te
Vierakker;
13. dhr D.J.G. Harmsen, Schimmeldijk 4, 7251 MX
Vorden, adres inrichting Schimmeldijk 4 te Vorden
en
14. Maatschap Bannink-Sligman, Nijlandweg 6, 7251
KK Vorden, adres inrichting Nijlandweg 6 te Vorden.
Alle aanvragen hebben betrekking op een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf.
Aangezien voorshands wordt aangenomen, dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter
inzage gelegd.
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 het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na datum van
de terinzagelegging SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter visie gelegd. Een
ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 9 februari 1990. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
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 worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Datum: 11 januari 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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De bouw biedt perspectief:

P.C.O.B.

ENDA

Open Dag opleidingsbedrijf
6
6
De Achterhoek , Neede
l februari
Onder het motto 'DE BOUW BIEDT PERSPECTIEF' houdt het opleidingsbedrijf 'De Achterhoek'
te Neede in nauwe samenwerking met de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf open dag op vrijdag l
februari /aanstaande. Het doel van de open dag is om meer jongeren en volwassenen te laten
kennismaken met de vakopleidng in de bouw. dit open huis vormt een onderdeel van de landelijke
aktie, waaraan alle samenwerkingsverbanden in Nederland en de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf hun medewerking verlenen.
Inmiddels heeft de voorzitter van het
Opleidingsbedrijf 'De Achterhoek', de
heer J.B. Kreunen, 460 leerlingen van
basis- en vervolgonderwijs uitgenodigd
de open dag te bezoeken. Om een goede indruk te krijgen van de bouwwereld
/.al er een voorlichtingsfilm worden gedraaid. Daarnaast zullen leerlingen
van het opleidingsbedrijf demonstraties geven van de verschillende vakonderdelen met betrekking tot metselen
en timmeren. Buiten zal er een mini
beurs opgesteld zijn. Er is gelegenheid
om van gedachten te wisselen met het
bestuur en leermeesters van het opleidingsbedrijf, consulent van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf en met
de regionale
opleidingscommissie
(R.O.C.). De leerlingen van de basisscholen (groepen 8 en eventueel 7)
/.uilen met bussen gehaald en gebracht
worden.
Komend kursusjaar zullen er minimaal
4000 leerVarbeidsplaatsen beschikbaar /ijn voor jongeren met een vooropleiding LTO, MAVO of gelijkwaardig en voor jongeren die de MTSopleiding niet voltooid hebben. De
vakopleidingen in het kader van het
leerlingwezen bestaan uit praktijk en
theorie, dus werken en leren. Na het
verlaten van de geslaagde vooropleiding komen de leerlingen in dienst van
het opleidingsbedrijf, in 1983 opgel i c h t door alle NVOB (Nederlands
Verbond van Ondernemers in het
Bouwbedrijf) aannemers in de regio, te
weten Borculo, Eibergen, Lochem, Laren, Neede, Ruurlo en wijde omstreken.
Tn dit samenwerkingsverband volgen
de leerlingen een 2-jarige (tot eventueel 4-jarige) primaire, doelgerichte
vakopleiding in het kader van het leerlingwezen, waarbij ze verschillende

praktijk- en theorie tentamens moeten
afleggen', zegt voorzitter J.B. Kreunen
(direkteurvan Bouwbedrijf Kreunen te
Lochem). Worden de tentamens met
goed gevolg afgesloten, dan heeft de
leerling het diploma primaire opleiding in zijn bezit. 'Om verschillende
onderdelen goed onder de knie te krijgen, worden de leerlingen ondergebracht bij de diverse lidbedrijven',
voegt de heer Kreunen er aan toe. Bij
eventuele zwakke onderdelen krijgt de
leerling bijscholing in de centrale werkplaats van het opleidingsbedrijf, gelegen aan Wheemergaarden 9 te Neede.
Onder het toeziend oog van de leermeesters F. Pierik en W. Veerbeek worden ook hier tentamens gemaakt. 'Het
aantrekkelijke van deze opleiding is,
dat de leerlingen tijdens hun opleiding
het normale loon ontvangen, gebaseerd op de bepalingen in de CAO
voor de bouw, dus een goede start met
goede verdiensten'. Sinds mei '89
wordt zelfs de schooldag doorbetaald.

Arbeidsomstandigheden
Voorzitter Kreunen wijst erop dat de
arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid beslist niet achterblijven.
Hij doelt hierbij op de verschillende
hulpmiddelen die het zware werk verlichten, zoals een metselkraantje, daklift enz. Tijdens de open dagen kan
men zien hoe rnet hulpmiddelen wordt
gewerkt.

Bijscholing volwassenen
Ook in het kader van de nieuwe CAObepalingen loopt het opleidingsbedrijf
voorop met bijscholing voor volwassenen. 'Bijscholing voor volwassenen wil
zeggen dat vakmensen in de bouw bij

Commissie Financiën bepleit
fietsveiliger verbinding
Vorden-Ruurlo
Wethouder W.M. Voortman (P.v.d.A.) stelde dinsdagavond in de
commissie Financiën dat het plan om te komen tot de aanleg van
de parallelweg Ruurloseweg vrijwel rond is.
'Bijna klaar met de planologische voorbereiding waarna de mogelijkheid tot
inspraak gegeven kan worden', aldus
de wethouder die erop wees dat de gemeenteraad daartoe in september
1989 een krediet van f42.000,- heeft
gevoteerd. Voortman wil, nu het beheer van de Ruurloseweg volgend jaar
wordt overgedragen aan de provincie
Celderland, toch duidelijk een slag om
de arm houden.
Wel uitblijven gaan van een parallelweg maar ook de mogelijkheid voor
een fietspad open houden. 'Nu het allemaal nog wat onduidelijk is alle opties open houden, ook b.v. een fietspad
van circa 3,5 meter aan twee zijden te
berijden', aldus Voortman. Het gaat
hem en de commissie Financiën om
een fietsveiliger verbinding.
Sinds kort is in Vorden een werkgroep
'Aanleg fietspad Vorden-KranenburgMedler' in het leven geroepen. Namens deze werkgroep deed de heer
W J. Klein Herenbrink dinsdagavond
een beroep op de commissie om zich
sterk te maken voor een veilig fietspad.
Een parallelweg zag de heer Klein Herenbrink niet zitten. 'De landbouwers
zullen met grote landbouwmachines
op deze weg gaan rijden, dat betekent
dat de Rijksweg een paar maal moet
worden overgestoken. Met alle gevaren
van dien. Verder denk ik dat de snelheid op de Rijksweg dan hoger zal uitpakken', aldus Klein Herenbrink.
De commissieleden deden hem de toezegging dat volgende week tijdens de
begrotingsvergadering zeer zeker op
deze materie zal worden ingegaan. 'Wij
kunnen ons zeer zeker vinden in de bezorgdheid van de werkgroep', zo sprak
CDA'erVan Voskuilen. Mevr. Horsting
(P.v.d.A.) en Pelgrum (WD) spraken
woorden van gelijke strekking.

