
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 26 januari 1989
50e jaargang nr. 43

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 37 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

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

Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Informatie-gids SWOV aangeboden
Op maandag 23 januari werd het Dagelijks Bestuur met de steunfunctio-
naris van de Stichting Welzyn Ouderen Vorden op het Gemeentehuis
ontvangen door de wethouder van Welzijn. Bedoeling van dit bezoek was,
aan mevr. Aartsen als eerste het gloednieuwe informatieboekje ten
behoeve van ouderen in Vorden aan te bieden.

In het najaar van '88 leverden alle instan-
ties en organisaties, die geheel of ten
dele ten dienste staan van het welzijn
van ouderen, de hun gevraagde informa-
tie in. Door het D.B. en mevr. Broekhui-
zen werd deze informatie herschreven,
geordend en voorzien van foto's, meren-
deels gemaakt door plaatsgenoot dhr. B.
Wagenvoort. Zo ontstond een duidelijk
overzicht van wat voor en door ouderen
gedaan wordt in Vorden op het terrein
van de gezondheidszorg, de huisvesting,
maatschappelijke dienstverlening, rec-
ratieve en sociale aktiviteiten, de oude-
renbonden, enz. Dit boekje wordt in de
komende dagen huis aan huis bezorgd
bij alle inwoners van de gemeente Vor-
den. Leden van de ouderenbonden,
vrouwengroepen, de Zonnebloem en de
bejaardensoos van Wichmond-Vierak-

ker nemen deze taak voor hun rekening.
Ook de jongere gezinnen zullen dus van
deze informatie-gids kennis kunnen ne-
men. Want naar de mening van de
SWOV staat de ene leeftijdsgroep niet
los van de andere; we hebben in onze sa-
menleving een wederzijdse verantwoor-
delijkheid.

Nadat de voorzitter van de
SWOV, dhr. J. Veenendaal, deze "weg-
wijzer voor ouderen" aan mevr. Aartsen
had overhandigd, sprak deze haar vol-
doening uit over het tot stand komen
van deze overzichtelijke uitgave. Er is
immers bij de bevolking nog veel onbe-
kendheid over het welzijnswerk voor
ouderen. En door deze uitvoerige infor-
matie kunnen vele nog bestaande drem-
pels worden weggenomen. Het gemeen-
tebestuur draagt weliswaar de eerste ver-

antwoordelijkheid voor het ouderen-
welzijn, maar het heeft de uitvoering en
ontwikkeling van dit welzijnswerk aan
de SWOV gedelegeerd en volgt dit werk
op afstand, maar het grote interesse.

Dankzij een subsidie van de gemeente is
de uitgawan dit boekje mogelijk ge-

Tenslotte zij opgemerkt, dat
diegenerjMie het boekje ontvangen,
maar nid^lrwachten er gebruik van te
zullen maken, verzocht worden het te-
rug te bezorgen in de grote, witte brie-
venbus van het kantoor van de SWOV,
Raadhuisstraat 6 (bij het Dorpscen-
trum).

Overdekt zwembad in Vorden?

Plannen om zwembad
"In de Dennen" attraktiever en
rendabeler te maken

Het bestuur van de Vordense bad-en zweminrichting "In de Dennen" hoopt nog dit seizoen een aantal plannen
te ontwikkelen die er toe moeten leiden het bad attraktiever en rendabeler te maken. De plannen, waartoe reeds
een eerste aanzet is gegeven, zullen daarna zo spoedig mogehjk aan het gemeentebestuur worden voorgelegd",
zo liet ons de heer H. Mombarg, bestuurslid van "In de Dennen" weten.

Het is trouwens rondom "In de Dennen"
een hele poos stil geweest, dat wil niet
zeggen dat er achter de schermen niets is
gedaan. Door het befaamde bungalow-
projekt dat zoals bekend is afgeblazen,
leek ook het zwembad "tussen wal en
het schip" te geraken. Harry Mom-
barg:"We zijn als zwembadbestuur in
feite reeds in 1985 naar de gemeente ge-
stapt en hebben hun erop gewezen dat
er geinvesteerd diende te worden. Over-
al daalde de publieke belangstelling en
wil je publiek blijven trekken dan moet
je wat bieden. Wij noemden als voor-
beeld het aanleggen van een waterglij-
baan, op dat tijdstip nog erg aktueel.
Thans reeds achterhaald. Diverse baden
in de omgeving hebben inmiddels een
dergelijke glijbaan", zo zegt Harry
Mombarg. De Gemeente Vorden had
amper kennis genomen van de ideeën
van 't zwembadbestuur of toen kwam 't
bungalowprojekt in beeld, waarin zoals
uit de plannen van de projektontwikke-
laar bleek, het zwembad min of meer
centraal stond, althans de mogelijkheid
bestond dat het bad geprivatiseerd zou
worden. Voor de gemeente Vorden ui-
termate aantrekkelijk want op die ma-
nier behoefde men niet jaarlijks grote te-
korten te financieren.

Achterop geraakt

Harry Mombarg:"Het was duidelijk dat
de gemeente ons in dat stadium advi-
seerde niets te ondernemen en rustig af
te wachten. Dat hebben we ook gedaan.
Drie jaar lang. Het betekent wel dat we
nu driejaar op de planning achterop zijn
geraakt. Ik bedoel hiermee dat "andere"
baden inmiddels wel hebben geinves-
teerd. Twee maanden geleden hebben
we als zwembadbestuur weer gesprek-
ken gevoerd met de toenmalige wethou-
der Geerken. Dat heeft er onder meer
toegeleid dat de wethouder de "politiek"
zou gaan benaderen. Inmiddels is hierin
zoverre duidelijkheid gekomen dat het
zwembad, net als de bibliotheek en het
dorpscentrum, onder de noemer "basis-
voorziening" valt", aldus Harry Mom-
barg. (Tussen twee haakjes in raads- en
commissievergaderingen hebben de ge-
meentelijke politici herhaalde keren la-
ten weten dat het zwembad voor Vorden
behouden moet blijven red.)

Overkapping
De wethouder adviseerde het zwembad-
bestuur om met plannen te komen. Een
van de prioriteiten van het zwembadbe-
stuur is om het bad langer open te stel-

len. Mombarg: "We denken b.v. aan een
soort flexibele overkapping zodat het
bad twee maanden eerder geopend kan
worden en twee maanden later gesloten.

Dat betekent in de praktijk openstelling
vanaf april tot en met oktober. Daar-
naast willen we de mogelijkheid onder-
zoeken of er naast het bestaande bad een
apart kleiner overdekt bad te realiseren
is. Langer open zijn betekent meer in-
komsten. Bovendien zou de zwem- en
poloclub dan ook niet meer elders be-
hoeven te trainen", aldus Mombarg. In-
middels heeft het badbestuur enkele be-
drijven benaderd die een bepaalde repu-
tatie hebben op het gebied van het ma-
ken van overkappingen. Mombarg is op-
timistisch gestemd. "Natuurlijk zal er
eerst geinvesteerd moeten worden. Ik
ben ervan overtuigd dat de jaarlijkse ex-
ploitatietekorten zullen terug lopen. In
1987 bedroeg het tekort 230.000 gulden.

Dit jaar en ook in 1988 is het jaarlijkse te-
kort vanwege een versnelde afschrijving
.teruggebracht tot 190.000 gulden en om
diezelfde redenen verwacht ik voor 1990
een nog geringer tekort", zo zegt Harry
Mombarg.

Jaarvergadering
KPO
De voorzitster opende de vergadering
met een gedicht. Hierna werden de ver-
slagen voorgelezen en goedgekeurd van
de secretaresse en de penningmeeste-
res. Voor de bestuursvacature stelde nie-
mand zich verkiesbaar. Mevr. Schotman
was bereid om haar funktie nog eenjaar
langer te vervullen. De bezoekersgroep
werd bedankt en ontving een bloemetje,
tevens werd de nieuwe bezoekersgroep
welkom geheten. De koffïedames stel-
den zich ook het komende jaar weer be-
schikbaar. De hoop werd uitgesproken,
dat mevr. Rutgers weer snel op zal knap-
pen. Na de pauze werd er bingo ge-
speeld, wat voor een gezellige afsluiting
zorgde.

Stichting Welzijn
Ouderen op de bres
voor behoud
spoorlijn
De "Stichting Welzijn Ouderen" doet
binnenkort een dringend verzoek aan de
Nederlandse Spoorwegen om de spoor-
lijn Zutphen-Winterswijk in stand te
houden. Om dit verzoek kracht bij te zet-
ten zal er een handtekeningenaktie wor-
den gehouden. De intekenlijsten liggen
momenteel al gedurende de openings-
tijden gereed in het Dorpscentrum en de
bibliotheek. De Stichting hoopt op ten-
minste 200 handtekeningen. Niet alleen
van ouderen maar ook van jongeren die
er belang bij hebben dat de spoorlijn in
stand zal worden gehouden.

"Soos Kranennurg"
17 Januari hield men de jaarvergadering.
Een bijzonder woord van welkom
richtte mevr. Helmink tot de bestruren
van ANBO en PCOB, die^p middag
te gast waren. Na het voowRn van het
jaaroverzicht en het verslag van de pen-
ningmeesteres kan men toch wel zeggen
dat 1988 een goed jaar was. De dames
Helmink en Gal waren aftredend maar
werden herkozen. Hierna deed mevr.
Helmink de heuglijke mededeling dat
mevr. Wiggers-Roelvink als 100e was in-
geschreven. Zij mocht een bloemetje
ontvangen. Hierna ging pastoor van
Zeelst in het kort het 15-jarig bestaan na.
De middag werd gezellig doorgebracht.

Zangvereniging
Sanclust
Gemengde zangvereniging Sanclust
heeft dinsdag 17 januari haar 65e jaarver-
gadering gehouden. Na het welkomst-
woord door voorzitter LUC van Asselt en
de beste wensen voor 1989 werden de
notulen en het jaaroverzicht door de
secr. Henny Vlogman voorgelezen. Uit
het overzicht bleek dat de vereniging
weer een druk jaar gehad heeft met 4
concerten en de traditionel rommel-
markt Penningmeester Henk Boogman
jr. gaf een uitgebreid financieel over-
zicht. In maart 1989 bestaat Sanclust 70
jaar, maar het ligt in de bedoeling in de
zomer en rond de N.H. Kerk te Steende-
ren een cultureel gebeuren te organise-
ren. Een commissie was daartoe al be-
noemd en mettertijd zult u zeker meer
over een definitieve datum e.d. horen.
Het koor bleek in 198 weer gegroeid te
zijn van 37 naar 45 leden. Zij komen niet
alleen uit Steenderen, maar ook uit Zut-
phen, Doetinchem, Doesburg, Vorden
en tussenliggende plaatsen. Kortom een
vereniging die leeft. De bestuurs samen-
stelling is niet gewijzigd daar Anneke
Hoekstra haar laatste periode van 4 jaren
mag volmaken. Een gezellige bijeen-
komst sloot de avond af. Omdat in ja-
nuari al begonnen wordt met het vocale
gedeelte van het jubileumprogramma
vraagt het koor mannenstemmen. Sanc-
lust repeteert dinsdagavonds in het An-
ker te Steenderen o.l.v. hun jonge zeer
bekwame dirigent Klaas Stok uit Zel-
hem. Kom vooral een luisteren en/of
meezingen. Meer informatie bij de secr.
tel. 05752-2542 of bij de voorzitter tel.
05755-1917

Kerknieuws

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering; zondag 9.00 uur eucharis-
tieviering

R K kerk Vorden zondag 10.30 uur eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uuren
19.00 uur drs. P.W. Dekker, Viering H.A.

Huisarts 28 en 29 januari dr. Dagevos, al-
leen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u
wilt komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 28 januari 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warin-
ga, tel. 1277. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 28 en 29 januari H.F. van Dam, Lo-
chem, tel. 05730-51684. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand januari mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor half 9.

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 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.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-54555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND

Op woensdagavond l februari is er een
bijbelstudie/bezinningsavond over de
Heelheid van de Schepping (milieu)
o.l.v. Ds. Dekker in het Achterhuus.

RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
28 januari 17.00 uur Eucharistieviering; zon-
dag 29 januari 10.00 uur Gezinsviering

Hervormde Kerk Wichmond zondag 29
januari 10.00 uur ds. C. Bochanen

Alarmnummers:
Ambulance - Brandweer - Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand-
weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Opvang voor
asielzoekers
De gemeente wil asielzoekers onderdak
geven, in navolging van andere plaatsen.
In eerste instantie wordt gedacht om
vier personen in de gemeente op te ne-
men. Volgende maand doet het college
van burgemeester en wethouders de
raad het voorstel om met het ministerie
van WVC een overeenkomst aan te
gaan, waarmee men zich vastlegt asiel-
zoekers op te nemen. Het gaat daarbij
om het zogenaamde C-contract in het
kader van de Regeling Opvang Asielzoe-
kers, waarmee de gemeente weliswaar
angeeft bereid te zijn om asielzoekers op
te vangen, maar zelf wil bepalen wan-
neer dat gaat gebeuren. Het is de bedoe-
ling dat de vier asielzoekers in één wo-

spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
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 over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-.za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wich-
mond 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; don-
derdag 10.45-11.45 uur

ning van de woningbouwvereniging
Thuis Best worden ondergebracht. Vol-
gens hoofd afdeling Welzijn de Vries
gaat de opvang de gemeente geen geld
kosten. Van het rijk wordt voor de in-
richting van een woning tweeduizend
gulden ontvangen en daarnaast krijgt de
gemeente per asielzoeker een bedrag
van 645 gulden per maand. Als de raad in
de februarivergadering akkoord gaat
met het collegevoorstel dan begint de
gemeente het overleg met Thuis Best
die overigens als heeft toegezegd mee te
willen werken. Ook de vereniging
Vluchtelingenwerk wordt bij het overleg
betrokken.

Bekeken wordt of er voorlichting voor de
Vordense bevolking nodig is. Mogelijk
komt er een werkgroep die de komst van
de asielzoekers gaat voorbereiden.



3 DAGEN l
26, 27 en 28 januari

Restanten winterkollektie
voor de halve prijs

Bekijk gelijk onze nieuwe
Voorjaarsmode

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

DAMESMODE

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971
Misterstraat 78, Winterswijk.
PARKEREN VOOR DE DEUR.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur
9 j,

W>W9>mS^ te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
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gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Maak ruimte op de weg:

NANCY DOET RIJEXAMEN

31 januari 14.20 uur
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ook voor uw
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HIFI I B L t V I S I F VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om /ijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 26, 27 en 28 januari

Grote Franse
Bloemkool

Handappels
Cox Orange

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

// Clementines
25 voor

4.95
MAANDAG
30 januari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
31 januari
500 gram

Witte kool
panklaar 95

WOENSDAG
1 februari
500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood koopt u toch ook
bij de man die zelf bakt.
U proeft wel waarom!
Zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet!