Aktie Tankslag
In het kader van de aktie tankslag ging
de commissie Financiën er dinsdagavond mee akkoord dat de gemeente
per te verwijderen tank f 300,- zal bijdragen. In totaal dus f60.000,-.
Wethouder Voortman antwoordde op
vragen van mevrouw Horsting en de
heer Pelgrum, dat mochten er in een
later stadium nog meer tanks 'boven
water' komen overwogen zal moeten
worden een vervolgkrediet beschikbaar
te stellen.
'Op dit moment is dit niet te overzien
en gaan wij van de opgegeven 200
stuks uit', aldus wethouder Voortman.

Éénderde geen kabel
In de commissie Algemeen Bestuur
werd dinsdagavond geadviseerd om
aan de lokale omroep Berkelstroom
een representativiteitsverklaring af te
geven. Wel werd de voorwaarde gesteld
dat t.z.t. ook een inwoner uit Vorden
zitting zal nemen in het Stichtingsbestuur.
De gemeente zal hiertoe binnenkort
een oproep in het gemeentebulletin
doen. De heer Boers (CDA) wees erop
dat niet alle Vordenaren omroep Berkelstroom kunnen ontvangen. Éénderde van de bevolking heeft nl. geen kabel.

16 Woningen
Dhr. Ditzel deelde de commissieleden
mede dat de gemeente Vorden bericht
heeft ontvangen dat er inderdaad 16
premie C-woningen gebouwd mogen

ons hun kennis kunnen verruimen of
een ander (extra) vakonderdeel kunnen leren', zegt voorzitter Kreunen.
Volgens hem is bijscholing in deze tijd
een grote noodzaak, omdat de afnemer
steeds kritischer kijkt op de uit te voeren werkzaamheden. Met dit bijscholingsprojekt beantwoorden de NVOBaannemers aan de eisen van vandaag.
In de regio de Berkelstreek en de Achterhoek is de belangstelling voor bijscholing bijzonder groot. Zeker 50%
van volwassen vaklieden heeft hier
reeds gebruik van gemaakt. Het aanbod aan kursussen is zeer groot. Om
een gerichte keuze te kunnen maken is
vorig jaar juni een commissie in het leven geroepen bestaande uit vier
NVOB-aannemers van kleine-, middelen grote bedrijven. Deze groep selekteert de kursussen al naar gelang de
vraag van de aangesloten NVOB-aannemers. op dit moment zijn aktueel de
kursussen EHBO en reanimatie, preventief onderhoud gereedschappen,
isolatie/ven tilatietechnieken, gezond
en veilig werken, milieuzaken (o.a. afvalstoffen enz.)
Leerlingen die op l februari het opleidingsbedrijf bezoeken tijdens de open
dag kunnen deelnemen aan een wedstrijd in itffekader van het motto 'DE
BOUW BMBT PERSPECTIEF'.
De deelnameformulieren zijn te verkrijgen in de leerlingenwerkplaats. Het
is de bedoeling dat deelnemers aan de
wedstrijd JM perspectief in de bouw
beschrijv^^ekenen, fotograferen enz.
Serieuze inzendingen worden in ieder
geval beloond met een T-shirt.
Verder worden er drie hoofdprijzen
weggegeven in de vorm van mountainbikes. (zie advertentie)

worden. Dit zal geschieden op het
voormalige Gems terrein.
De zestien woningen in de sociale woningbouw, die Vorden vorig jaar aan
Zutphen heeft uitgeleend, krijgt men
ditjaar terug.

Afvalinzameling
Verder boog de commissie zich onder
meer over een notitie over de afvalinzameling waarbij het op dit moment nog
niet duidelijk is op welke wijze de gemeente Vorden het afval in de toekomst zal inzamelen. Momenteel geschiedt dit door Ter Horst B.V.

JANUARI:
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering
23 Soos ANBO, Dorpscentrum
23 HVG Wichmond,Jaarvergadering
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
25 Open Tafel
25-26 KWPN, Hengstenkeuring
voorselectie Zuidlaren
26 De Deurdreajers, lotenverkoop
28 Klootschieten AN B(), 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 EI IB()
5 Open Tafel SWOV
6 HVG Wichmond, Schmidt Medica
6 HVGVorden-Linde,
Brandwondencentrum
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 Open Tafel SWOV
9-1.0 Kranenburg! Karnaval
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 HVG Wichmond, eigen avond
20 HVG Dorp, Mevr. ten Broeke,
Bejaardenzorg
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVG Vorden-Wildenborch, lezing
Pro Naturae
22 Open Tafel SWOV
25 Vrouwenclub Medler, a ^ u u n c t u u r

26 Open Tafel SWOV
V
26 Soos Kranenburg
26 KPOVierakker-Wichmond,
revalidatie
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
Energetische therapie

;

De bijeenkomst van GMvL afd. Warnsveid e.o. zal worden gehouden op
maandagavond 28 januari a.s. bij de
nieuwe RABO te /utphen. Ook de dames zijn van harte welkom, evenals de
leden van ABTB enJC.
Op de agenda staan o.a. de volgende
punten: 'Bedrijfsoverdracht en bedrijfsbeëindiging'; Dhr. Buitenhuis zal
één en ander vertellen over de 'assurantie', rondleiding door het bankgebouw en vragen n.a.v. de inleiding.

Ken boeiende, prachtige middag, met
veel stof tot nadenken! ()pkomst en belangstelling waren grool. f 50 leden
waren aanwe/ig. De- volgende bijeenkomst is op I I februari, 's middags in
de Wehnie. Mevrouw Roeiers-Borstlap
spreekt dan over het werk van de Wilde
Ganzen.

Politie v aria
Dinsdag 15 jan. 1991:
Aanrijding met ree: op de- Wiersserbroekweg/Sc honeveldsdijk kreeg een
41-iarige bestuurder uit Vorden een
reebok voor zijn auto. De bestuurder
kon het beest niet meer ontwijken en
een aanrijding volgde, waarbij de reebok overleed.
Vernieling: nog een nagekomen aangifte van een vernieling ti:e rond de
jaarwisseling moet /.ijn gepleegd. Het
bestuur van peuterspeelzaal 'Ot en
Sien' aan het Jebbink deed op het bureau aangifte van vernieling van hel
speelhuisje op het schoolplein van de
peuterspeelzaal. Ken gedeelte van
huisje bleek te zijn afgebroken en in
brand gestoken. Het schadebedrag is
tussen de 80 en 100 gulden.
Aanrijding met ree: nabij het N.S.
spoor aan de Ga/.oorweg was een ree
onderde trein gelopen. Het dier overleed hierbij.
2 Diefstallen uit horecabedrijven: bij 2
horecabedrijven aan de Dorpsstraat
werd ingebroken. Beide keren weid
een ruitje vernield waarna de- dader in
het |iand kwam. Binnen werden de
gokkasten opengebroken. Er wordt
geld vermist en sigaretten/shag.
Donderdag 17 januari 1991:
Vernieling van fiets bij N.S.-station:
een 25-jarige inwoner uit Vorden deed
aangifte van vernieling van z i j n fiets,
welke bij de fietsenstalling bij het N.S.station stond gestald. De banden van
zijn fiets waren over de hele lengteopengesneden.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