NNINQAIOLE^MKKERS

AANBIEDING:

Slagroom „t Mokka Snit van 0.25 voor 5.75
De enige echte Vordense mik NU 4.50
250 gram Koekjes voor de prijs van 2 ons!

Gevulde Boterkoek NU 4.50

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

PLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

6,25

Bij aankoop van zo'n lekkere eigengemaakte Rookworst

1 pond ZUURKOOL voor 1 cent!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

lanTrodenburg

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Lendelapjes
MAGER ^ kilo 18,90

d/v. soorten 1 kilo O,x7o

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 k,i0 6,25

Vlinder vinken per stuk 1,-

Gebr.

gehakt 100 gram 1,45

Coburger ham
100 gram 2,65

MAANDAG + DINSDAG

fijne 1 küo 6,95
grove 1 k.io 9,90

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,u, 7,95

1 kilo 11,50

Varkenslapjes
MAGER 1 kilo 7,45

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Wij drukken alles met plezier
uitgezonderd B ankpapier

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Jansen & galmt
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

IOVAG

Wij
hebben de

Winter restanten
nog eens extra afgeprijsd!

O ^
Q Q

l
g

'DE VALEWEIDE
3 PRIMULAATJES

VELE KLEUREN 5,—

NARCISSEN 2 BOS 5.75

FORSYTHIA ,„.,„,,-
1 BOS 3,75 1 AZALEA 7,75

Braadkuikens
O, / O per kg

Drumsticks
O, / O per kg

bij uw

POELIER HOFFMAN



O wat fijn
om bij mama te zijn.
Maar nu ik papa ken

ben ik blij dat ik geboren ben.

Wij zijn blij met de geboorte
van ons dochtertje

Kiki

Mijn gelukkige ouders zijn

Freddy en Wilma
van Hamond

23 januari 1989.
Het Wiemelink 43,
7251 CW Vorden.

Dankbaar en blij zij n wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

Frank

Rinus, Marijke en
Bas Brunsveld

18 januari 1989
De Bongerd 16
7251 CD Vorden

Voor de blijken van medeleven
welke wij na het overlijden van
onze lieve broer, zwager en
oom

Gerrit Jan
Haneveld

mochten ontvangen, zeggen
wij u hartelijk dank.

Namens de familie
Haneveld.

Vorden, januari 1989
Eikenlaan 24

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• HULP GEVRAAGD voor 1
morgen in de 14 dagen. Ruur-
loseweg 9, tel. 3590.

• GEVRAAGD:
Huish. hulp voor 1 halve dag
p.w. Brieven onder nr. 43-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• WOONRUIMTE GEZOCHT
in Vorden door alleenstaande
dame. Reacties a.u.b.: 05752-
1060 of 08367-65902.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Woonhuis te Vorden tot
± f 165.000,-. Mak. bestand
bekend. Tel. 05752-2359.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• JONGE VROUW, 22 jaar,
zoekt werk in de administra-
tieve sector. In bezit van MA-
VO-4 dipl. en type-dipl. Erva-
ring als baliemedew. Brieven
onder nr. 17-1, Bureau Con-
tact, Vorden, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
Babyoppas voor 1 a 2 dagen
p.w. Wil Voortman, tel. 1741.

Let op!
Nancy doet rijexamen!
Loods haar door 't verkeer.
31 januari 14.20 uur.

DIT WEEKEND:

Echte Franse
Croissants

f4,505 stuks
t winkeltje in vers brood en banket

„Looft de Here, want hij is goed,
want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid."

PSALM 118

Tien maanden na het overlijden van zijn innig geliefde
vrouw, Martina Haring-Koetsier, is in rust en vast ver-
trouwen in God zijn Heer overleden, onze hartelijke en
lieve vader en fijne grootvader

Matthijs Maarten Haring

op de leeftijd van 81 jaar.

De laatste tijd werd het leven hem zwaar. De bezoeken
en vooral ook de vele brieven met warme belangstelling
die hij mocht ontvangen, alle hulp en verzorging in het
Verpleeghuis „Rosendael" te Utrecht, stemden hem
dankbaar en droegen er zoveel aan bij dat hij, omringd
met dit meeleven, in overgave blijmoedig zijn weg kon
gaan.

Alphen aan den Rijn: Anneke en Bert Kooi-Haring

Soest: Diet en Herman Huijgen-Haring

Muiden: Ina Bruins-Haring

Voorthuizen: Marion en Jan Lambooy-Haring

Hawkesville Canada: Myra en Peter Vankatwijk-Haring

en alle kleinkinderen

Familie Haring

Familie Koetsier

Vorden, 24 januari 1989.
Correspondentie-adres: Anneke Kooi-Haring,
Zeewinde 3, 2403 GE Alphen aan den Rijn
Tel. 01720-21658

Op zaterdag 28 januari om 14.00 uur is er een Dienst
van Woord en Gebed in de Gereformeerde Kerk te Vor-
den, waarin voorgaan ds. P.W. Dekker en Rev. Peter
Vankatwijk. Na de dienst is er gelegenheid tot condole-
ren in het Achterhuus, achter de kerk.

De teraardebestelling heeft inmiddels in familiekring
plaats gevonden.

EXTRA VOORDELIG
in onze opruiming:

Dames en Heren
Pantoffels

ALLE

Kinderpantoffels NU 15,—

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

LAASSEN

INSTITUUT CLAASSEN
IJsselkade 13 - 7201 HC Zutphen

Tel. 05750 -1 88 06

De AVONDOPLEIDINGEN gaan weer van start.
De eerste les kunt u vrijblijvend bijwonen.

PDI MG.1, MG.2, MG.3 wo. 25/1 18.30 u.
AMBI 1.1 wo. 25/1 20.00 u.
Middenstand do. 26/1 18.30 u.
Praktijkdipl. Boekhouden (PD) do. 26/1 20.00 u.
Lotus 1.2.3, dBase III+, MS-DOS vr. 27/1 19.00 u.
HE.1, HE.2 vr. 27/1 20.00 u.
Machineschrijven ma. 30/1 18.30 u.
Dagopl. Machineschrijven di. 31/1 08.45 u.
WordPerfect voor WP-gebruikers di. 31/1 20.30 u.

Basisopl. Tekstverwerking
do. 2/2 20-00 u.
Tekstverwerking Dagopl.
di. 7/2 10.15 u.

EDUCASOFT
COMPUTEROPLEIDINGEN

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

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta . Met respect voor
ieders levensover tuiging regelen en ver-
xorgen wij op stijlvolle wijze de u i t v a a r t .

'-'MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden, Het .lebbmk 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

,\.(.. Hcrcndscn. Strodijk 9. Vorden, 05752-1844

SCHOOL

Ni.uwmtnd 49
7251AGVofd»n

ZATERDAG

28
JANUAR1 1989

* van 10.00-14.00 uur
ONDCRW'JS

OPEN DA G
Ouders met hun kinderen en

andere belangstellenden kunnen op
deze dag een kijkje nemen op onze
school en zien hoe ons onderwijs
kinderen voorbereidt op diverse

beroepen.

Het adres van de school is:
Nieuwstad 49, Vorden.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Van zo'n aanbieding
snoept toch iedereen?

VOOR HET WEEKEND RECEPT ZOJUIST VERS GEMAAKT.

Runder
gehakt

Boeren-

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6/98

TIP VOOR DE BOTERHAM

Varkens- l /
lever 9ekookt •

100 gram 1,25

Zeeuws
spek 9e9nld

100 gram 1,OO

Monchou
rolletjes

100 gram l,oU

(Varkensschnitzel met
asperges, andijvie,

monchou en
ontbijtspek)

DINSDAG:

Verse worst
500 g 4,98

WOENSDAG: GEHAKT:

Runder 500 g 5,98
H.O.H. 500 g 4,98

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vonten
Tel. 05752-1321

Uitnodiging
De Vordense Auto- en Motorclub
„De Graafschaprijders" nodigt
hierbij haar leden uit tot het
bijwonen van haar jaarlijkse

feestavond op
zaterdag 28 januari 1989

in zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Aanvang 20.00 uur.

Tevens huldiging van de Club- en
Nederlands Kampioenen.

Het bestuur:
VAMC „De Graafschaprijders"

1949 Jubileum- 1989

aanbieding Tapijt
t/m 4-2-89

Daphne L de P, 100% zuiver scheerwol OQQ
normaal 295,- NU JUBILEUMPRIJS iLOör"~' p.mtr.

Bonaparte charmeuse 100% polyamide, oyic
normaal 299,- NU JUBILEUMPRIJS fc*füf""p.mtr.

Alle tapijt wordt bij ons gratis gemeten
en vakkundig gelegd.

PHNNEVDEEL
^ MEUBEL- EN UPUTENHUIS.
hengelo (gld) ruurloseweg.Z^j^^ U8

GRANDIOZE
OPRUIMING VAN DE WINTERKOLLEKTIE

VOORBEELDEN:

HR. PANTALON 149,-
HR. PULLOVER 129,-

298,-
269-

MANTEL
JAPON

278,-

149,-
567,-

298,- U BETAALT:

HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL

IS DUS GRATIS
Alle combinaties zijn

mogelijk!!



Bezoekt de

Tuin-
voorlichting

met dia's
door W.J. Rensenbrink

op

dinsdag
14 februari

om 8.00 uur n.m.
in het Dorpscentrum.

Toegang vrij.

TE KOOP:

Gebraden vlees
in blik voor 2,4 en 6 personen.
Handig voor in uw vakantie!

Slagerij Klein Lebbink
Tel. 05751-1219

Zelf mode
maken!

Cursus
knippen en naaien.
Opleiding
costumière, coupeuse.

Voor inl. en opgave:
Toos Eisink-Waarlo
De Doeschot 1, Vorden
Tel. 05752-1866.

NIEUW:

GOLDKORN
'n licht Volkoren met 6 granen
en 3 zaden.

VERRASSEND LEKKER!
't winkeltje in vers brood en banket

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

BILJARTVERENIGING K.O.T.
organiseert

A.s. zondag
29 januari

GROTE BINGO
met prachtige prijzen

aanvang 19.30 uur

Café
d'Olde Kriet
Wichmond - tel. 05754-285

S U P E R L O O S E

CORNER
NIEUWSTAO 14 VORDEN TELEFOON 2426

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

CARNAVAL in

Herberg
TE VORDEN

MET MEDEWERKING VAN CARNAVALSVERENIGING 'DE DEURDREAJERS'

ZATERDAG Playback/soundmixshow aanvang u.oo uur
4 februari OPENINGSBAL m m v het orkest MAGNUM

Aanvang 20.00 uur - entree f 7,50

ZONDAG
5 februari

KINDERCARNAVAL aanvang 14.00 uur

TRADITIONELE CAFÉ-CARNAVAL
m m v het HANSKA DUO aanvang 14.00-17.00 u.

20.00-01.00 u.

MAANDAG
6 februari

PYAMA-ONTBIJT m.m.v. het HANSKA DUO
Aanvang 10.11 uur - entree f 6,- incl. ontbijtbuffet.
Kaarten in voorverkoop.

GROOT ROSENMONTAGBAL
aanvang 20.00 uur - zaal open 19.00 uur, m.m.v.

• het HANSKA DUO
• LIBERTY SHOWORKEST
• GASTOPTREDEN IMCA MARINA
• 4 BARS VOL GEZELLIGHEID
• BARBECUE vanaf 22.00 uur geopend.

Kaarten in voorverkoop af 14, — aan de zaal f 16,- VOL = VOL

De laatste jaren was deze avond 's avonds uitverkocht. DUS HAAL
TIJDIG UW KAARTEN. Telef. reserveren is niet mogelijk.

DINSDAG SENIORENCARNAVAL aanvang 1400 uur

7 februari AFSLUITINGSBAL m m v het MEDLER TRIO
aanvan 20.00 uur - entree f 7,50

24.00 uur POP VERBRANDEN EN HARING HAPPEN

Rabobank Vorden S
Met ingang van 3 februari a.s. worden de openingstijden op vrijdag gewijzigd:

KANTOOR VORDEN
Op vrijdag nu doorlopend geopend van 08.30 - 19.00 uur

KANTOOR KRANENBURG
Op vrijdag nu geopend van 13.00 uur - 15.30 uur en van

17.30 uur- 19.00 uur

KANTOOR WICHMOND
Op vrijdag nu geopend van 8.30 uur - 12.30 uur en van

13.45 uur - 16.00 uur
17.30 uur- 19.00 uur

De andere dagen blijven de openingstijden ongewijzigd.

Rabobank Vorden

erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZINSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN -WIHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

IEDERE WOENSDAGMIDDAG SPECIAAL GEOPEND VOOR INgMMATIE EN ADVIEZEN

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.:"52-2033 of 3367

MAPJANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
f . 7251

f ons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie v^klles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- e^^/aterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

DAK-RUBBER

JAPONNEN fr PAKJES

PRIJS
Modecentrum

W
Ruurlo

VOOR:

* ONDERHOUD
* LEKKAGE
* REPARATIE
* RENOVATIE
* KOUD PLAKKEN

Dak-Rubber is een gladde, tixotrope coating op basis
van teervrije asfalt-bitumen, versterkt met een synthe-
tische rubber. Door de speciale samenstelling, kan
Dak-Rubber ook worden aangebracht op enigszins
vochtige ondergronden. In één arbeidsgang wordt een
voldoende laagdikte bereikt, die krimpscheurtjesover-
brugt.
Dak-Rubber wordt gebruiksklaar geleverd en kan
moeiteloos worden verwerkt met kwast, spatel of
vloertrekker. De hechting op hout, steen, beton, meta-
len, p.u.-schuim, dakbedekking, enz. is uitstekend. Na
droging vormt zich een elastische, weerbestendige kit-
laag, die niet zakt bij warmte en niet scheurt bij vorst.

Tevens: brandrollen Mee. 5-10 m - glasvlies rol 5-10-
20 m - aluminium daktrim regenpijpen - dakgoten -
kiezelbakken - stadsuitlopen.

BOUWMARKT

TOLK IIUC

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

WEEKEND AANBIEDING:

Deze week zo'n heerlijk

Krenten- of
Rozijnenbrood
van f 5,95 voor f 5,45

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

OPEL

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.&PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juv^er
siemerjnk
oo opticien
,zutphenseweg 7 - vorden



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Donderdag 26 januari 1989

50e jaargang nr. 43

Grote belangstelling open
dagen LHNO Vorden

De open dagen van de Chr. school voor LHNO "'t Beeckland" hebben dil
jaar veel bezoekers getrokken. Enkele honderden basisschoolleerlingen
uit o.a. Vorden, Eefde, Zutphen en Hengelo (G) kwamen afgelopen don-
derdag en vrijdag naar de Vordense School om er een indruk te krijgen
van de lessen die er gegeven worden.