GMvL
afd. Warnsveid

De eerste- bijeenkomst van de P.C.O.B.
werd gehouden op 17 januari j . l . Ds.
H. Westerink N.H. predikant te Y'orden, behandelde in bet kader van 2000
jaar Christendom het onderwerp:
'Welke grote figuren kennen wij uit
deze tijd?'
F.n daaraan toevoegend de indringt nde vraag: Wat... wie... is groot in de gcsehiedenis van de kerk?
Hij die groot is in kracht en eer, of
grool in godsvertrouwen, volharding,
nederigheid?
Het leven van vier grote mannen weid
uitvoerig behandeld. Mensen, net als
ieder ander, met fouten en gebreken,
maai werkelijk groot in gelooi en ijver
voorGods werk hierop aarde.
Augusdnus (leer van de Drieëenheid);
Franciscus van Assisi (predikte vrijwilli-

ge' armoede, een/.lamheid, Stichter
van de Orde der Franciscanen); Thomas van Aquino (bekend om /ijn grote
liefde voor de n a t u u r , sehepping, was
hij / i j n t i j d vooruit? Predikte soms voor
de vogels); l . u t h e r (kerkhervorming);
Calvijn (ook de overheid moet /ich
houden aan Gods wetten).
Tenslotte stelde Ds. VVesterink via een
steneil de vraag: 'Wie /ou de volgende
uitspraken hebben gedaan, dus wie
breit goed geluisterd?' Gehcugenlraining!

Vrijdag 18 januari 1991:
Aanrijding met ree: op de Ruurloseweg t.h.v. de Wiersse kreeg een 52-jarige inwoner uit Aalten een reegeit voor
de auto. De bestuurder kon het dier
niet meer ontwijken en een aanrijding
volgde, waarbij de reegeit overleed.

GROEP VORDEN

D i e f s t a l fiets: een 25-jarige inwoner uit
Vorden, deed aangifte van diefstal van
zijn fiets uit de N.S.-stalling te Vorden.
De diefstal moet op maandag 14 januari 19 ( .)l tussen 07.-10 en l 7.45 uur zijn
gepleegd.
(Iraffity: de m u u r van het cafetaria aan
de Dorpsstraat, in het Steegje van de
Dorpsstraat n a a r d e Komvondei laan
tennisbanen, werd met gralfity beschreven. Dit moet op donderdagmiddag 17 januari tussen Ki.OO en 17.00
uur z i j n gepleegd.
Eventuele getuigen worden verzocht
zich te melden.
Zondag 20 januari 1991:
Inbraak in bedrijf: tussen zaterdag l'J
januari en zondag 20 januari te 18.'W
uur is er bij een bedrijf aan de F.nkweg
ingebroken. De voordeur werd op grove wijze opengebroken, waarna het
kantoorgedeelte en de rest van het
pand werden doorzocht. Uit een kluis
wordt geld vermist.
Eventuele getuigen die rond de- genoemde t i j d s t i p p e n iets vreemds hebben opgemerkt worden verzocht zich
te melden bij de politie.
Maandag 21 januari 1991:
Diefstal verlengsnoeren bark: een 19jarige inwoner uit Vorden deed aangifte van diefstal van een verlengsnoer
van 20 m e t e r e n een hark, welke onder
een afdakje in zijn t u i n lagen. Schadebcdrag: f 80,-.
Maandag 21 januari 1991:
Inwoners van Wichmond verzochten
om toezicht op de fietsers op de Vierakkersestraatwcg, die 's morgens vaak
zonder verlichting fietsen, waarbij gevaarlijke s i t u a t i e s ontstaan. De politie
zal hier meer toezicht op gaan u i t o e f e nen en waarnodig tegen gaan optreden.

Weekblad Contact
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De oplossing luidde:
'Kerst wijst ons op vrede die er zou moeten zijn, kerst geeft ons een kans de
vrede te brengen, al is het in 't klein'.

D

N

U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram klapstuk
1 kilo geschilde
aardappelen
500 gram winterwortelen
500 gram uien
zout
zwarte peper
2 laurierblaadjes
beetje boler,of spekvet

w

K

de pan en laat alles nog zolang koken tot
vrijwel al het vocht in de pan is verdampt.
Neem het vlees uit de
pan en snijd het in
plakken. Roer (hutspot is
geen stamppot volgens
de boeken) de inhoud
van de pan krachtig door
elkaar. Strooi er wat
v.wartc peper over en
roer er eventueel een
klontje boter of wat
spekvet door. Schep de
hutspot in een voorverwarmde schaal. Leg
het, in dikke plakken gesneden, vlees er
bovenop.
Serveer er mosterd bij. Eventueel het vlees na
het koken aanbraden in de boter.

Leidse hutspot
met klapstuk

Leg het vlees in een pan
en schenk er ca. l'/4 liter
water bij. Het vlees moet goed onder water
staan. Breng alles aan de kook. Schuim het
oppervlak enkele rhalen zorgvuldig af. Voeg
l theelepel zout en 2 laurierbladeren toe. Leg
het deksel op de pan en laat alles boven een
zeer matig afgestelde warmtebron
gedurende 2 uur zachtjes koken. Verwijder
daarna de laurierbladeren en voeg er l kilo
geschilde aardappelen, 500 gram in ringen
gesneden uien en 500 gram in stukken
gesneden winterwortelen aan toe. Laat alles,
opnieuw met het deksel op de pan, zachtjes
koken. Neem na 20 minuten het deksel van

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2565 kj (615 kcal)
Eiwit: 34 gram
Vet: 30 gram
Koolhydraten: 51 gram
Voorbereidingstijd: ca. 30 minuten

f25,- Sandra Willink. Manpadwegn, 7261 KW Ruurlo
l 20,- B.J. Luimes, Htg. K.v. Gelreweg20, 7251 XL Vorden
fT5,-E.H. Bulten, Banninkstraat 22, l lengelodd.
f l O,-J.W. Pcnnings, van Lennepweg 2, 7251JW Vorden
f 10,-G.J. Voorhorst, B.v. Hackfortweg 8, Vorden
f H),- A.W.L. Althof, l let Gulik 16. Vorden
f 10,-mevr. H.M.A. Rietberg. Scheiddijk 17, 7261 KP Ruurlo
f 10,- Niels Klaassen, Fluite 39, 7332 BE Warnsveid
f 10,- M. Regelink, Deldensebroekweg 2a, 7251 P L Vorden
f l O,-W. Hoesbergen, Pasrnanshaard 16, 7261 VM Ruurlo