Mode-
show

't Beeckland

Een hoogtepunt was opnieuw de mode-
show, waarbij leerlingen de door hen
zelf ontworpen en gemaakte kleding
toonden. Maar er was nog veel meer te
zien. Bij huishoudkunde kon men in de
keuken zelf aan het werk. In een ander
lokaal waren werkstukken van de teken-
en handvaardigheidslessen te zien. Men
kon in een van de theorielokalen kennis
maken met de nieuwe computers van de
school. Bij het vak kennis der natuur was
een stand van het Wereld Natuur Fonds
ingericht, waar ook allerlei spullen te
koop waren. Op donderdagavond was er
een open avond op "'t Beeckland" voor
ouders van eventueel toekomstige leer-
lingen en voor andere belangstellenden.
De opkomst was hierbij zo groot dat de
modeshow op die avond zelfs twee maal
plaats had.

Rabobank
verruimt
openingstijden
Met ingang van vrijdag 3 februari ver-
ruimt de Rabobank haar openingstijden
voor het kantoor te Vorden. Tot nu sloot
de bank tussen de middag en avondo-
penstelling. De bank blijft nu op vrijdag
ook na vier uur voor alle bankdiensten
gewoon open.
Het sluitingstijdstip wordt daarentegen
een uur vervroegd, een verruiming der-
halve van l'/2 uur. Door de verruimde
openingstijd kan het (balie)personeel
meer aandacht aan de cliënten schen-
ken. Door de ingebruikname van de
geldautomaat is men voor kasopnamen
niet meer uitsluitend afhankelijk van de
openingsuren van de bank. De afgelopen
maand werd er al 4.000 keer gebruik ge-
maakt van deze automaat. Men behoeft
zelfs geen Rabo-cliënt te zijn om geld uit
de automaat te halen, als men maar in
het bezit is van een pas met pincode.
Zeer gastvrij dus, en 24 uur per dag tot
uw dienst.
De kantoren te Wichmond en Kranen-
burg sluiten wel op de gewone tijd.
Zie voor de tijden advertentie elders in
dit blad.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad te Vorden organiseert
gedurende een viertal ochtenden een
cursus "Als je alleen komt te staan". Op
14 en 21 februari spreekt mevr. Van Hen-
ten over de sociale en emotionele kant
en op 28 februari en 7 maart komt mevr.
Van der Sijs de financiële en juridische
kant van dit onderwerp toelichten. Deze
vier ochtenden worden in het Dorpscen-
trum gehouden.
Voor opgave en inlichtingen kan men te-
recht bij mevr. Brandenbarg, tel. 2024.

Kampioenen-
huldiging
"Graafschaprijders"
Zaterdagavond 28 januari organiseert de
VAMC "De Graafschaprijders" haar
jaarlijkse feestavond in de grote zaal van
"De Herberg". Een der hoogtepunten is
de huldiging van de clubkampioenen in
de categorieën motorcross, enduro,
toer- en oriëntatieritten, de Nederalndse
kampioenen clubteam Enduro nationa-
len. De individuele Nederlandse kam-
pioenen enduro, de NVMVjuniorencup
en de winnaars van de Delden Trophee;
Okhorst-grasbaan trophee, de Schoena-
ker Tour Trophee en de Schoenaker Rit-
ten Trophee. Tevens zal de sportman
van het jaar van "De Graafschaprijders"
eri de jeugdsportman van het jaar be-
kend worden gemaakt, (zie advertentie)

Franse produkten
bij 't Winkeltje
In het kader van Europa 1992 heeft een
Vordense bakker een contract afgeslo-
ten met een franse collega. Dit houdt in
dat vanaf heden een grote sortering ori-
ginele franse produkten zoals bijv. crois-
sants, baquettes, parisiens, petit pain na-
turel, e.d. verkrijgbaar zijn in Vorden.
Ook om thuis af te bakken Comme la
douce France. Exclusief verkrijgbaar bij
Schurink's Brood en Banket 't Win-
keltje.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre gaat
één keer per jaar in de winter een avond-
je zwemmen in een overdekt bad. Dit
keer is de keus gevallen op het tropische
zwembad in Ulft, en wel aanstaande vrij-
dagavond 27 januari. Het vertrek is vanaf
het dorpscentrum.

Gelaagd
open huis
Indoor Sport

houdt deze week open
huis. De bedoeling is om op deze manier
meer mensen de drempel over te krijgen,
teneinde kennis te maken met het feno-
meen fitness. Het blijkt nl. dat veel men-
sen er moeite mee nebben om een fit-
ness-centrum te bezoeken. Tijdens de
open dagen kwamen een groot aantal
personen een kijkje nemen.
Grote trekpleister vormde de fitness-les
van Debbie Jenner, bekend van Doris D
en de Pins. Het lag in de bedoeling dat zij
twee openbare lessen zou verzorgen.
Woensdagavond 18 januari zou de twee-
de les gegeven worden. Door oponthoud
met de trein slaagde zij er evenwel niet in
om tijdig in Vorden te arriveren. Vandaar
dat deze les nu is verschoven naar
woensdagavond 25 januari.

Tuinkeuringen in Vorden
Op vele andere plaatsen, ook in onze omgeving, worden jaarlijks tuinkeuringen
gehouden. Het ligt in de bedoeling daarmee in 1989 ook voor de gemeente Vorden
te beginnen.
De tuinen in Vorden en omgeving liggen er in het algemeen mooi bij, en het
lijkt een goede zaak dat zoiets door zo'n keuring dan nog eens extra duidelijk
naar voren komt.
Er is overleg gepleegd met de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde, afdeling Zutphen-Warnsveld, die op meerdere plaatsen de tuin-
keuringen stimuleert en ook voor Vorden de nodige adviezen heeft gegeven.
Hetzelfde geldt voor de afdeling Lochem van die maatschappij. Bij de keuring
zelf zal de Maatschappij ook de noodzakelijke begeleiding geven.
Er is een werkgroepje gevormd, dat voor Vorden de keuringen van de grond wil
helpen; dat bestaat uit de volgende personen:

de dames Pelgrum, Geurkenweg 2, tel. 6686
Groen, Beatrixlaan 20, tel. 2566

de heren Baars, Kruisdijk 2, tel. 3303
v.d. Broek, de Steege 39, tel. 1375

Er zal drie maal per jaar gekeurd worden in verschillende categorieën, vooral
verdeeld naar de grootte der tuinen.
Teneinde vooral de individuele vrijheid van de bewoners te handhaven, is uit-
gegaan van een keuring op aanmelding; waarbij dus alleen de tuinen worden
beoordeeld van de mensen, die zich daarvoor hebben opgegeven. Dat aanmel-
den kan gebeuren bij de hiervoor genoemde personen en dat kan mondeling,
telefonisch of schriftelijk worden gedaan. Een spoedige opgave, doch uiterlijk
vóór l maart a.s., is gewenst.
Het doel van de tuinkeuringen is vooral de bevordering van het aanzien van
straten, buurten, wijken enz. en het daarbij stimuleren van elkaar. Iedereen kan
dus meedoen, die een tuin heeft, die bij het langslopen of langsrijden van de
weg af zichtbaar is. Een speciale vakkennis wordt niet verwacht en iedereen is
welkom: in Vorden, in het buitengebied en in Wichmond/Vierakker.
Op dinsdag 14 februari a.s. zal nog een speciale tuinavond worden gehouden in
het Dropscentrum aan de Raadhuisstraat te Vorden, waar de heer W J. Rensen-
brink, gepensioneerd voorlichter en leraar, voor tuinbouw, het één en ander
over tuinen hoopt te vertellen en nog verdere bijzonderheden over de tuinkeu-
ringen zullen worden gegeven. Daar bestaat óók de gelegenheid tot aanmel-
ding. De toegang is gratis; iedereen is hartelijk welkom.
Een tuinkeuring, zoals die nu in het voornemen ligt, kan alleen slagen als ieder-
een meedoet. Meldt u dus aan! ^ie advertentie.)

KPO Vierakker
Op 17 januari hield de KPO Vierakker
haar jaarvergadering, deze was van een
zeer goede opkomst. De voorzitter
opende de avond met een toepasselijke
inleiding over de contributie verhoging.
Hierna volgde het jaarverslag. Het was
een goed en druk bezet jaar geweest. De
penningmeesteres heeft goed op de cen-
ten gepast en had een batig saldo. De
Voorzitster Mevr. Hermsen - Eringfeld
en Mevr. Helmink - Miltenburg traden
na resp. 7 jaar en 6 jaar af, en werden be-
dankt voor het vele werk, een aanden-
ken en bloemetje als dank. Er werden 2
nieuwe bestuursleden gekozen t.w.
Mevr. Wolbrink - Tijssen en Mej. Anet
Rouwenhorst. Na de pauze hebben we
genoten van de dia's van de Hr. Brink-
man uit Vorden. Hier werden we weer
even een met de natuur. Hij vertelde ons
hoe het wild in de bossen leeft, woont en
zich voedt. De ree is bij uitstek een
prachtig dier, wat hij ons ook vele malen
liet zien. Over elke maand van het jaar
was een diersoort aan de orde, hoe hij
zoal leeft en zich gedraagt. Al met al was
het interessant en zeer boeiend. De
voorzitster bedankte de heer Brinkman
voor zijn uitleg bij de dia's en bood een
attentie aan.

Fred Veltkamp
toerfïetser van het
jaar bij
"Achtkastelenrijders"
Tijdens de feestavond van de VRTC
"De Achtkastelenrijders" is bekend ge-
maakt dat Fred Veltkamp toerfïetser van
het jaar is geworden. Hij legde van alle
leden de meeste kilometers af. De feest-
avond werd omlijst door een dropping
en gezellig pannekoeken eten bij de uit-
spanning "De Heikamp" in Ruurlo.

Dash/Sorob te sterk
voor Krekkers uit
Maria Paroctte
De wedstrijd tussen de dames van Dash/
Sorbo en de Krekkers uit Maria Parochie
(u weet wel waar Herman Finkers on-
langs nog aan het "k^mschudden"
was) was voor het talrijl^«bliek weinig
boeiend. De thuisclub wwdeze middag
over alle linies de betere ploeg. Ondanks
dat er weinig spektakulair volleybal
werd geboden kreeg Krekkers al in de
eerste set een geweldige "draai om de
oren". Op zeer eenvoudige wijze won
Dash/Sorbo met 15-3. Vooral Carla Ve-
ninga speelde in deze fase zeer sterk. In
de tweede set liep Dash al snel uit tot 5-1.
In plaats van door te gaan ging de ploeg
wat nonchalant spelen waardoor de
Twentse dames langszij konden komen
5-5. Dash verhoogde toen het tempo en
via 12-8 werd de stand op een gegeven
moment 14-11. Bij een harde smash van
één der Krekkers-dames kreeg Carla
Jansen de bal precies in het gezicht,
waardoor zij het veld verliet. ("Ik zag
plotseling allemaal sterretjes", zo ver-
klaarde zij later.) Wel de thuisclub raakte
even uit de concentratie met als gevolg
dat de set met de hakken over de sloot
gewonnen werd 15-13. In de derde set
was Carla Jansen weer van de partij. De
dames van Jaap Sanders hielden het
koppie er goed bij en kwamen op een 14-
6 voorsprong. Krekkers sputterde nog
wel even tegen maar kwam niet verder
dan 15-11. Eindstand 3-0 in het voordeel
van Dash/Sorbo. Door deze overwin-
ning zijn een Vordense dames een paar
plaatsjes op de ranglijst gestegen en lijkt
een positie in de middenmoot een kwes-
tie van tijd te worden.

Uitslagen DASH
dames: Dash 2-SS 2 1-3; Dash 3-Boeme-
rang l 1-2; SV Wilp-Dash 4 0-3; Dash 5-
Brunoc 3 3-0; Terwolde 2-Dash 6 3-0;
Olympia l - Dash 7 3-0; Boemerang 5 -
Dash 8 0-3; Dash 9 - S VS 9 3-0.
Heren: Dash 2 - Wilhelmina l 1-3; Dash
3 - Bruvoc 4 2-1
Meisjes: Dash Al - Epse Al 3-0; Dash
Cl - Wsv Cl 0-3
Jongens: Dash Cl - Wilhelmina Cl 3-0

Herberg tafeltennis-
toernooi
Zondag 12 februari worden de Vordense
tafeltenniskampioenschappen gehou-
den in de zaal van "De Herberg". Even-
als voorgaande jaren wordt er "geschei-
den" gespeeld. De jeugd begint 's mor-
gens en de senioren spelen 's middags.
Bij voldoende deelname is er ook een
speciale klasse voor dames en meisjes.
Ook de competitiespelers en rekreanten
worden gescheiden.

Voorzitter Jan van Ark tijdens feestavond

"1989 wordt belangrijk voor
voetbalvereniging "Vorden"
Tijdens de jaarlijkse feestavond, welke zaterdagavond in zaal "De Her-
berg" werd gehouden, maakte voorzitter van de voetbalvereniging "Vor-
den" bekend dat het bestuur inmiddels architekt Bielderman opdracht
heeft gegeven om de tekeningen voor de nieuw geplande akkomodatie te
maken.
Het wordt een nieuwe kantine met daar-
naast acht kleedkamers. Van Ark zei te
verwachten dat de gemeente Vorden
een en ander met voorrang zal behande-
len. De totale kosten bedragen tussen de
450.000 en 500.000 gulden. Voorts komt
er binnenkort een gesprek met de Stich-
ting Vordens Sportpark en de Vordense
Sportfederatie. Aanleiding hiertoe is on-
der meer de plannen die de gemeente
heeft om de komende jaren de velden te
privatiseren. In augustus aanstaande be-
staat "Vorden" 60 jaar. Het bestuur deed
een beroep op de leden om indien nood-
zakelijk de helpende hand te bieden bij
de festiviteiten. Jan van Ark maakte be-
kend dat zodra de akkomodatie gereed is
en de viering van het jubileum achter de
rug is, hij zal aftreden als voorzitter. "Ik
ben dan acht jaar voorzitter geweest en
dat is welletjes", aldus Van Ark. Tijdens
deze sfeervolle feestavond werden Dies
Eggink en Lute Harmsen gehuldigd van-

wege het feit dat zij 25 jaar lid zijn van de
vereniging. Herman de Weerd die aan
het eind van het seizoen Vorden als trai-
ner gaat verlaten, zal tijdens het slotbal
in mei door het bestuur worden gehul-
digd.

Ben Kolenbrander
trainer "Vorden"
Het bestuur van de voetbalvereniging
"Vorden" heeft dit weekend overeen-
stemming bereikt met Ben Kolenbran-
der. De in Zelhem woonachtige Kolen-
brander heeft 'n kontrakt getekend voor
l jaar met een optie op nog eenjaar. Ben
Kolenbrander is bij "Vorden" geen on-
bekende, want gedurende een aantal ja-
ren heeft hij met succes de Vordense A
jeugd onder zijn hoede.

Voetbal
Programma 28 januari
Bekerwedstrijd: Vorden Bl-PAX BI.
Competitie: Vorden Al-MVR Al; Wilp
Bl-Vorden B2; Vorden B3-DAVO B2;
Vorden C2-RKZVC C2.
Programma zondag 29
januari
Vorden 2-Sp. Eibergen 4; Wolfersveen
1-Vorden 3; Vorden 4-De Hoven 5; Vor-
den 5-Keyenb. Boys 4; Witkampers
9-Vorden 6; PAX 10-Vorden 7; de Hoven
'7-Vorden 8.

Kurkbiljarten
A.s. weekend 27-28-29 januari is er weer
het jaarlijks terugkerende kurkbiljarten.
Dit wordt gehouden in café Schoenaker.
De hoofdprijs is een herenrijwiel, en ook
andere waardevolle prijzen. Ook dit jaar
is er weer een aparte damesklasse.

Biljartuitslagen
Dinsdag 17 januari: KOT I-Kranenburg
l 40-29; Kranenburg 2-De Ruif 2 35-37.
Woensdag 18 januari: Kranenburg
3-KOT 3 35-32.
Donderdag 19 januari: De Boggelaar
2-Kranenburg 4 39-26; Olburgen 3-Kra-
nenburg 5 36-34.

Uitslag finale
Triathlon K.O.T.
Ie prijs biljartver. De Graafschap Doe-
tinchem 60 pnt., 2e Prijs biljartver. Spek-
schate Broekland 58 pnt.,3e prijs biljart-
ver. B.C.N. Neede, 54 pnt.

Dammen
Sneldamkampioenschap
distrikt Oost
Zaterdag 21 januari is in Ulft weer het
jaarlijkse distriktssneldamkampioen-
schap gehouden. Onder de 90 deelne-
mers waren liefst 19 DVC-leden. De
prijs in de Hoofdklasse ging niettemin
naar Frits Zegelink uit Winterswijk. In
de finale beschikte hij op het goede mo-
ment over de ruime steun van Vrouwe
Fortuna (enkele malen een klokover-
winning in slechte tot verloren stand).
Hij skoorde 12 punten uit 7 wedstrijden.
Op de 2e plaats eindigden Henk Groten-
huis ten Harkel en Henk Ruesink met 10
punten, die zich vrijwel zeker wel voor
de Gelderse finale te Wamel op 18 maart
hebben geplaatst. Henk Hoekman werd
4e met 9 punten. Jan Masselink werd
winnaar van de 2e finalegroep. In de 2e
klasse plaatste Jan Hoenink zich voor de
finale. Hier haalde hij 9 punten uit de 8
wedstrijden en werd gedeeld 3e, goed
voor de Gelderse finale. Kampioen werd
Zutphenaar Albert van de Boor. Gerco
Brummelman werd Ie in de 2e finale-
groep. Mike Voskamp is aspirantenkam-
pioen distrikt Oost geworden. Hij liet
slechts l nederlaag toe in de finale en
eindigde met ruime voorsprong. Anja
Bouwman werd 3e en Markt Klein Kra-
nenbarg 6e. De pupillenklasse werd ge-
domineerd door DVC. Kampioen werd
Marco Teunissen met 24 punten uit 14
wedstrijden, tweede Bert Klein Kranen-
barg en 3e Geert Jan Wassink.

Dammen
DVC6-DCZ3 5-5
Y. Baakman-G. Stokman 0-2;A. Bouw-
man- H. Geurds sr. 2-0; J. Kuin-J.Ker-
sten 1-1; R. Sluter- J. Schroër 2-0

Onderlinge Kompetitie
J. Masselink-H. Grotenhuis t.H. 2-0; H.
Hoekman-S. Wiersma 2-0; H. Graas-
kamp-A. Walraven 1-1; H. Klein Kra-
nenbarg - B. Nijenhuis 0-2; S. Buist - B.
Hiddink 1-1; G. Hulshof- J. Ebben 0-2;
H. Ordelman - J. Hoenink 0-2; B. Rossel
- H. Esselink 0-2; G. ter Beest - B. Breu-
ker 0-2; M. Boersbroek - B. Wentink 2-0;
M. Voskamp - T. Slutter 2-0; T. Janssen -
G. Brummelman 0-2.
Jeugd: G.J. Wassink - B. Klein Kranen-
barg 1-1; F. Meyerman - M. Klein Kra-
nenbarg 2-0; M. Teunissen - D. van Dijk
2-0; A. van Hoogmoed - B. Gal 1-1;
F.Kramer - B. Star 0-2; E. Kramer - F. Va-
neker 0-2; R. Booltink - B. Vriend 0-2; B.
Jongbloeds - J. Schieven 0-2; J. Weste-
rink - R. Zieverink 2-0;S. Bleumink - J.
Schieven 0-2; B. Star - W.Wu Chih 2-0; B.
Jongbloeds - F. Kramer 0-2; F. Vaneker -
B. Jongbloeds 2-0; J. Westerink - B. Star
2-0; J. Westerink - F. Kramer 1-1; E. Kra-
mer - B. Vriend 2-0; N. Star - R. Booltink
2-0;J. Schieven - R. Booltink 1-1; S. Ble-
umink - R. Zieverink 2-0; B. Jongbloeds -
J. Westerink 0-2; F. Vaneker - F. Kramer
0-2; R. Zieverink - W. Wu Chih 0-2; R.
Booltink - F.Vaneker 2-0; J. Westerink -
F. Kramer 0-2; S Bleumink - E. Kramer
2-0.

Heren Vorden
winnen met 9-6 van
Zevenaar
De heren van "Vorden '64"hebben za-
terdagavond de thuiswedstrijd tegen
Breuly uit Zevenaar verdiend met 9-6
gewonnen. De eerste periode werd afge-
sloten met de stand 2-2. Mark Karmig-
gelt en Kier Knol scoorden de Vordense
doelpunten. In de tweede periode
scoorde Mark Karmiggelt 3-2, waarna
Breuly de leiding nam met 3-4. De derde
periode werd afgesloten met de stand
7-4, via doelpunten van Frans Karmig-
gelt, Mark Karmiggelt en Martin Siebe-
link 2x. Uiteindelijk zorgen Mark en An-
dre Karmiggelt in de laatste periode voor
9-6.

Treffers winnen met
10-0
Het eerste team van de Vordense tafel-
tennisvereniging 'Treffers", dat het af-
gelopen seizoen degradatie net wist te
ontlopen, is het nieuwe seizoen goed be-
gonnen. Tegen Unitas 5 werd thuis een
10-0 zege behaald. Rolf Gaspar, Zwier
Heyink en Sjoerd Hovenkamp wonnen
alle partijen. Treffers 2 won met 8-2 van
Goma 3. Frans'Hovenkamp en Frans
Schoenaker wonnen alle partijen en sa-
men het dubbelspel. Tonny Bosch die
als invaller meedeed won een partij.
Deze week gaat Treffers l bij Winters-
wijk op bezoek en speelt het tweede
thuis tegen NOAD 1.



VERKOOPAKTIE ALLEEN OP 3ft.SU1 van L0»0„T tot9.0O uur A-J. 21.00 uur
00 uur IvJl 15.00 uur

HOOGSTE KWALITEIT AUTOMOBIELEN V<

Ruurlo

Alfa Sud
3 drs. 15TI

120.000 km. 1/81

Mazda 626
5 drs. 16S

45.000 km. 5/84

Opel Kadett
3 drs. 12S

99.000 km. 1/8

Opel Omega
4 drs. 18i

43.000 km. 4/87

Mitsubishi Lancer
5 drs. 1500

33.000 km. 6/86

Subaru DL
4 drs. 1600

114.000 km 8/86

Toj
/

114.1

Opel Corsa
3 drs. 1.0.S

38.000 km. 1/86

Opel Ascona
2 drs. 16S

142.000 km. 7/87

Opel Corsa
3 drs. 12S

38.000 km 1/87

Opel Kadett
5 drs. 13S

17.000 km. 1/88

Subaru Justy
3 drs. 1400

78.000 km. 10/83

Volvo 340
3 drs. 1400

78.000 km 10/83 37.

tin

Lotus Esprit
2 drs. 2.0S Turbo
27.000 km. 4/85

Opel Corsa
3 drs. 12S

64.000 km. 1/85

Renault 18TL
4 drs.

67.000 km. 1/80

Opel Ascona
4 drs. 19N

95.000 km. 3/81

Opel Kadett
3 drs. 13N

41.000 km 8/86

Ford Sierra
5 drs. 16S L.P.G.
113.000 km. 6/85

Fo
5 drs.

65.0

Op deze auto's is inruil en 100% financie
alle auto's krijgen voor de aflevering: 1. o

3.
4.

WIJ BIEDEN OP SSlSffSSSS^OOO,' MEER DAN DE ANWB-BO\

MET WAT VOOR RIJDENDE AUTO U OOK KOMT.
OPELSERVIC

Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, tel. C
Barchemseweg 45, 7261 DD Ruurlo. tel.



OR DE ALLERLAAGSTE PRIJS!
AGENS ZIJN DRASTISCH AFGEPRIJSD.

Lochem

m
g&r^**-.-*

ota Ce l i ca
drs. 2.0
00 km. 1/80

Opel Kadett
5 drs. 13S

67.000 km. 2/84

Opel Corsa
3 drs. 10S

38.000 km. 1/86

Opel Ascona
4 drs. 16 diesel
19.800 km. 1/83

Opel Kadett
3 drs. 16 diesel

170.000 km. 2/83

Renault 9
4 drs. 106.000 km.

1/82

Mitsubishi Galant
4 drs. 23 T.D.

155.000 km. 3/84

enault 11
drs. 1200

000 km 4/86

Opel Corsa
3 drs. 13N

17.000 km. 4/88

Ford Taunus
5 drs. 2.0I

125.000 km. 1/82

Opel Corsa
2 drs. 1.0S

22.000 km. 1/87

Opel Kadett
3 drs. 1.3.N

automaat
78.000 km. 8/82

Opel Ascona
3 drs. 12S

87.000 km. 2/82

Opel Kadett
3 drs. 12S

10.500 km. 2/85

Scorpio
I.Oi Automaat

K) km. 10/85

Mazda 929
4 drs. 2.0.L

76.000 km. 2/83

Opel Kadett
3 drs. 1.2.S
particulier

65.000 km. 3/85

Opel Kadett
3 drs. 13N

VERKOCHT 10/87

Volvo 66
2 drs

119.000 km. 2/81

Opel Kadett
3 drs. 12S

67.000 km. 3/85

Opel Omega
5 drs. 18S Station
32.000 km. 1/87

ing mogelijk 3 maanden 100% garantie
_• •_ • •_ .* ** »r%i, • uw gastheren:iderhoudsbeurt 2. APK keuring

>lledige ML/tectylbehandeling
.K. inSpGCtlG. * kenteken minimaal 3 maanden op naam gesteld.

kom dan naar ons.
#'**-rïS

v.d. KOOI BIER SIEMES

'AG BOEKJES PRIJS EN ALTIJD EEN INRUILPRIJS VAN 2000,
ZONDER INRUIL ZEER HOGE KORTINGEN.

Ol
5730-52555*
5735-3295

•©•
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Verander de wereld voor één mens
Door mijn bezoeken aan arme delen van Azië en Afrika zijn
statistieken met kille, abstracte getallen over hongerigen,
daklozen en zieken veranderd in levende, warme mensen.
Daardoor heb ik mijn houding en prioriteiten op veel gebie-
den radicaal veranderd.

doorCliffRichard
Mijn zorg en aandacht voor de
mensen in de derde wereld komen
niet voort uit een schuldgevoel
(omdat ik zoveel bezit), maar veel
meer uit dank voor wat ik heb ge-
kregen. En voorzover ik het zie, is
dankbaarheid niet alleen een ge-
voelsuiting. Het is juist een stimu-
lans om daadwerkelijk in actie te
komen.

Ik heb door mijn werk voor TEAR
Fund veel meer ontvangen, dan dat
ik gegeven heb. En iedere keer als
ik projecten in de ontwikkelings-
landen bezoek, kom ik verrijkt te-
rug.
Mensen vragen me wel eens wat
voor zin die hulpverlening heeft.
'Is het niet allemaal maar een drup-
pel op de gloeiende plaat?' Ja, de
verleiding is groot om je door sta-
tistieken en vergelijkingen te laten
drukken. Als je gaat denken in ter-
men van 'de miljoenen', ga je bij de
pakken neerzitten. Dat is echt sa-
tan*; manier. Die probeert je aan-

dacht af te leiden door in te fluiste-
ren: 'Maak je er niet druk om. Je
kunt er toch niets aan doen. Het is
verspilling van tijd. '
Het probleem van de nood in de
derde wereld is natuurli jk immens
groot. Maar het is even indrukwek-
kend te zien, hoe mensen daar ge-
holpen worden en de problemen
willen trotseren.

Een van de slogans van TEAR
Fund luidt: NIEMAND KAN DE
WERELD HELEMAAL VERAN-
DEREN, MAAR JE KUNT DE WE-
RELD VAN ÉÉN MENS VERAN-
DEREN!
En dat is het! We kunnen dan niet
alles doen, maar we kunnen wel
iets doen, waarmee mensen daad-
werkelijk geholpen worden. Be-
denk eens dat er vandaag een bijna
van honger stervend mens bij u op
de stoep zou staan. Zou u hem dan
geen eten geven, omdat er elders in
de wereld nog meer hongerigen
zijn?
Laat je niet terneer drukken of ver-
lammen door de gedachte, dat de
problemen enorm zijn. We hebben
een machtige God, die van elk
schepsel op deze wereld houdt. We
mogen voortdurend een beroep op
God doen. Maar misschien zijn we
dat wel verleerd of vergeten we
dat.

Kijken
met je Hart

Die ogen in dat jong
gezicht
het waren Jezus'ogen:
ze waren strak op mij
gericht
voelden ze zich bedrogen
omdat ik van erbarmen
sprak
maar d'ogen hield
gesloten
voor hen die zonder
voedsel, dak,
zo jong al, uitgesloten,
geen uitweg zien in hun
bestaan,
geen hoop om echt te
leven?
Wat moet ik doen? Kijkt
U mij aan?
God, ik kan enkel geven...

Nel Benschop

Kritische Vragen
Waarom zijn er zoveel
organisaties?
Er is zoveel te doen in de wereld!
De nood is zo groot. Er wordt nog
veel te weinig gedaan. Eén hele
grote wereldorganisatie zou lang
niet zo effectief werken als veel
kleinere. Als we maar samenwer-
ken waar we kunnen. We hebben
allemaal onze eigen achterban en
ons eigen front. Al die organisaties
vullen elkaar aan. En iedere geld-
gever kiest zelf wat hem het mees-
te aanspreekt en het beste lijkt,
aansluitend bij de eigen levens-
overtuiging.