Uitslag
Kinderkerstkleurplaat
l e prijs f 15,-Joost Bloemendaal, Hengeloseweg 4, Vorden
2eprij<;ï l (),- Arjan Klein Geltink, Pr. Bern hard we. g 28, Vorden
3f prijs f 7,50MariskaEijsink, Margriethof 28. Hengelo Gld.
De overige winnaars allemaal f5,-:
Mark Pastoors, Ravelstmat 13, Lichtenvoorde; Philip Jan Petrie,
Pr. Bernhardlaan l t, Stcenderen; Wouter Groot Nuelend, Sclioneveldsdijk l, Vorden; Martine Bulten, Sarinkkamp 54, Hengelo
Gld.; Antoine Peters, Ruurloseweg 54, Vorden; Esther Klein l laneveld, Kapelweg 2, Vierakker; André Arfman, de Leuke 2, Vorden; Michel Ligtenberg, G. Sprokkereelsn. 13, Ruurlo; Joris
Goldstein, Frederikseplein 22, Warnsveid; Barbara te Vaarwerk,
Brinkerhof 27, Vorden; Silvia Rossel, Süodijk 9, Vorden.
Prijzen af te halen voor vrijdag 8 februari aan ons kantoor: Nieuwstad 30 te
Vorden.

NYLON en HALF WOL
SHAG en VELOURS
beige 1145x400
1019.-voor 649.
antraciet 890x400 1825.-voor 1245.2398.-voor 1498.grijs 1340x400
antraciet 875x400 T794.- voor 1198.945.-voor 725.beige 615x400
1620.-voor 998.groen 790x400
1271.-voor 698.zwart 710x400
968.-voor 689.grijs 880x400
1517.-voor 949.blauw 740x400
1128.-voor 619.zwart 630x400
1204.-voor 798.beige 885x480
1856.-voor 1249.beige 905x400
672.-voor 239.geel 270x400
752.-voor 498.1948.-voor 1298.grijs 360x400
beige 950x400
454.-voor 298.geel 285x400
1558.-voor 925.585.-voor 349.1670.-voor 1145.beige 950x500
beige 760x400
groen 300x400
1309.-voor 887.grijs 770x500
1599.-voor 949.beige 780x400
524.-voor 379.beige 440x400
1442.-voor 898.882.-voor 479.grijs 830x500
beige 430x400
beige 1095x400 2726.-voor 1369.1460.-voor 925.beige 840x500
1671 .-voor 995.beige 815x400
2328.-voor 1098.beige 935x400
999.-voor 695.blauw 740x400
1160.-voor 498.blauw 460x400
1303.-voor 898.998.-voor 663.beige 965x400
rose 780x400
824.-voor 549.beige 610x400
WOL
grijs 1440x400
1857.-voor 1295.1094.-voor 769.beige 810x400
beige 650x400
1749.-voor 998.1534.-voor 998.beige 670x400
999.-voor 695.270.-voor 179.blauw 740x400
blauw 300x400
beige 870x400
2088.-voor 1299.320.-voor 219.851 .-voor 549.beige 360x400
multicol. 535x400
1780.-voor 998.beige 715x400
511.- voor 379.beige 930x400
antraciet 365x400
2315.-voor 1598.2910.-voor 1198.beige 600x400
270.-voor 179.beige 340x400
beige 770x400
985.-voor 498.1917.-voor 1298.beige 485x360
bruin 1070x500
740.-voor 545.2118.-voor 1298.beige 370x400
1431 .-voor 945.beige 540x400
1421.-voor 998.beige 1430x500
596.-voor 398.grijs 400x400
beige 830x400
2067.-voor 1398.372.-voor 239.groen 330x500
rose 680x400
2441 .-voor 1298.grijs 365x400
955.-voor 498.472.-voor 298.groen 600x400
466.-voor 285.beige 300x500
621 .-voor 419.502.-voor 298.beige 570x400
beige 410x500
1560.-voor 795.1328.-voor 998.beige 480x400
beige 830x400
785.-voor 545.851 .-voor 589.beige 490x400
blauw 520x500
931 .-voor 598.blauw 540x500
675.-voor 459.grijs 625x400
535.-voor 398.485.-voor 298.grijs 450x400
bruin 535x400
851 .-voor 559.206.-voor 119.rose 740x400
rose 200x400
803.-voor 549.antraciet 320x400
447.-voor 298.groen 630x500
KATOEN
antraciet 330x400
antraciet 230x400

DOE
NU UW
VOORDEEL
IN ONZE
OPRUIMING

591.-voor 265.411.-voor 189.-

MEETSNEL UW KAMER, SLAAPKAMER, GANG, ENZ. WANT
DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD.

MAAK KEUS UIT
MEER DAN 200
TAPIJTCOUPONNEN

50%

HELMINK

meubelen

30%

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Deze week in onze opruiming
Diverse damespumps HALVE PRIJS
Damespantoffels (kleine maten) 10,Alle damesjaarzen gevoerd en ongevoerd

HALVE PRIJS
Kinder- en Jongensboots
^ALVE PRIJS
Herenmuilen NU v a 15,—

Voor al uw

electrawerkzaamheden
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342
'S MAANDAGS GESLOTEN

Amnesty
International

Van links naar rechts: Rudy Eykelkamp (leider), Steven Spies, Ferry Zelle, Jan Rodenburg, Stef Pannekeet, Gerrit Koerselman (leider/
trainer).
Zittend van links naar rechts: Martijn Bleumink, Marco Hof s. Maarten Boss, Wouter van Helden en Ferdy Klein Brinke.

De zeven kompetitie wedstrijden die in
de regio Dieren — Zutphen werden
gespeeld, werden met de volle winst af-

gesloten. Het spelletje voetbal die de
jeugd op de heilige grasmat neerlegt
heeft menig team dan ook verrast.
Door middel van veelspelvreugde, een
goede mentaliteit en leuk samenspel
werd dit voor de pupillen belangrijke
succes geboekt. De spelvreugde en het
plezier aan de voetbalsport is af te lezen door de steeds zeer grote opkomst

op de trainingsavonden die elke maandagavond worden ge-houden. Het kampioensfeest dat wercl gehouden in het
nieuwe clubgebouw 'de Ark' deed menig voetbalhartje sneller kloppen. Er
kunnen altijd nog jongens en meisjes
bij de voetbal verenig ing geplaatst worden. Toch leuk om juist in teamverband een sportieve prestatie neer te
zetten.

2 bos NARCISSEN
2 Begonia s

10,-

Forsythia
1 bos 3y 75

De groentespecialist op
de markt te ^^

vorden

20 Navelsinaasappels
6Witlof
Hollandse Golden Delicious 3 KNO 5,-j
1 plateau Mandarijnen ca.44 stuks 8,95]

Vorden E3 Herfstkampioen

Dat er bij de Voetbal Vereniging Vorden wat te vieren valt moge duidelijk
zijn uit de aanhef van dit bericht. De
pupillen E3 van de Voetbal Vereniging
Vorden zijn Herfstkampioen geworden.

BIJ U THUIS

De afgelopen maand is A.I. op verschillende terreinen actief geweest in Vorden. Op de markt van 14 dec. hebben
de marktbezoekers groetenkaarten aan
gewetensgevangenen getekend. Er zijn
± 130 kaarten verstuurd. We weten
van vrijgelaten gevangenen hoeveel
steun ze gehad hebben aan deze groetenkaarten.
De kerstcollecte van het Kerstconcert
van de Gebr. Eykelkamp was ditj aar bestemd voor A.I. in Vorden. Deze collecte heeft het enorme bedrag opgeleverd
van f715,-. Dat stimuleert ons om verder te gaan met dit soms wel ontmoedigend werk.
In Hengelo en Steenderen stond A.I.
wel op de kerstmarkt. De kerstmarkt in
Hengelo was een groot succes. Twee
mensen hebben zich als vrijwilliger opgegeven voor de werkgroep. Ook in
Steenderen zijn groetenkaarten getekend.
Zondag 5 januari hebben de kerkgangers van Vorden een petitiebrief getekend voor de Iraakse ambassade. Een
brief met ± 200 handtekeningen is gestuurd om te protesteren tegen het
schenden van de mensenrechten in
Koeweit. •
Ook in het nieuwe jaar hopen we weer
geregeld een beroep te mogen doen
op uw medewerking. Want de gewetensgevangenen overal ter wereld rekenen op uw hulp. U kunt ons werk steunen door de schrijfavonden te bezoeken of lid te worden van onze werkgroep. Info: mevr. A. Star, tel. 1083.

Toneel Vierakker-Wichmond
Amateur toneel Vierakker-Wichmond heeft twee avonden voor
een volle zaal het Ludgerus gebouw haar jaarlijkse uitvoeringen
gegeven. Deze keer vertolkten zij het blijspel 'Er is nog plaats
genog hier in huus' van G.H. Hulshof uit Ruurlo. Het werd in
dialect gebracht.
Het stuk speelde zich af op de boerderij van Dieks Molendijk (welke rol
voortreffelijk gespeeld werd door Jan
Rietman) en zijn zoon Jan. De dorpsnieuwtjes worden op de boerderij bijgepraat door postbode Willem, ook de
praatgrage buurman Hendrik en zijn
vrouw Hanna zijn vaak van de partij,
hun dochter Marie heeft een oogje op
Jan. Dieks wil zijn zoon wel graag getrouwd zien, maar zoon Jan houdt de
boot nog wat af.
De rust wordt danig verstoord als de
postbode een brief bezorgd van een
nichtje uit Den Haag, voor een logeerpartij voor twee weken. Tegenbericht is
niet mogelijk gezien Gartje en de man
Gart al voor de deur staan.
Deze twee hebben het platteland verlaten en voelen zich als stadsmensen beter dan de rest. Maar een vakantie die
niks kost, komt hen goed uit. Na hun
komst ontwikkelen zich snel komische
en chaotische situaties, o.a. in de beddestee slapen waar ook verschillende
muizen zich ophouden.
De vrouwelijke agente komt nog vertellen dat er een misdadiger is ontsnapt,
die voor Dora geen onbekende is, terwijl het gouden horloge (erfstuk van
vader Dieks) ook is verdwenen en Dora
ervan wordt verdacht.
Ook worden er regelmatig kippen ge-

stolen. Nu besluiten Willem de postbode en zoon Jan gewapend met knuppel
's nachts wacht bij het kippenhok te
houden. Als Willem met de boef in de
kruiwagen ten tonele verschijnt en dan
blijkt dat hij een gewapende rechercheur heeft neergeslagen, wordt het
een complete chaos.
Ook wanneer het nichtje van Dieks met
haar man de stuipen op het lijf worden
gejaagd met het verschijnen van het
spook zijn zij wel genoodzaakt hun biezen te pakken.
Als dan Gartje en Gart de koffers al
hebben gepakt en de misdadiger is opgepakt, blijkt nog dat Gart het horloge
van Dieks 'geleend' heeft, zodat Dora
van alle schuld wordt gezuiverd.
Jan raapt alle moed bijeen en vraagt
Dora om op de boerderij te komen wonen, want er is hier plaats genog in
huus. Het was een geweldig en goed
gespeeld stuk, de lachspieren kwamen
steeds in beweging. Alle aanwezigen
hebben dan ook wel genoten.
Na afloop dankte dhr. Garritsen (als
regisseur) alle spelers voor hun inzet,
de grimeur en souffleuze, tevens de toneelbouwers en alle goede gevers voor
hun bijdrage aan de verloting, alle aanwezigen voor hun komst en hoopte volgend jaar weer twee volle avonden te
mogen hebben.

DAMES
mantels - jacks - japonnen
pakjes - rokken - pullovers

HEREN

Modecentrum

JACKS
COSTUUMS PULLOVERS

voor Hengelo Gld. - Vorden en omgeving

RIETMAN AUTOBANDEN

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een.milieu- maatregel nemen die u
ƒ geld oplevert. Stap eens bij ons
"..^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

* nieuw

DEALER VAN:
Gislaved
Uni Royal

Alles onder een dak bij

Burg.
GalleestraateO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

fons Jansen

* repareren
OPENINGSTIJDEN:
dinsdag en woensdag
donderdag en vrijdag
zaterdag

installatiebedrijf

Wij vragen:
Leeftijd vanaf 19 jaar. Vakopleiding C.O.L. of de bereidheid deze opleiding te gaan
volgen. Flexibele opstelling
t.a.v. werktijden. Ervaring in
een soortgelijke functie.

Bijbaantje

GISLAVED 155x13 en 145x13

zolang de voorraad strekt.

INTONED Dienstverlening B.V.
^

ONS ADRES:

zoekt met spoed

SLOTSTEEG 18-HENGELO GLD.-TEL. 05753-2779
Vorden

S

Voelt u zich de kandidaat die wij zoeken, richt dan uw telefonische of schriftelijke sollicitatie aan:
Super Joop Cornelis, Smidsstraat 2, 7251 XS Vorden, tel.
05752-2308.

A leeftijd niet van toepassing
» RIETMAN AUTOBANDEN

Voor meer informatie:
tel: 08334-71071 (tijdens kantooruren)
tel: 08334-72306 (buiten kantooruren)

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

Voor mensen met de juiste instelling bieden wij:
Salaris in overeenstemming
met de functie.
Werk in een fijn team.
Goede mogelijkheden om
door te groeien.

voor 3 dagen in de week

c/2
CD

AFDELINGSCHEF KW
of iemand die hiervoor opgeleid wil worden.