Waarom doet onze overheid
dit soort werk niet?
Onze overheid steunt verscheide-
ne (ook christelijke) hulporganisa-
ties die vanuit ons land werken. Ze
financiert vaak mee. Ook TEAR
Fund kan in bepaalde gevallen op
overheidsbijdragen rekenen. En
dan wordt de particuliere hulp van
onze gevers verdubbeld. Zonder
dat u het weet geeft u soms dubbel!

Je hoort altijd dat er bij dit
soort werk veel aan de
strijkstok blijft hangen....
Nou, altijd.... Het is zo dat gezonde
organisaties hun kosten zo laag

mogelijk houden. Maar natuurlijk
kost het geld om mensen in verre
landen te helpen. Publiciteit. Ad-
ministratie. Transport. Personeel.
Maar dat zijn geen strijkstokken.
Dat is nodig om te zorgen dat het
geld goed gebruikt wordt.

Dan hoor je weer dat er'
voedsel ligt te rotten in de
havens van die
hongerlanden...
Ja, dat is wel gebeurd. Laten we
niet denken dat hulp altijd makke-
lijk te geven is. Soms is er grote te-
genwerking. Maar soms is er ook
niet zorgvuldig gedacht aan zaken
als transport en verdeling van de
hulp in de betrokken landen. Daar-
om werken wij alleen via organisa-
ties in de landen zelf en op hun ver-
zoek.

Maar blijven het geen drup-
pels op een gloeiende plaat?
We kunnen inderdaad niet de hele
wereld veranderen, maar laten we
maar beginnen de wereld van één
mens te veranderen. Je zult die ene
mens maar wezen! Of is een mens
niet meer de moeite waard voor
ons?
Het gaat tochomdeunieke.waarde
van elk mens...?

is een evangelisch hulp-en ontwik-
kelingsfonds.
Door het netwerk van wereldwijde
contacten met kerken, christelijke
organisaties en zendelingen in de
ontwikkelingslanden kan TEAR
Fund effectief helpen bij:
• Noodhulp
• Kinderhulp
• Gezondheidsprogramma's
• Gezins-en samenlevings-

programma's
• Verbetering woonomstandig-

heden
• Uitzending ontwikkelings-

werkers
• Voorlichting

Het werk van TEAR Fund is finan-
cieel afhankelijk van giften van
o.a. particulieren en kerken. Te-
vens wordt het ontwikkelings-
werk in de derde wereld gefinan-
cierd door legaten, schenkingen en
erflatingen.
foto-verantwoording:
EMI Records (U.K.)
L. Hoddenbagh, Driebergen
S. v.d. Land, Wassenaar
M. R. Loggers / TEAR Fund, Drie-
bergen

TEAR Fund Nederland
Postbus 104
3970 AC Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 03438-14844
Giro: 41400
Bank: ABN nr. 50.80.12.600
KvK. nr. S-177385

Speurpuzzel

TEAR Fund
Nederland
Noodhulp
Als er rampen voorkomen. Voed-
sel, medicijnen, tenten, enz. bren-
gen de overlevenden troost en
hoop voor vandaag.

Gezins- en samenlevings-
programma's
Bieden honderden gezinnen een
kans om in relatief korte tijd zelf-
standig en onafhankelijk van hulp
aan de toekomst te kunnen bou-
wen. Door middel van het opzetten
van kleinschalige projecten, scho-
ling, training, begeleiding, enz.
kunnen ouders of verzorgers bin-
nen enkele jaren de verantwoor-
ding voor hun gezin weer aan.
Stichting TEAR Fund heeft meer
dan 10 van dergelijke program-
ma's in diverse derde wereldlan-
den. Een kleine maandelijkse bij-
drage uit onze overvloed (ƒ 30,-
per maand)geeft een gezin ver weg
toekomstperspectief via het pro-
gramma van 'De Gulden Weg'.

Uitzending
Van ontwikkelingswerk
de duur van 3 tot 4 jaar. V
sen die hun kennis overdragen aan
inheemse mensen, waardoor de ei-
gen bevolking zelfstandig aan de
toekomst kan bouwen.

Projecten ĵ R
Zoals herbouw van hurë^, het
slaan van waterputten, de bouw
van klinieken, het geven van land-
bouwvoorlichting, onderwijs en
andere mogelijkheden geven men-
sen in tal van landen hoop en per-
spectief op een menswaardig be-
staan.

De problemen in de ontwikkelingslanden zijn als een
puzzel; maar met elkaar kunnen we de oplossing vin-
den.
Schrikt u niet teveel van de enorme
letterbrij, want deze puzzel is echt
niet moeilijk. U hebt er alleen wat
doorzettingsvermogen voor no-
dig!

Wat is de bedoeling?
U ziet een lijst met woorden en een
letterdiagram. De woorden zijn al-
lemaal terug te vinden in het dia-
gram. De moeilijkheid is, dat de
woorden in alle richtingen ge-
schreven kunnen staan en elkaar
voor een deel kunnen overlappen.

Aan de gegeven woorden ziet u
wat de bedoeling is. Streep de ge-
vonden woorden door.

Als u alle woorden hebt gevonden
en doorgestreept, dan zult u zien
dat een aantal letters niet is door-
gestreept. Schrijf deze letters ach-
ter elkaar. Als u nu ook nog alle let-
ters 'X' wegstreept, blijft een zin
over. Deze zin heeft, evenals de
woorden in het diagram, te maken
met TEAR Fund. Veel puzzelple-
zier!

De woorden zijn:

ACHTEROP
BEVOLKING
BROOD
CHRISTENEN
DRIEBERGEN
DRINKWATERVOORZIE-

NING
EENZAAM
EONDS
FYSIOfHERAPEUT
GEESTELIJKE NOOD
GEBIED
GEBORGEN
GELD
GELUKKIG
GEZ1NSPROGRAMMA
GIFT
HAÏTI
HART EN HOOFD
HONDURAS

HOOP
HULP .
IDEAAL
KLEDING
KLIMAAT
LANDBOUW-

K U N D I G E
L E E F M I L I E U
LIEFDE
MATERIAAL
MENSEN
M I N D E R H E I D
NEPAL

STICHTING TEAR F U N D
STRAATKIND
THUIS
TSJAAD
TIJDELIJK OVER-

ZEES PERSONEEL
UITWEG
U I T Z E N D I N G

NOODHULP
ONDERDAK
ORGANISATIE
OVERZEE
RIJKDOM
SMART

VAKMENSEN
VERANTWOORDELIJK-

HEID
VERVOLGDEN
VOEDEN
VOLK
VOORLICHTING
WATERPUT
WERELDWIJD
WERKGROEP
WOORD EN DAAD

Aanbeveling
'Door mijn betrokkenheid bij
TEAR Fund begrijp ik veel meer
van de problematiek in de ontwik-
kelingslanden. Ik vind het een ge-
weldig voorrecht vice-voorzitter
van TEAR Fund in Engeland te
zijn. Ik kan niet anders, dan het
werk van TEAR Fund Nederland
van harte bij u aanbevelen. Samen
kunnen we uitdrukking geven aan
de liefde van Christus voor hen, die
het zo verschrikkelijk hard nodig
hebben.'

CliffRichard

uad|3q suauiapauj «n d|3H.

Werkgroepen
In tal van plaatsen in ons land zijn
werkgroepen van TEAR Fund,
waar mensen, afkomstig uit ver-
schillende kerken, van tijd tot t i jd
samenkomen om voor het werk te
bidden, bekendheid te geven aan
het werk in eigen omgeving, fond-
sen te werven etc. U bent van harte
welkom bij zo'n werkgroep.
Meer informatie over de werk-
groepen kunt u aanvragen op het
landelijk kantoor (03438-14844).
Wij sturen u graag een folder en
verdere gegevens toe.
Mocht blijken dat in uw plaats nog
geen werkgroep aanwezig is, dan
bent u misschien één van de initia-
tiefnemers tot oprichting ervan.
Uiteraard zullen wij u hierbij graag

helpen.f m m m — ^

Nederland:
Jaar

mensen
.nelpen
ichzelf te
nelpen»

Voorlichting
Aan christenen in Nederland door
middel van lectuur en Bijbelstu-
dies m.b.t. ontwikkelingswerk.
Verder het geven van gastlessen

op scholen en het verzorgen van
informatie-aj^iden en dia- of
filmvoorstel^^en. Stichting
TEAR Fund^m>rmeert christenen
omtrent hun verantwoordelijk-
heid t.o.v. de materiële en geestelij-
ke nood in de derde wereld.

Kinderwerk
Omdat een land met zieke, bange
en ondervoede kinderen geen toe-
komst heeft.
Het Kinderfonds richt zich op de fi-
nanciering van de bouw van kin-
dertehuizen, scholen, klinieken
voor moeder- en kindzorgen biedt
tevens hulp voor onderwijs (stu-
diebeurzen), voedselprogramma's
en medische verzorging.

Stichting Nederland
D V G

Ogen van
Straatkinderen
De bevolking van de
sloppen
Manila is een wereldstad met 11
miljoen mensen. Éénderde leeft
onder de armoedegrens. Dat is de
bevolking van de sloppen. Zij le-
ven van klusjes en bedelen. Dat is
geen leven maar overleven. Er zijn
30.000 straatkinderen, zonder
thuis, zonder warmte, zonder ge-

Ogen die vragen
Het dagelijks leven van de straat-
schoffies bestond uit roven, stelen,
bedelen, prostitutie. Het staat hun
op het lijf geschreven: goor, rafe-
lig, onwennig aan regels, en soms
met kaalgeschoren hoofden omdat
ze uit de gevangenis (!) komen. In
het kamp worden ze bezig gehou-
den met gezonde dingen. Maar

borgenheid, ten prooi aan ui tbui-
ters, ook seksuele uitbuiters, want
kinderprostitutie komt veel voor.

De reddingsboot
Er staat een christelijk opvanghuis
voor straatkinderen in Manila. Dat
is de "Reddingsboot". In een lan-

delijke omgeving buiten de stad
worden ook kampen gehouden.

SAandacht, warmte, zorg, drie goe-
de maaltijden per dag, spelletjes,
sport, Bijbelverhalen, zingen, ge-
2elligheid. Dat is één van de pro-
jekten dié Tear Fund Nederland
steunt.

toch is er nog vaak een droeve blik
in hun ogen. Ogen die konstant
vragen om aandacht, warmte, lief-
de.

Weggelopen
De jongen Manoio liep van huis
weg omdat zijn vader hem bijna
dagelijks sloeg met de ketting. Hij
koos de straat als zijn thuis. Maar
het straatleven sloeg ook wonden.
Hij hield zich in leven met diefstal
en erger. Hij is ondervoed geraakt.
Maar hij begint nu op te knappen.
In de Reddingsboot.

Ogen van
Moeders
Een medewerkster vertelt
Ik ben thuis, maar haar ogen ach-
tervolgen me nog steeds. Ogen
zonder hoop, zonder glans. Alleen
maar die diepe pijn. Als ik mijn
ogen een moment sluit, zie ik haar
weer voor me. En opnieuw voel ik
dat ik mijn emoties niet de baas
kan. Ik kan nog steeds niet begrij-
pen dat mijn handen dat kleine, bij-

na levenloze lichaampje hebben
vastgehouden.
Watersnood
We brachten een bezoek aan een
dorpje in Bangladesh. Er hadden
overstromingen plaatsgevonden.
De stenen huizen bleven staan
maar de lemen hutten waren inge-
zakt. Huisraad weggespoeld.
Schade zichtbaar en voelbaar. De
oogst verrot op het land, onder wa-
ter. De hele veestapel verdronken.
We bespraken de situatie met de
mannen van het dorp.

Baby van een week
Ineens kwam een kleine tengere
vrouw naar ons toe met een bun-
deltje onder haar sari. Ze bedekte
haar gezicht toen ze me het bun-
deltje mens in mijn handen gaf.
Een babietje van een week oud.
Ouder zal het niet meer worden.
De diepe zwarte plekken op het
hoofdje, de krampachtige adem-
haling en het moeizame slikken
kondigen de doodsstrijd aan. Ik
voel me hulpeloos. Hier kan nie-
mand meer helpen. Diep in mijn
hart stijgt een geluidloos gebed op:
Heer, laat het niet lang duren.

Hoop geven
Ik wist echt wel hoe groot de nood
was. Ik hoorde en las de aantallen
slachtoffers. Ik zag de watervlak-
te. Maar ik zag de nood niet alleen.
Ik heb Bangladesh gevoeld... toen
zij haar stervende kindje in mijn
handen gaf. Ik zou ze allemaal wil-
len helpen. Al die vrouwen, al die
mannen en als het nog mogelijk
is... al die kinderen, die de toe-
komst van Bangladesh nog een
glans en hoop kunnen geven.

In het kader van het 15-jange
bestaan heeft TEAR Fund Ne-
derland een speciaal jubileum-
magazine uitgegeven volop in-
formatie over het werk in de
ontwikkelingslanden.

Ook kunt u het blad TEAR Fund
Nieuws gratis ontvangen, zodat
u op de hoogte blijft van het
werk in de derde wereld.

U kunt bellen: 03438 - 14844 of
schrijven: Postbus 104, 3970
AC Driebergen.

Ogen die
Kansen
zien
Rampgebied Haïti
Haïti is één van de armste landen
van de wereld. Het noorden is het
meest achtergebleven en arm. Een
rampgebied. Problemen als: over-
bevolking, ontbossing, uitbuiting
door dictatuur. Het is een mentaal
verwoest volk. Mensen met han-
den die al in de bedelstand staan
als ze worden geboren.

Peter en Lia
Gedurende zes jaar werkten twee
ontwikkelingswerkers van TEAR
Fund in Haïti. Peter van Lonkhuij-
zen in de landbouw en Lia van
Lonkhuijzen in het vrouwenwerk.
Ze hebben mensen geholpen zich-
zelf te helpen. Ze hebben een be-
kwame Haïtiaanse medewerker
opgeleid: René, die op zijn beurt de
mensen helpt zelfstandig te wor-
den. Hij heeft nu al 15 groepen sa-
mengesteld waar hij zelf nog de be-
geleider van is. De groepen krijgen
onderwijs in hygiëne voor gezin en
vee, bestuderen rechten en plich-
ten van boeren, en hebben een
hulpkas voor boeren in nood.

René
René heeft een cursus in veterinai-
re verzorging gevolgd en behan-
delt de dieren met succes. Hij is te-
vens een kliniek begonnen. Zijn
kerk heeft hem een bedrag gege-
ven om medicijnen en instrumen-
ten aan te schaffen. Om dit werk
goed te kunnen doen, heeft René
eigenlijk een motorfiets nodig. En
zijn salaris kan nog niet door de
kerk worden betaald. Daarom
steunt TEAR Fund hem. Totdat het
werk onafhankelijk is geworden
van buitenlandse hulp. Want dat is
de bedoeling.
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Meester blij verrast

De leerlingen van de Dorpsschool te Vorden zetten hun meester van Doorn in het Zonnetje.
Uiteraard moest dit buiten gebeuren.
Zij verzamelden zich op het schoolplein en nodigden hem onder luid geroep „TIM, TIM, TIM" uit om
naar buiten te komen.