AANBIEDING:

I

Super Joop Cornelis te Vorden is een supermarkt met een uitgekiend assortiment levensmiddelen, uniek eigen Supermerk en lage prijzen met ambachtelijke afdelingen vlees/vleeswaren, brood/kaas en groente/fruit.
Voor de afdeling KW zoeken wij een

18.00-21.00 uur
13.00-21.00 uur
09.00-15.00 uur

Hengelo Gld.

Tel. 05735-1438

Nefit-Turbo.
met Schone

NIEUW

* gebruikt
* monteren
* balanceren

Ruurlo

l

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

Fa.Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

SHOWROOMMODELLEN

De Eendracht 3 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

GROTE INRUILAKTIE VAN BK

W WAARDELOZE
OUDE PANNEN
LEVEREN VEEL
GELD OP!
. e n unieke kans om uw oude gebruikte pan in te ruilen voor een echte BK-pan.
U krijgt bij aankoop van een kookpan ot hapjespan t 20.-. Bij een fluitketel t 15,en b i | een steelpot) t 10,- terug De aktic geldt voor de emailsenes: Holland
Pottery. Allure, Karin, Pottery Heur, Graphic Ciranit. Cioldenline en Bistro
en voor roest vrijstaat: Karaat. Diamant. Louvre. ]ade, Topan. Diadeem en

2
NU TOT
IVI LU

1X1

60% KORTING
VOORRANG
INTERIEUR

!;;';„: .t:;;,';;;......' BK. JE EET TENSLOTTE ELKE DAGI

WAARBORG
SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

SUETERS

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Poppenbeurs
Op zaterdag 26 januari wordt de Buiten sociëteit s/aal van de Hanzehof weer gevuld met vele honderden poppen. Veel handgemaakte exemplaren maar ook veel antieke poppen. De poppenbeurs in Zutphen begint een mooie traditie te worden, het is voor
de derde keer in evenveel jaren dat poppon maaksters uit alle
hoeken van het land naar de Hanzehof komen. De belangstelling
is bij voorgaande edities groot geweest, niet alleen bij de poppenmaaksters uit Zutphen en omgeving maar ook bij al diegenen die
de beurs zien als een supergrote expositie.

Het 2e elftal van de S.V. Socii afdeling voetbal, werd onlangs nieuw in de kleren gestoken. De tenues werden aangeboden
dooi installatiebedrijf GJ. Oldenhave b.v., gevestigd te Wichmond, Zutphen en Steenderen.

Pupillen S.V. Socii in het nieuw

Veel deelneemsters zullen hun, vaak
zelf ontwikkelde, poppemaak-technieken demonstreren. Aspirant-hobbyisten kunnen zo goed afkijken waar demogelijkheden en moeilijkheden van
hei poppènmaken liggen. Andere
poppenmaaksters uit Zutphen en omgeving zullen worden geïnspireerd
door de vele soorten en stijlen poppen
die te zien zijn. Men kan zich ter plaatse opgeven voor een cursus, of de materialen kopen om /elf meteen thuis
aan de slag te gaan.
Het is een 'Bijenkorf op poppengebied, met alle lapjes, kantjes en bandjes, patronen en complete garderobes.
Alles is bij de hand.
Natuurlijk is de beurs ook te zien als
expositie, iedereen die gewoonweg belangstelling heeft voor de zelfgemaakte
creaties van anderen zullen enkele
uurtjes kunnen genieten. Zoveel soorten en stijlen poppen!

V.V. Vorden
Programma
Lochem Al — Vorden Al; Ruurlo A2
— Vorden A2; Eibergen BI — Vorden
h l ; Vorden Cl — Varsseveld Cl; Vorden C2—CSV'63 Cl.
Vorden l — Witkampers 1; Vorden 2
- KI. Dochteren 2; Socii 2
Vorden
3; SVBV 3 — Vorden 4; Vorden 5 Voorst 6; Sp. Neede 6 — Vorden 6; Sp.
Rekken 4 - Vorden 7; Vorden 8 Haakse Boys 5.

Ratti
Programma zaterdag 26-1: Wilhelmina SSS B2 — Ratti BI; Ratti Cl - Ruurlo Cl.

Van keurig nageboetseerde, levensechte kinderen tot zeer fantasievol gemaakte oosterse sprookjesfiguren. De
materialen die voor de poppen ge
bruikt worden variëren van enkele
soorten zelfhardende klei tot textielen
als wol, nylon, tricot en touw tot de
kunstklei fimo en brooddeeg.
De poppenbeurs zou echter niet compleet zijn /.onder de poppendokter! Kr
zijn maar een paar mensen in ons land
die dit oude ambacht nog uitoefenen.
Henk Hemkes uit Den \ laag is één van
hen. Hemkes heeft zich terdege gespecialiseerd en heeft zich ten doel gesteld

Het Hoge 41 -Nieuwstad 49-Vorden

OPEN DAG
op zaterdag 26 januari
van 10.00-14.00 uur

Kies techniek, dan ga je het
maken
In het kader van de landelijke open dagen in de metaal- en elektrobedrijven, een initiatief van de Vereniging FME, de Metaalunie, de Industriebond FNV en de Voedingsbond CNV organiseert
Mevo Precision Technology ook dit jaar weer een Open Dag. Deze
Open Dag zal plaatsvinden op zaterdag 2 februari 1991.

Mevo Precision Technology is een bedrijf dat zich bezig houdt met de produktie van fijnmechanische onderdelen voorde high-tec h industrie. Draai
en, frezen, slijpen, honen, leppen,
Programma 26-1: Socii fiWRx B2.
electrochemisch polijsten en het maProgramma 27-1: De Hoven l — Soe ii ken van kleine lasverbindingen in
1; Socii 2 — Vorden 3; Socii 4 - Voorst roestvaststaal, vormen het standaard5; KI. Dochteren 4 — Soeii 5; Socii 6 — pakket van Mevo Precision TechnoloWarnsveldse Boys 5.
gyIedereen die meer wil weten over het
werken in de metaalsector of die infor-

SPORT- nieuws

de tweede helft van de competitie, l lel
Winterswijkse Pluumke was deze keer
de tegenstander in Vorden. Een aantal
partijen waren spannend, er zaten zelfs

enkele driesetters bij, maar tegenstander Pluumke was veel te sterk en
een nederlaag was ook wel verwacht.
Het werd O-H.

Bridgeclub
Uitslagen Rookvrije Bridgeclub Vorden woensdag 16 januari 1991
Groep A: l Echtp. Vreeman 131 pul.
58,5%; 2 Dms. Born kamp/Ruitenbeek
127 pnt. 56.7%; 3/4 Dms. Machiels/
Nekkers — Mv. van Burk/Hr. Mac biels
122 pnt. 54.5%.
Groep B: l Fe hip. Schigt 79 pnt.
62.7%; 2 Mv. Bergman/Hr. de Bie 76
pnt. 60.3%;; 3 Dms. Louwerse/Krukzienei 69 p n t . 54.8%.
L'lke woensdagmiddag in Het Dorpscentrum/'t Stampertje inl. tel. 2830.

Badminton Flash
Flash l weet nu ook wat vechten voor
een overwinning is. De uitwedstrijd tegen F.e-fde was dan ook niet de- gemakkelijkste. Na de enkels stond Flash op
een royale 3-1 voorsprong. De herendubbel ging in drie sets naar Ketcle en
de spannende damesdubbcl won
Flash.
De eerste mix was wel het hoogtepunt
van de avond. Deze moest gewonnen
worden omdat Kcfde in de andere mix
gewoon sterker waren. In de derde set
stond Flash maar liefst met 13-5 achter.
Toen had Kefde genoeg pret gehad en
werd er maar gauw een einde gemaakt
aan deze voorsprong. Flash won deze
mix op het nippertje en de partij met
3-5.
Flash 2 is nog altijd een van de twee
kanshebbers op het kampioenschap in
de1 3e klasse. Tegen Typhoon had Flash
2 het ondanks het grote verschil op de
ranglijst veel moeite. Fr werden twee
zeer spannende driesetleis gespeeld en
deze vielen beide in het voordeel van
Flash. Flash won uiteindelijk met 3-5.
Flash 3 staat onbedreigd bovenaan in
de 5e klasse-. Tegen het laag geklasseerde- Furo uit Dinxperloo had Flash het
niet moeilijk. Alle enkels werden simpel gewonnen, behalve- een damesenkel. Ook in de dubbels was de thuisploeg veel sterker, waardoor het een
mooie 7-1 overwinning werd.
Flash 4 is weer fantastisch begonnen in

'De Graafschaprijders' zeer
kontent over medewerking
plaatselijke overheden en
politie in topj aar 1990
Tijdens de jaarvergadering van de VAMC 'De Graafschaprijders'
toonde voorzitter Wim Bielderman zich zeer kontent over de medewerking die de jubilerende club het afgelopen jaar van de
plaatselijke overheden en politie heeft ontvangen.'
Bielderman wees hierbij op de organisatie van topevenementeh zoals de
kampioenschappen van Nederlandenduro en trial; de stratenmotorcross, finale landelijke c l u b r i t t e n competitie-,
de veterancncross en de regio/clubtrial.
Om het jaar financieel rond te krijgen
hadden wij de steun van vele sponsors,
aldus Wim Bielderman. Uit het jaarverslagvan penningmeester Bert Regelink
bleek dat de boeken met een batig saldo konden worden afgesloten.
Sekretaris Jan Slagman meldde in zijn
uitvoerig jaanerslag dat de vereniging
thans 325 leden lelt. Vrijwel gelijk aan

1989.
In het clubhuis "l Kontaktpunt' werden weer vele aktiviteiten gehouden.
Zo diende dit gebouw tijdens de- kam
pioenseiiduro weer vele dagen als
'thuishaven'.
Slagman ging vervolgens uitvoerig in
op de sportieve aktiviteiten zoals op het
gebied van oriëntatie, toertochten,
cross en enduro aktiviteiten waaronder
de trials, grasbaanraces, Delden-tropheeeu.
Uitgebreid a a n d a c h t voor de viering
van het 40-jarig beslaan dat in aanwezigheid van diverse prominenten uit de
KNMV wereld werd gevierd.
Ten aanzien van hel gebruik van het
militaire oefenterrein sprak Jan Slagman de hoop uit dat met behulp van de
RN M V in i 99 l een voor beide partijen
aanvaardbare oplossing gevonden kan
worden.

Bij de bestuursverkiezing waren de aftredende leden DJ. Rouwenhorst en
DJ. Pardijs niet herkiesbaar. Jan Rouwenhorst is vanaf de oprichting (dus
40 jaar) bestuurslid geweest en werd
op het jubileumfeest in mei door het
bestuur tot ere-lid benoemd.
DJ. Pardijs maakte 30 jaar deel uit van
het bestuurvan 'De Graafschaprijders'.
Voorzitter Bielderman bedankte hen
en bood een attentie aan. Tot nieuwe
bestuursleden werden gekozen Marieke Rouwenhorst (dochter van ere-lid
Jan), Jan Luiten en Wouter Memelink.
Marieke Rouwenhorst wordt de administratrice van de '()osl-( ieldei landrif
en redactrice van- hel clubblad. Jan
Luiten vertegenwoordigt de oriëntalierittensport en is redacteur van het
clubblad. Wouter M e n u - l i n k wordt lid
van het dagelijkse bestuur van de
VAMC.
Voor 1991 staan weer heel wat evenementen op het programma zoals de
orientatieritten.
Crosswedstrijden,
Oost-Gelderlandrit, regio/clubtrial,
veteranencross, stratencross in Wichmond, clubavonden, wintertraining,
bingo- en kaartavonden. De jaarlijkse
feestavond is gepland op zaterdag "2 februari.
In zijn slotwoord zei Wim Bielderman
dat het topjaar 1990 moeilijk te evenaren zal z i j n , maar dat mede door de
komst van nieuwe jonge enthousiaste
bestuursleden 'De Graafschaprijders'
de toekomt met vertrouwen tegemoet
zien.

Volleybalvereniging
Dash

Uitslagen
D3C Dash 8 — Dash 7 1-2; DP Devolco
3 — Dash 2 -; D recr.H Dash — Wik ( :
1-2; H recr.K Dash — Heeten 2-1; H2B
Almen l — Dash 3 3-0; H3B ABS l
Dash 4 -; D3A ABS l — Dash 5 1-2;
D3B ABS 2 — Dash 6 3-0; D3C Almen
3 — Dash 7 3-0; H l Dash l — Harfsen
l 0-3; H2A Dash 2 — Bruvoc 2 2 - 1 : 1 ) 1
Dash 3 — Devolco 53-1; D2B Dash t
- Devolco 72-1; D3<! Dash 8 — Bruvoc 1 0-3; 1B l A Dash l - Bruvoc Al 2-1;
IC l Dash l — WSV l 1-2; MB1A Dash
l — Vios l 0-3.
Programma
D reer.1 l de Hoven B— Dash; H l Terwolde l — Dash 1; H2A Olympia l Dash 2; D2B Terwolde 2 — Dash 4;
DSC Devolco 11 — Dash H; H reer.F
Lettele 12 - Dash; Dl Terwolde l
Dash 3; MB1A Terwolde l — Dash 1;
III l A Voorwaarts A l -Dash l ; Dl'Dash
.2 — Voorwaarts 2; D3A Dash 5 — Sp.
I)cv. 3; D3B Dash 6 — DVO 5; D3(;
Dash 7 — SVS 7; 112B Dash 3 — WSV
2; H3B Dash 4 — DVO 4; D3 div.B
Dash/Sorbo — de Zwaluwen.