Namens alle leerlingen mocht meester van Doorn daar een dekbedovertrek, voorzien van de
namen van alle leerlingen in ontvangst nemen, dit ter gelegenheid van de geboorte van zijn zoon Tim.

CDA wil aparte
raadscommissie voor
Financiën en voor
Openbare Werken
De eerste vergadering van de nieuwe
raadscommissie voor Financiën en Open-
bare Werken heeft dinsdagavond heel wat
gekrakeel opgeleverd. Van CDA-zijde (de
heren van Voskuilen en Lichtenberg)
werd voorgesteld deze commissie in de
toekomst te splitsen.
„Wij zijn van mening dat in een gekom-
bineerde commissie bepaalde zaken te-
kort worden gedaan. Bij een gesplitste
commissie is er van meer deskundigheid
sprake", aldus lichtte dhr. van Voskuilen
het CDA-standpunt toe.
Mevr. Horsting-Spee (PvdA) en de he-
ren Hoogland (PvdA) en Brandenbarg
(VVD) voelden niets voor twee aparte
commissies. „Het heeft tot dusver altijd
goed gefunktioneerd en waarom dan
veranderen. Daar zien wij het nut niet
van in", aldus de konklusie van genoemd
drietal.
Dhr. Brandenbarg was van mening dat
het meer ging om een invulling van
CDA-zijde, welke personen erin welke
commissie zitting moeten hebben, dan
over het effekt van een splitsing. „Als u
bedoelt dat ik dan over zou zijn, dan blijf
ik gewoon eenjaar aan de kant staan", al-
dus reageerde CDA-er Lichtenberg op
de woorden van Brandenbarg. Overi-
gens zou in de visie van het CDA dhr.
Lichtenbarg zitting gaan nemen in
Openbare Werken en de heren Voskui-
len en Regelink in de commissie Finan-
ciën.

Toen het op stemming aankwam bleek
de huidige commissie verdeeld. Drie
voor en drie tegen. Wethouder Slingen-
berg (WD): „Ik neem geen politiek
standpunt in. Dit gezelschap moet het
zelf maar uitmaken wat ze willen". In-
tern zal men zich nog nader op deze ma-
terie beraden.

In de commissie Algemeen Bestuur pro-
beerde dhr. A.H. Boers, fraktievoorzitter
van het CDA, het standpunt van zijn par-
tij over een gesplitste commissie Finan-
ciën/Openbare Werken ook ter tafel te
brengen. Burgemeester Kamerling kap-
te op voorhand een discussie door op te
merken dat de huidige commissie Finan-
ciën/Openbare Werken eerst zelf maar
over deze kwestie moet stoeien. „Wij ho-
ren dan wel met welke oplossingen ze
komen", aldus burgemeester Kamer-
ling.

Meerjarenplan
Bij de behandeling van het ontwerp
meerjarenplan maakte burg. Kamerling
bekend dat zich niemand voor inspraak
op dit meerjarenplan heeft gemeld, zo-
dat het plan in maart aan de Raad zal
worden voorgelegd. Het ontwerp is een
bijstelling van het vorig jaar vastgestelde
meerjarenplan.
Daarin waren bedragen voor de herin-
richting van het centrum van het dorp en
de omleidingsroute nog niet opgeno-

men. De commissie Algemeen Bestuur
was in meerderheid van mening dat wat
betreft de aanwijzing van gemeentelijke
vertegenwoordige'rs in diverse instellin-
gen men de kontinuïteit moet blijven
waarborgen. Dus geen nieuwe verdeling
gaan maken maar alleen de personen
aanpassen aan de nieuwe situatie, aange-
zien er voor volgend jaar opnieuw ge-
meenteraadsverkiezingen voor de deur
staan.
Dhr. H. Tjoonk (VVD) merkte nog op
dat hij in de toekomst het liefst die afge-
vaardigden benoemd zag die ook ver-
stand van het onderwerp hebben. Van
welke politieke kleur de man of vrouw
moet zijn, vond Tjoonk niet zo belang-
rijk.

Treffers spelers
succesvol bij Oost
Gelderse kampioen-
schappen
Tijdens Oost Gelderse tafeltenni-
skampioenschappen slaagde Sjoerd Ho-
venkamp erin zowel de B-als de C-klasse
te winnen. Frans Hovenkamp wist de
D-Klasse en het kombinatieklassement
te winners In het dubbelspel wisten
beide b^fcs beslag te leggen op de
tweede plrats.

Burgemeester Kamerling in Commissie Algemeen Bestuur:

We willen in Vorden helemaal
geen eenheidsoefenterrein
in het Groote Veld

„We willen het helemaal niet in Vorden hebben. We zullen er alles aan
doen om het hier niet te krygen", aldus burgemeester Kamerling dins-
dagavond in de commissie Algemeen Bestuur, toen daar gesproken werd
over een notitie van het College aan de Raad waarin het College zegt
bevreesd te zyn voor de aantasting van Het Groote Veld.

Op 8 februzri zal er in Hotel Bakker een
voorlichtingsavond worden gehouden in
het kader van de op te starten milieu-
effekt-rapportage ten behoeve van het
Eenheidsoefenterrein Het Groote Veld.
Tot en met 7 maart aanstaande zal er ge-
legenheid bestaan om te reageren op de-
ze startnotitie MER.
Met andere woorden kenbaar maken
welke onderzoeken gepleegd zouden
moeten worden en met welke zaken en

wensen rekening gehouden zou moeten
worden.
De commissie Algemeen Bestuur
schaarde zich „vierkant" achter de ziens-
wijze van het College. „Het is belangrijk
dat in dezen de krachten gemobiliseerd
worden, teneinde gezamenlijk de bezwa-
ren van de Vordense gemeenschap te
verwoorden", aldus CDA-er Boers met
betrekking tot de voorlichtingsavond
van 9 februari a. s.

Ledenvergadering
WD
Afgelopen maandagavond, 23 januari,
hield de WD afdeling Vorden een bij-
zondere ledenvergadering in Hotel Bak-
ker.
Tijdens deze vergadering werd afscheid
genomen van oud-raadslid dhr. Groen
en voorzitter dhr. Burbach, die i.v.m.
verhuizing naar een andere gemeente
het voorzitterschap neerlegt en be-
stuurslid dhr. Haverkamp.
Voor de functies in het bestuur werden
twee nieuwe bestuursleden gekozen,
t.w. mevr. H. Klein Lebbink uit Wich-
mond en dhr. G. A. Hoflinger uit Vorden,
die tevens het secretariaat op zich neemt.
Mevr. Mulderije-Meulenbroek werd
hierna tot nieuwe voorzitster gekozen.

K.O.T.

Sport
W Vorden

nieuws

Uitslagen E-F pupillen
Zaalcompetitie sporthal Zutphen: Gaz.
Nieuwland E2-Vorden E2 1-1, Vorden
E2-Wilh. SSS E2 3-0, Zutphen E2-Vor-
den E2 2-1.
AZC F3-Vorden F3 0-1, Vorden F3-
Warnsv. Boys F2 0-0, Vorden F3-Wilh.
SSS F3 1-1.
Zaalcompetitie sporthal Wichmond:
AZC Fl-Vorden Fl 2-0, Hercules Fl-Vor-
den Fl 3-2, Vorden Fl-Zutphania Fl 4-0,
PAX Fl-Vorden Fl 0-3.
Vorden F2-Wilh. SSS F2 0-0, PAX F2-
Vorden F2 0-1, Gaz. Nieuwland Fl-Vor-
den F2 3-2, Wilh. SSS F2-Vorden F2 1-1.

Programma D-pupillen
Biljartver. K.O.T. wil allen die hebben
meegespeeld en alle sponsors en mede- Zaterda8 28januari zaalcompetitie sport-
werkers van dit toernooi hartelijk dan- hal w'chmond: Gaz. Nieuwland D2-
ken voor de sportivieteit en inzet. Vorden D2' Vorden D2-Zutphen D2.

Help de natuur een
pootje, eet een
pandabroodje

Vanaf 28 januari j.l bakken de bakkers in
Nederland, twaalf weken lang, voor een
doel dat iedereen zal aanspreken. Het
gaat om een actie voor het Wereld Na-
tuurfonds. Met een knipoog naar hun
overbekende symbool, de Pandabeer,
bakken de bakkers speciale broodjes
met de toepasselijke naam "Panda-
broodje". Een deel van de opbrengst van
de Pandabroodjes is bestemd voor het
Wereld Natuur Fonds. Door de WWF-
merkjes op de verpakking te sparen, kan
men nog een extra bijdrage aan het
goede doel leveren. Als een volle spaar-
bon met vier van deze merkjes tezamen
met een giro-betaalkaart of eurocheque
t.w.v. f2,75 naar "Actie Pandabroodje" in
Zeist wordt gestuurd, ontvang de consu-
ment een grappig Pandaknijpbeertje.
Met deze spaarbon kan men zich tevens
als lid van het Wereld Natuur Fonds op-
geven. Pandabroodjes zijn verkrijgbaar
bij Bakkerij van Asselt, Oplaat en 't Win-
keltje. Zie ook advertentie.

BROODJE

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Jagersgehakt
Vroeger werd „Jager
de dry vers van het

hakt" als maaltijd na een jachtpartij voor
opgediend.

Reken voor 4 personen op 400 tot 500 gram grof gemalen runder- of varkens-
gehakt en 100 a 150 gram mager vers spek. Verder heeft u nodig: 2 grote uien,
200 gram kleine champignons, 2 dl rode wijn (bijvoorbeeld Rioja), l kleine
groene kool en 750 gramjfctine (of in kleine stukken gesneden) aardappelen.

Zet de aardappelen op met ruim water met zout. Voeg na 10 minuten de in
smalle reepjes gesneden groene kool toe. Schep, zodra de aardappelen gaar
zijn, alles in een vergiet en laat aardappelen en kool goed uitlekken.
Snijd het spek in kleine brokjes en bak ze uit tot ze bruin en knapperig zijn.
Schep ze uit de pan en houdt ze apart. Bak in het achtergebleven spekvet het
gehakt onder voortdurend omscheppen tot het de oorspronkelijke kleur heeft
verloren en in kruimels uiteen is gevallen.
Voeg dan de grof gesnipperde uien en in vieren gesneden champignons toe.
Schep alles enkele malen goed om en laat alles dan nog enkele minuten bak-
ken tot het gehakt een bruine kleur heeft gekregen.

Schenk er vervolgens 2 dl kokend water (of bouillon) en de wijn bij. Voeg wat
zout/peper toe, leg het deksel op de pan en laat alles nog ca. 20 minuten heel
zachtjes sudderen. Schep er tenslotte de aardappelen en groene kool door.
Dien het gerecht op als het geheel door en door warm is. Strooi er vlak voor
het opdienen de achtergehouden spekjes over.

TIP: het gerecht krijgt een pittige smaak als u er tegelijk met de uien ook nog 2
ragfijn gehakte teentjes knoflook bij doet.

Bereidingstijd ca. 30 minuten Energie per portie: ca. 2855 kJ (680 kcal)

Wederom groots Rosen-
montagsbal in de Herberg
Naast de andere dagen is de maandag in „de Herberg" toch de dag waar-
voor de mensen uit de gehele regio graag naar Vorden komen.
's Morgens begint het festijn met het inmiddels traditionele pyjama-
ontbijt waarvoor zich vorig jaar maar liefst 100 personen aanmeldden.
Voor de avond wordt de gehele herberg weer aan elkaar gekoppeld door
middel van een tentgedeelte. De entree zal dit jaar worden verplaatst van
het café naar de tent om zodoende een snellere doorstroming te verkrij-
gen.
Voor de veertien gulden (voorverkoop) wordt weer een daverend pro-
gramma verzorgd m.m.v. het dans- en showorkest LIBERTY, llanska
duo en een optreden van IMCA MARINA.
Verder zijn er op deze avond 4 bars geopend en kan men terecht bij de
barbecue.

Durfcursus
De Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening "De Graafschap", afde-
ling algemeen maatschappelijk werk,
start binnenkort in Lochem weer met
een assertiviteitsgroep, waarin mensen
kunnen leren beter voor zichzelf op te
komen, waardoor het zelfvertrouwen
groter wordt.
Zaken die in deze groep aan de orde ko-
men zijn onder meer:
- Beter voor jezelf opkomen;
- Nee zeggen als je nee bedoelt, zonder

je daarover schuldig te voelen;
- Het leggen van nieuwe contacten;
- Voor je mening durven uitkomen;
- Vergroten van je zelfvertrouwen.

Naast gesprekken worden er ook prakti-
sche oefeningen in de groep gehouden.
De groep komt tien achtereenvolgende
dinsdagmiddagen van 14.00-16.00 uur bij
elkaar op het kantoor van de Stichting
"De Graafschap", aan de Zwiepseweg 27
te Lochem; de eerste bijeenkomst is op 7
maart 1989. Er kunnen ongeveer 12 men-
sen deelnemen aan de groep.
Belangstellenden worden uitgenodigd
voor een gesprek met één van de maat-
schappelijk werksters.
Aanmelding kan telefonisch bij Hennie
Kooke; zij is op werkdagen van 8.30-9.30
uur bereikbaar (tel.nr. 05730-52931).
De uiterste aanmelddatum is 17 februari
1989.