Desillusie Dash
De wedstrijd van de heren van Dash tegen medekoploper Harfsen is voor
Dash op een teleurstelling uitgelopen.
Juist in deze belangrijke wedstrijd ging
er van alles fout en Dash liep tegen de
eerste nederlaag van dit seizoen op.
In de eerste set kwam Dash al meteen
op O-C» achter te staan. F.ven leek het tij
te keren, want Dash kwam terug tot 5-6,
maar al snel werd de achterstand weer
groter met als gevolg dat Harfsen de set
won met 8-15.
De tweede set toonde eenzelfde beeld.
Harfsen nam meteen weer een voorsprong, die het niet meer prijs gal, ondanks het feit dat Dash nog terug wist
te komen tot 11-13. Harfsen won deze
set met 1 1 - 1 5.
In de derde- set lukte er werkelijk helemaal niets meer bij Dash. Harfsen was
veel sterker en won de set met 8-15.
Dooi'deze 0-3 nederlaag staat Dash nu
oj) de tweede plaats achter Harlsen.
D.ish ondeiAond veel steun van het publiek en hoopt dat de supporters ondanks deze /eer slechte wedstrijd toch
blijven komen. Donderdagavond 24 januari staat voor Dash de altijd lastige
wedstrijd tegen Terwolde, dat momenteel op de vierde plaats staat, op het
programma.

Deelneemsters uit uw regio: Annie
Lenselink, SI. de Bruijnestraat22, 7021
AS Zelhem, 08342-1158 - Kinderpoppen; Riek Steenstra, Reuvekamp
15, 7213 Cl) Corssel, 05759-2907
Kinderpoppen; Ems (iorter, Schapendoes 11, 7232 DH Warnsveld,
05750-23291 — Elfachtige poppen.

scholengem.
voor VBO

Socii

Op zondag 13 januari werden de pupillen van S.V. Socii op een aangename manier verrast de
heer en mevr. Besseling
van Timmerfabriek Besseling uit Vierakker. Deze firma heeft namelijk een tijdje geleden besloten om alle pupillen van de
S.V. Socii D, E en F in een nieuwe outfit te steken. 13 Januari was het zover.
Namens de S.V. Socii werden ondereen woord van dank de shirts in ontvangst genomen door de heer W. ter Bogt (jeugd
voorzitter).

om alle poppen zo onzichtbaar mogelijk te restaureren.
Daarvoor volgde hij een opleiding tot
porseleinrestaurateur van enkele jaren. De technieken die hij daar leerde
heeft Hemkes omgezet voor gebruik
op poppen, de modernste lijmen en
materialen worden ingezet.
De Hagenaar heeft zich in de loop der
jaren toegelegd op de reparatie van
poppen van allerlei materialen, dus
ook celluloid en compositiematerialen.
Poppenmoeden, groot of klein, zijn
vrijwel altijd zo gehecht aan hun pop
dat de best mogelijke behandeling gewenst is. Hemkes heeft er dan ook een
volledige 40-urige werkweek aan.
Kleine reparaties gaan ter plekke, grotere moeten mee naar de poppenkliniek maar kunnen op l april in Lochem weer opgehaald worden.

matie wil hebben over opleidingen die
te volgen zijn is van harte welkom dan
zien hoe Mevo Precision Technology
werkt en welke produkten er gemaakt
worden.
Er worden rondleidingen gehouden en
er zal ook allerlei informatiemateriaal
klaarliggen. Tenslotte krijgt iedere bezoeker ook nog een kleine a t t e n t i e ,
ledereen is dus welkom op 2 februari
a.s.

Oudercursus dyslexie
Begin april start in Doetinchem een cursus voor ouders van kinderen met lees- en taalproblemen (dyslexie). De cursus wordt
georganiseerd door Balans, landelijke vereniging van ouders van
kinderen en van (jong-)volwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen, waaronder M.B.D. en dyslexie.
Dyslexie betekent: moeite hebben met
leren lezen en met foutloos schrijven.
l let komt bij /o'n 5 tot 10% van de bevolking voor. Kinderen met dyslexie
hebben een normale intelligentie: met
vakken als rekenen en wereldoriëntatie
hebben zij meestal geen moeite. Alleen
bij het lezen en spellen zijn er problemen.
De landelijke oudervereniging Balans
geeft informatie over dyslexie en over
de mogelijkheden van hulpverlening.
Dat doet ze o.a. door in het hele land
oudercursussen te organiseren. Kr is er
nu dus ook één in Doetinchem.

De bedoeling van de cursus is om
ouders meer informatie te geven over
dyslexie, zodat zij hun kind beter kunnen begeleiden. In 7 avonden worden
vragen behandeld als: hoe is dyslexie te
herkennen? Is er verband tussen dyslexie en bijvoorbeeld concentratieproblemen? Wat kunnen ouders doen?
Wat kan de school voor het kind doen?
Wat voor behandelingsmogelijkheden
zijn er? Voor meer informatie en voor
inschrijfformulieren kunt u bellen met
de afdeling Achterhoek van Balans: tel.
08334-71210, of met het landelijk bureau: tel. 030-292204.

In Bon Aparte zijn de wanden nu ook een stuk smakelijker:

Expositie van
culinaire fotografie in Hotel
Restaurant Bon' Aparte
in Barchem
Van 15 januari tot en met 3 maart 1991 serveert Bon' Aparte in
Barchem in haar restaurant culinaire fotografie van Fotostudio
Voorhuis uit Doetinchem. In totaal wordt een twintigtal werken
geëxposeerd uit de keuken van Voorhuis, waar de culinaire fotografie één van de specialisaties is. De expositie, bestaat voor een
deel uit opnamen die intussen in magazines en brochures werden
gepubliceerd — een ander deel is vrij werk.
Fotostudio Voorhuis presenteert zijn
fotografische gerechten op een uiterst
smaakvolle wijze.
Het recept hiervoor vloeit voort uit 12
jaar ervaring in culinaire fotografie gecombineerd met een perfect gevoel
vooi styling.
Daarvoor maakt chef Peter Voorhuis
gebruik van een speciale brigade, die
onder meer bestaat uit een vakkundig
food-stylist die de gerechten bereidt en
opmaakt — en een fotostyliste die de
servie/en en andere benodigheden
verzorgt
Op die manier komen fotografische

gerechten tot stand die de geheel eigen
stijl van Fotostudio Voorhuis smakelijk
benadrukken.
Naast de culinaire fotografie heeft Fotostudio Voorhuis nog vier andere specialisaties onder dak: reclamefotografie, industriële fotografie, architectonische fotografie en m ode foto grafie.
In deze specialisaties zijn vier fotografen in overleg met elkaar, maar uiteindelijk individueel met hun eigen vakgebied bezig. Hoe smakelijk de gevolgen daarvan zijn kunt u tot en met 3
maart in Hotel Restaurant Bon' Aparte
aan de Lochemseweg in Barchem zien.