Agenda
JANUARI:
26 PCOB de Wehme, Vorden
27 De Wehme: Open Tafel
30 Jaarvergadering Kranenburgs Be-

lang, zaal Schoenaker
31 Soos Kranenburg: gym, kaarten en

bingo
31 De Wehme: Open Tafel

FEBRUARI:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
3 Open Tafel de Wehme, Vorden
3 Bingo, Ludgerusgebouw
4-5-6-7 Carnaval Vorden, de Herberg
6 Kranenburgs Carnaval

bij café Schoenaker
6 ANBO Vorden, Jeu de uouie cam-

ping de Goldberg
7 Open Tafel de Wehme, Vorden
7 Karnaval Vorden, Bejaardenmiddag
8 Bijeenkomst Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen

8 HVG Wichmond. Schetsjes en voor-
drachten

10 Open Tafel de Wehme, Vorden
10 Film en dia's ANBO Vorden in

Dorpscentrum
12 De Herberg, Vorden. Tafeltennis-

toernooi Treffers '80
14 Open Tafel de Wehme, Vorden
14 Soos Kranenburg/Vorden: lezing
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
17 Open Tafel de Wehme, Vorden
19 Frühschoppen Concordia
20 Gezamenlijke avond KPO, ABTB

Vorden Kranenburg
21 Open Tafel de Wehme, Vorden
21 KPO Vorden Kranenburg, Textiel te-

kenen, etc.
21 NCVB JAarvergadering Vorden
21 KPO Vierakker, Reisje Westfriese

Flora
22 HVG afd. Dorp Vorden, Maandelijk-

se avond
22 Bejaarden Vierakker Wichmond
22 HVG Wichmond. Keuringsdienst

van Waren
23 PCOB de Wehme, Vorden
24 Open Tafel de Wehme, Vorden
24 Gez. Culturele avond GMvL, Jong

Gelre en Ned. Bond v. Plattelands-
vrouwen, Vorden

24 en 25 Toneeluitvoering Ludgerusge-
bouw

25 Vordens Toneel in Dorpscentrum
Vorden

28 Open Tafel de Wehme, Vorden
28 Soos Kranenburg/Vorden, Kaarten

en Bingo
28 KPO Vierakker

Sport nieuws
Jan Weevers
clubkampioen RTV
Vierakker-
Wichmond
Afgelopen zaterdag hield de RTV Vier-
akker-Wichmond in samenwerking met
de ETP Zutphen en de Zwaluwen De-
venter de clubkampioenschappen veld
rijden. Op een goed maar zwaar berijd-
baar motorcross circuit van de Harf-
sense motorclub startten ruim 60 deel-
nemers en werd gestreden om de alge-
mene titels. Na het vertrek ontstond er al
snel een kopgroep van 8 renners. Maar
naarmate de koers vorderde vielen er
nog enkele renners af, en toen men na
ruim 50 minuten aan de laatste ronde
begon, was het wel duidelijk dat de RTV
met 4 man in die kopgroep vertegen-
woordigd was maar ook Gerrit Tiemen
die tijdens het NK Veldrijden nog een
goede 3e plaats wist te veroveren moest
het nu afleggen tegen Jan Weevers van
de RTV, 2e Gerrit Tiemen uit Terwolde,
Clubkampioen van de Zwaluwen.
Derde werd Rudi Peters, 4e Manno Lub-
bers en 5e Ben Peters, allen RTV Vierak-
ker-Wichmond. 6e Gerrit de Jong ETP
en tevens clubkampioen. De volgende
plaatsen waren weer voor RTV-ers en 7e
Eric de Greef en 8e Peter Makking. Te-
vens werd bekend gemaakt dat Manno
Lubbers geselecteerd is voor de Gel-
derse selectie die onder leiding staat van
Red de Kinkelder. De eerste grote wed-
strijd voor deze junior in de dorpen om-
loop in het West Brabantse Ruchpen.
Zondasg 29 januari organiseert de RTV
Vierakker-Wichmond een veldtoertocht
vanaf de camping de Kleine Steege. De
route in geheel uitgepijld en na afloop is.
er gelegenheid om de fiets schoon te'
spuiten en er is douche-gelegenheid. De
afstand zal rond de 45 km. bedragen
door steeds afgewisseld terrein.



• 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 Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

MTELUKE
ORGANISATIE

GEMEENTE
VORDEN

Met name voor de nieuwe inwoners van
de gemeente Vorden in Wichmond en
Vierakker wordt thans een overzicht van
de ambtelijke organisatiestructuur van
de gemeente Vorden afgedrukt. De se-
cretaris staat aan het hoofd van de secre-
tarie.

De afdeling Welzijn is gehuisvest in de
boerderij achter het koetshuis. Op deze
afdeling worden onder andere de vol-
gende werkzaamheden verricht:
- subsidieverlening ten behoeve van

verenigingen en instellingen;
- sport en recreatie;

— sociale zaken;
- opvang werklozen;
- verdeling bestaande woningen.
De chef van deze afdeling is de heer P. de
Vries.
De afdeling Ruimtelijke Ordening
Bouwtoezicht is gevestigd in het rechter
gedeelte van het koetshuis. Deze afde-
ling houdt zich in hoofdzaak bezig met:
- bestemmingsplannen;
- bouwvergunningen;

— volkshuisvesting;
- woonwagenaangelegenheden (ver-

huur standplaatsen);
- stads- en dorpsvernieuwing (waaron-

der woningverbetering en subsidies
ten behoeve van gemeentelijke mo-
numenten).

- aan- en verkopen.
De chef van deze afdeling is de heer J.
Ditzel.
Op de afdeling Gemeentewerken, ge-
vestigd in het linkergedeelte van het
koetshuis, worden o.a. de volgende
werkzaamheden verricht:
- onderhoud wegen en bestratingen;

— groenbeheer;
- kapvergunningen;
- gladheidsbestrijding;
- verkeersaangelegenheden (technisch

gedeelte), inclusief de omleiding van
het doorgaand vrachtverkeer en de
herinrichting van het centrum van het
dorp Vorden

- rattenbestrijding;
- riolering;
- inritvergunningen;
- uitzetten van bouwkavels;

De chef van deze afdeling is de heer B.
Bekman.
Op de afdeling financiën, gevestigd in
het kasteel, worden de volgende werk-
zaamheden verricht:
- financieel beleid (met name opstel-

len van de begrotingen) -financieel
beheer (met name opstellen van de
rekeningen)

- belastingen en heffingen waaronder
Onroerendgoedbelasting en Afval-
stoffenheffing;

— onderwijs
- personeelsaangelegenheden
- automatisering;
- grondbedrijf
De chef van deze afdeling is de heer
T.M. van Hunnik.
De afdeling Algemene Zaken houdt
zich bezig met:
- milieu-aangelegenheden;
- gemeentelijk monumentenbeleid en

rijksmonumenten;
- kamperen en recreatie (toerisme);
- algemene juridische aangelegenhe-

den;
- rampenplannen;
- verkeerszaken (juridische gedeelte);
- bezwaar- en beroepschriften gericht

aan de gemeenteraad;
- voorlichting en public relations;
- gemeenschappelijke regelingen;
- jachtaangelegenheden:
- openbare orde en veiligheid;
- toerisme;
• burgerzaken (huwelijken, paspoor-

ten, rijbewijzen, uittreksels uit de re-
gisters; geboorte en overlijden (etc.).

De chef van deze afdeling is de heer
J.L.A. Doornbos.

De afdeling Interne Zaken is belast met:
— registratie van inkomende en uit-

gaande brieven;
— archivering;
— receptie en bodediensten;
- typekamer;

— postverzending.
De chef van deze afdeling is de heer
G.A.G. Grouwstra.

ERBOUWVANDE
BIJZONDERE

BASISSCHOOL
HET HOGE

Het bestuur van de Vereniging voor Pro-
testants Christelijk Onderwijs te Vorden
heeft een verzoek ingediend om een in-
tegratieverbouwing te plegen zodat de
dislokatie (dependance) de Springplank
in de toekomst opgeheven kan worden.
De gemeente stelt hiervoor gelden be-
schikbaar die later teruggekregen wor-
den van het Rijk.

iljjjb OORBEREIDINGS-
?** BESLUIT VOOR

HET PERCEEL
WILDENBORCHSE-

WEG21
Een voorbereidingsbesluit dient er voor
om aan te kondigen dat een wijziging in
een bestemmingsplan wordt voorbe-
reid. Hiermee kan een bestaande situa-
tie worden bevroren of kan worden
vooruitgelopen op een voorgenomen
wijziging van het bestemmingsplan.
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om een voorberei-
dingsbesluit te nemen voor het perceel
Wildenborchseweg 21. De eigenaar van
dat perceel heeft verzocht om een
schuur aan te passen, waarna daarin een
werkplaats voor fijnmetaalbewerking
van maximaal 50m2 zou kunnen worden
gerealiseerd.

GENDA RAADS-
VERGADERING

DINSDAG
31 JANUARI 1989

Deze vergadering wordt gehouden in
het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.
Aan de orde komen:
- wijziging van de begroting 1989;
- uittreding uit de gemeenschappelijke

regeling CON;
- beschikbaarstellen krediet voor de

verbouwing bijzondere basisschool
Het Hoge;

- inzameling huisvuil c.a. in Wich-
mond en Vierakker;

- voorbereidingsbesluit perceel Wil-
denborchseweg 21;

- benoeming leden vaste commissies
van advies en bijstand en aanwijzing
gemeentelijke vertegenwoordigers in
diverse instellingen.

DRESSERING VAN
POSTSTUKKEN IN
VIERAKKER EN

WICHMOND
Het is de PTT opgevallen dat veel inwo-
ners van Vierakker en Wichmond nu bij
de adressering van poststukken als
plaatsaanduiding Vorden gebruiken. Dit
schept bij de PTT grote verwarring. In-
woners van Vierakker en Wichmond
kunnen normaal de aanduiding gebrui-
ken die ze altijd gebruikt hebben, name-
lijk Vierakker of Wichmond. Deze ker-
nen hebben ook eigen postcodes. Voor
wat betreft de adresaanduiding veran-
dert er derhalve niets. De PTT verzoekt
u dringend om deze plaatsaanduidingen
te blijven gebruiken.

ouw
VERGUNNINGEN

Op 17 januari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders de bouwver-
gunning verleend aan:
- de heer A. Lutteken, Kapelweg 12,

voor het veranderen van een schuur
op het perceel Kapelweg 12 te Vor-
den;

- de heer M.G. Spiegelenberg, Ruurlo-
seweg 26 te Vorden, voor het bouwen

van een bedrijfswoning aan de Oude
Zutphenseweg 5A te Vorden;

- het bestuur van de Gereformeerde
Kerk Vorden, voor het bouwen van
een carport op het perceel Zutphen-
seweg 11 te Vorden;

- de vereniging voor Protestants Chri-
stelijk Onderwijs te Vorden voor het
verbouwen van een schoolgebouw
en het uitbreiden van een berging op
het perceel Het Hoge 36 te Vorden;

— de heer E. te Velthuis, Beatrixlaan l,
voor het bouwen van een carport op
het perceel Beatrixlaan l te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Admi-
nistratieve Rechtspraak Overheidsbe-
schikkingen kunt u binnen dertig dagen
na verlening van deze vergunningen bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift indienen.

RNENMUUR
GEREED

Voor het maken van een urnenmuur op
de begraafplaats aan de Oude Zutphen-
seweg heeft de gemeenteraad in het ver-
leden een krediet beschikbaar gesteld.
Deze urnenmuur is thans gereed. Indien
u inlichtingen wenst over de tarieven van
het bijzetten van urnen kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken
ter secretarie.

RATIS AKTIE TER
BESTRIJDING VAN

RATTEN
In de week van 27 februari tot en met 3
maart aanstaande houdt de gemeente de
jaarlijkse aktie tot het gratis bestrijden
van ratten. Indien u in die periode wilt
dat de gemeente bij u ratten komt be-
strijden dan kunt u dit vanaf heden tot
en met 23 februari 1989 opgeven bij de
receptie van het gemeentehuis.

^ELPAD OM
K7&TEEL VORDEN

GEREED
Het wandelpad om Kasteel Vorden is ge-
reed. In samenwerking met de Stichting
het GelderJ^andschap heeft de ge-
meente di^lmgevoerd. De Stichting
heeft de houten brug over de uitloper
van de gracht betaald. Het Gelders
Landschap wil in de nabijheid van de
Lodewijkslinde nog enkele picknicksets
en banken plaatsen.

NZAMELPUNTEN
KLEIN CHEMISCH

AFVAL
Waar kunt u lege batterijen en andere
klein chemische afvalstoffen inleveren?
Gelukkig realiseren we ons meer en
meer dat de zorg voor het milieu ons al-
lemaal aangaat. Een van de belangrijkste
onderdelen waar we met zijn allen een
steentje aan kunnen bijdragen is het zo-
veel mogelijk gescheiden aanbieden van
afvalstoffen. Met name het klein che-
misch afval is een grote boosdoender en
dus een zeer belangrijk onderdeel. Jaar-
lijks komen er tonnen van dit afval on-
nodig in het milieu.
Ook de winkeliers uit Vorden, Wich-
mond en Vierakker zijn zich bewust van
het belang dat veel afvalstoffen geschei-
den worden ingezameld. Zo staan op
veel plaatsen op terreinen van de winke-
liers glasbakken. Wat bij veel mensen
nog niet bekend is, is dat de winkeliers
vaak ook lege batterijen en zelfs andere
stoffen inzamelen, waarna voor een des-
kundige afvoer wordt zorggedragen.
Onderstaand geven we een overzicht
van inzamelpunten. Getracht is om zo
volledig mogelijk te zijn. Indien u nog
meer inzamelpunten van welke soort
dan ook bekend zijn, vernemen wij dit
gaarne van u zodat we het overzicht kun-
nen kompleteren.
- iedere Ie en 3e maandag van de

maand tussen 16.00 en 17.00 uur op
het gemeentelijk inzameldepot op
het adres Enkweg 11 (gemeente-
werf), hier kunt u al uw chemisch af-
val inleveren;

- Fotozaak Hans Temmink, Dorps-
straat 20, Vorden; lege batterijen en
fotochemicalien;

- Firma Barentsen, Zutphenseweg 15,
Vorden; lege batterijen;

- Prijsslag Supermarkt, Nieuwstad 5A,
Vorden; lege batterijen;

- Dekker Electro b.v., Zutphenseweg
8, Vorden; lege batterijen;

- Sueters bazar, Dorpsstraat 15, Vor-
den; lege batterijen;

- firma Bredeveld, Dorpsstraat 8, Vor-
den; lege batterijen;

- firma Wiltink, Het Hoge 20, Vorden;
lege batterijen;

— schildersbedrijf Boerstoel b.v.,
Dorpsstraat 9, Vorden; verfresten en
verdunners;

- schildersbedrijf Uiterweerd, Ruurlo-
seweg 35, Vorden; verfresten en ver-
dunners;

- gebr. Kettelerij, Zutphenseweg 64,
Vorden; bestrijdingsmiddelen;

- Welkoop abc. Stationsweg 22, Vor-
den; bestrijdingsmiddelen en lege
batterijen;

- Apotheek Veen, Zutphenseweg 12,
Vorden; oude geneesmiddelen en
bestrijdingsmiddelen;

- Supermarkt Krijt, Dorpsstraat 10,
Wichmond; lege batterijen;

— Install. bedrijf Oldenhave, Baakse-
weg 11, Wichmond; lege batterijen;

— Supermarkt Jansen, IJsselweg 13,
Vierakker; lege batterijen;

— Schildersbedrijf Rouwen, Vierakker-
sestraatweg 28, Vierakker; verfresten
en verdunners.

Hartelijk dank aan de winkeliers die hier-
aan belangeloos hun medewerking ver-
lenen en .... aan u voor het inleveren!

HOU 2e 484*7?

ASPOORTEN:
TIJDAANVRA&N

Indien u op tijd verzekerd wilt zijn van
een geldig paspoort dan dient u deze tij-
dig aan te vragen bij de afdeling Burger-
zaken ter secretarie. De paspoorten wor-
den thans door de gemeente a^pujeven.
Wachten op het nieuwe p^Bort is
voorlopig niet aan te raden omdat het
zeker nog anderhalf tot twee jaar zal du-
ren voordat de nieuwe pas er is. Als u
wacht met het aanvragen van een pas-
poort tot het zomerseizoen dan moet u
rekening houden met een lange wacht-
tijd. Kijkt u daarom even of uw paspoort
niet verlopen is, is dit het geval en bent u
van plan om naar het buitenland te gaan
vraagt u dan op tijd een paspoort aan bij
de gemeente.

ENIG IDEE
WAT

GEHANDICAPT
ZIJN KAN

BETEKENEN?

ENIG IDEE
HOE WE

GEHANDICAPTEN
KUNNEN
HELPEN?

ALS HET JE WAT DOET, DOE DAN WAT.

ZUINIG
AAN

• ;! /

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.



Voor onze relatie, MEVO te Vorden, een modern toeleveringsbedrijf, dat
gespecialiseerd is in het vervaardigen van fijnmechanische produkten van

hoogwaardige kwaliteit, zoeken wij wegens uitbreiding van het machinepark

1. een CNC-DRAAIER MET ERVARING M/V
en

2. een AANKOMEND CNC-DRAAIER M/V
Wil je met de meest moderne machines werken en heb je een LTS aangevuld met
Bemetel opleiding, of een opleiding op MTS-niveau richting werktuigbouw, dan

Biedt MEVO:
- een boeiende baan, waarin je kunt

meedenken in de ontwikkeling van
het produktieproces;

- collegiale werksfeer in een jong,
enthousiast team;

- goede secundaire voorwaarden,
waaronder een winstdeling;

- salaris volgens CAO-klein metaal en
een ploegentoeslag van 15%.

Voor funktie 2 bestaan interne
opleidingsmogelijkheden.
MEVO vraagt:
- bereidheid om in ploegen te werken;
- voor funktie l is draai-ervaring en

kennis van CNC programmeren
vereist.

Heb je interesse, schrijf dan voor
l februari a.s. aan MAATWERK,
Postbus 9010, 7200 GL Zutphen, onder
referentienummer 89021.
Inlichtingen over beide functies worden
verstrekt door mevr.
Drs. M.M.G.A. Gieten, telefoon
05750- 17433.

MAATWERK

VOOR PERSONEELS SELECTIE

een samenwerkingsprojekt van: Werkgevers- en Werknemersorganisaties,
Gemeente Zutphen en GAB Zutphen.

Oldenhave zorgt
ervoor dat de
zaak gesmeerd

Vakkundig onderhoud is de basis
voor een goed f unktioneren van
alle apparatuur. Uw machinepark
is bij Oldenhave in goede handen.

Degelijk vakwerk zorgt ervoor dat
de boel blijft draaien.

Als er onverwachts toch storingen optreden, dan zijn we snel
ter plekke. Dag en Nacht. Ook in het weekend.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Loon- en Grondverzetbedrijf
H. Enzerink
Varsselseweg 49 7255 NR Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-7320/7474

Wij zijn een gezonde onderneming met een modern machinepark en hebben een
groot aantal opdrachtgevers in de agrarische sector en de aannemerswereld.
In verband met een voortdurende toename van het aantal opdrachten zoeken wij
een

ENTHOUSIASTE
MEDEWERKER m/v

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
— kontakten onderhouden en adviseren van bestaande en potentiële opdracht-

gevers
— planning van de uit te voeren werkzaamheden

Funktie-eisen:
— M.A.S.-opleiding
— ervaring in de agrarische en bedrijvensector
- organisatorische- en leidinggevende kwaliteiten

— belangstelling voor administratieve werkzaamheden
— leeftijd vanaf 25 jaar

Sollicitaties schriftelijk binnen 5 dagen aan bovengenoemd adres.

24 uur per dag contanten in geldautomaten.

Bankgirorekeninghouders

van de bank met de S kunnen

van veel bankdiensten urans gebruik maken. Het

De S-card als Eurochequepas.

Wie gebruik maakt van

Eurocheques krijgt een

tweezijdig pasje: aan de voorzijde is het de S-card

bankpasje en de betaalcheques zijn gratis. Bij vol- VV IC Zijl met Je hiervoor vermelde mogelijkheden, en

betalingsverkeer
doende salans of andere inkomsten hebt u 24 uur • ^ de achterziJde 1S het UW EurocheW<*

Vlei
per dag toegang tot de geldautomaten. Dagaf-

schriften worden zonder maxi-

mum kosteloos toegezon-

den. Voor alle bescheiden

krijgt u een fraaie opberg-

map cadeau. Uw contribu-

ties, abonnementen en andere periodieke

overschrijvingen regelen wij desgewenst

automatisch en gratis. Overige betalingen kunt u

ons in de portvrije enveloppen toezenden.

Geld en/of benzine tanken met de S-card.

De S-card biedt nog meer betalings-

en opnamemogelijkheden. U kunt er

uiteraard 7 dagen per week, 24 uur per dag mee

terecht in al onze geldautomaten, plus die van

anderebanken. Zelfs in het buitenland. Bovendien

in de meer dan 7 50 betaalautomaten die bij benzi-

nestations van de grootste maatschappijen st^n

opgesteld. U kunt er natuurlijk ook contant geld

S

van een
snelle en
soepele

Het is daarom een complete kaart. Zo'n

Eurocheque S-card kost slechts f 10-

per jaar. Dat is minder

dan elders wordt berekend.

U kunt over de S-card be-

schikken als u bij ons een bank-

girorekcning hebt of opent,

waarop uw salaris of ander inkomen

wordt gestort.

De Bondsspaarbank, een complete bank.

De Bondsspaarbank heeft natuurlijk nog

betalingsverkeer. Bijvoorbeeld spaarrekeningen,

kredieten, beleggingen, leningen, hypotheken,

buitenlands geld, verzekeringen, enzovoort. Onze

dienstverlening is zowel afgestemd op particuliere

cliënten als ondernemers. Het is voor iederéén

uitstekend bankieren bij de Bondsspaarbank.

En u vindt altijd een Bondsspaarbankkantoor

mee ophalen aan de balie van al onze kantoren. bij u in de buurt.

I)<£ondsspaarbankdoet nierr.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Binnenkort

KARATE
ook op WOENSDAGAVOND

en

CONDITIE-
TRAINING

VOOR 50 PLUSSERS

ïndoor sport vorden
BEL VOOR INFORMATIE: 05752-3433

In onze opruiming:

Werkschoenen
LAAG MODEL nu 44,-

HOOG MODEL nu 49,"

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Help
de natuur

BROODJE een pootje,
eet 'n Pandabroodje

Spaar voor een leuk Panda
knijpbeertje en steun daarmee

het Wereld Natuur Fonds.
Voor slechts 4 WWF merkjes

én / 2,75 krijgt u er een
thuisgestuurd.

Vraag meer informatie bij ons.

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

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

WARME BAKKER

SPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373



Contact ed. Vorden
laatste maal gratis huis aan huis in
Wichmond-Vierakker en Vorden

Dit is het laatste nummer van Contact ed. Vorden dat deze week
nog gratis wordt verspreid in Wichmond-Vierkker. Met ingang
van volgende week ontvangen alleen de abonnee's van editie Vor-
den (waarin tijdelijk ook nog ed. Warnsveld) dit blad, hun lijfblad.

Eenmaal per maand zal een overdruk van de pagina Gemeente-
bulletin in Wichmond-Vierakker en Vorden op bepaalde punten
voor niet-abonnee's af te halen zijn.

Dus wilt u écht wekelijks op de hoogte blijven van het wel en
wee in de gemeente, dan kunt u uiteraard een abonnement
op Contact nemen.

de redactie
drukkerij Weevers bv

UITERLIJK PLAATSEN 10 FEBRUARI 1989

Schoonrijden
herleeft
Voor de oorlog en de jaren daarna werd
er in Nederland erg veel schoon gereden,
"gezwierd" zei men dan. Het schoonrij-
den was zelfs de grootste tak van sport
van de KNSB. Door de slechte winters
en de kunstijsbanen, waarop de schoon-
rijders te veel ruimte in beslag namen,
ging de schoonrijsport achteruit en over-
won het hardrijden.
Enkele jaren geleden gingen enkele nog
overgebleven schoonrijders apart ijs hu-
ren, speciaal voor het schoonrij den en
ziet de animo kwam snel terug. De groep
groeide snel van 75 tot 325 over het hele
land en er wordt nu op 8 kunstijsbanen
op aparte uren geoefend.
Omdat er in Twenthe vroeger ook veel
schoongereden werd, is men vorig jaar
ook op de Euregiobaan in Enschede
weer begonnen op zondagmiddag. Er is
ook iemand aanwezig, die aanwijzingen
kan geven om de techniek weer te pak-
ken te krijgen.
Het is heerlijk om deze tak van schaats-
sport te beoefenen en alleen of samen
met een partner in een harmonisch ritme
zwevend over de baan te gaan. Dikwijls
zijn het de wat ouderen, die zich tot het
schoonrijden aangetrokken voelen, doch
het blijkt dat er ook jongeren zijn, die het
schoonrijden prefereren boven het har-
drijden. Die veelzijdigheid is een goede
zaak voor het schaatsen als breedtesport.
Wellicht zijn er lezers van ons blad in dit
schaatsen geïnteresseerd. Indien zij er
meer van willen weten kunnen zijn zich
in verbinding stellen met de fam. Beunk,
Kievitstraat 8, 7491 CN Delden, tel.
05407-61451.

Voorlichtings-
bijeenkomst voor de
rundveehouderij
De ontwikkeling in de rundveehouderij
is een kontinu proces. Wessanen Meng-
voeders BV is ervan overtuigd dat de Ne-
derlandse rundveehouderij het huidige
nivo bereikt heeft door tijdig de nieuwste
ontwikkelingen toe te passen.
Op dinsdag 31 januari a. s. organiseert
men een voorlichtingsavond in café Ras
te Ruurlo.
Tijdens deze avond zullen twee inleidin-
gen worden verzorgd.
De recente ontwikkelingen in de voe-
ding voor het melkvee worden nader toe-
gelicht; door ing. A.J. Loonstra. In een
tijd van produktiebeperkende maatrege-
len wordt de voeding van melkvee, met
name de relatie tussen de voeding en de
produktieresultaten, steeds belangrijker.
Gezien de ervaring van dhr. Loonstra als
medewerker van de landbouwkundige
afdeling van het bedrijf Wessanen Meng-
voeders BV is men ervan overtuigd dat
dit onderwerp op een verfrissende ma-
nier wordt behandeld.
Hierna zal ir. J. Gerritsen de recente ont-
wikkelingen in het milieubeleid ten
behoeve van de Nederlandse rundvee-
houderij toelichten.
De invloed van het milieubeleid op de
landbouw wordt steeds groter. De uit-
spraken vanuit 'politiek Den Haag'
geven steeds duidelijker aan dat de vee-
houder in de toekomst nog meer moet
inspelen op het instand houden en ver-
beteren van het milieu.
De werkzaamheden van dhr. Gerritsen
binnen het Landbouwschap in Den
Haag als milieudeskundige geven ruime
mogelijkheden voor een helder betoog.

UW

briefpapier
komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

ERKEND DOOR DE
RMO VOOR DE CERTIFICATIE

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Met de trein naarde auto
van de toekomst
Ook dit jaar kan iedereen die zich interesseert voor wat de toekomst ons op au-
togebied gaat brengen, daar weer helemaal van op de hoogte komen. Dat zal
gebeuren in de Amsterdamse RAI. Want daar zal van 2 tot en met 12 februari
de AutoRAI plaatsvinden. Een tentoonstelling van personen- en combinatie-
auto's, onderdelen en accessoires die behoort tot de grootste in Europa.
Op een totale oppervlakte van maar liefst 65.000 vierkante meter (het comple-
te RAI-complex) zal een enorme verscheidenheid aan merken en modellen te
zien zijn. Honderdduizenden liefhebbers zullen weer volop kunnen genieten
van het vele gestroomlijnde en glanzende moois dat de autofabrikanten voor
ons hebben uitgedacht. En al lijkt het tegenstrijdig: nogal wat van die mensen
zullen met de trein naar de RAI gaan. Om hun dat zo makkelijk mogelijk te
maken, hebben de Nederlandse Spoorwegen ook dit jaar weer de AutoRAI
opgenomen in hun voordelige Trein plus Toegang regeling.
Doordat de Nederlandse markt bij- Voordelig T+T Bujet
zonder toegankelijk is voor impor-
teurs, zijn praktisch alle automer-
ken in ons land vertegenwoordigd.
En dat is goed te merken op de Au-
toRAI: u vindt er een variatie in
merken en modellen die z'n weerga
niet heeft. Ook dit jaar overtroffen
de inschrijvingen de beschikbare
standruimte. Want de autofabri-
kanten willen graag hun produkten
zo uitgebreid mogelijk laten zien en
ook hun visie op de auto van de toe-
komst. Naast het gewone leverings-
programma tonen verschillende
autofabrikanten dus ook toekomst-
modellen die niet in de eerste plaats
bedoeld zijn om in deze vorm op de
weg te komen. Het zijn eerder vin-
geroefeningen voor de toekomsti-
ge generatie auto's. En dat daarbij
boeiende staaltjes van ontwerp-
kunst en techniek tevoorschijn ko-
men, zal iedere bezoeker zelf kun-
nen vaststellen!

Juist bij een evenement als dit valt
een flinke verkeersdrukte te ver-
wachten. Wie die drukte en par-
keerproblemen wil mijden, neemt
slim de trein. De speciale Trein plus

Toegang Biljetten van NS zijn ver-
krijgbaar op bijna alle NS-stations.

Ze geven u recht op een retourtje
Amsterdam, een dagkaart voor de
hoofdstedelijke tram, bus en metro
en de toegang tot de AutoRAI. Be-
halve een voordelige en ontspan-
nen treinreis, hebt u ook het voor-
deel dat u niet hoeft te wachten om
een kaartje te kopen, want met uw
T+T Biljet kunt u gewoon doorlo-
pen! De AutoRAI is geopend van 2
tot en met 12 februari a.s. dagelijks
van 10 tot 17 uur. Op maandag tot
en met vrijdag bovendien van 19 tot
22 uur.

Dat de auto van de toekomst op de
AutoRAI al realiteit is, laat bijgaan-
de foto zien. Dit futuristische model
van Renault is van 2 tot en met 12 fe-
bruari a.s. te bewonderen op deze au-
totentoonstelling.

Voordelig T+T Büjet
Om hun dat zo gemakkelijk moge-
lijk te maken, hebben de Neder-
landse Spoorwegen ook dit jaar
weer de AutoRAI opgenomen in
hun voordelige Trein plus Toegang
regeling. De speciale Trein plus
Toegang Biljetten van NS zijn ver-
krijgbaar op bijna alle NS-stations.
Ze geven u recht op een retourtje
Amsterdam, een dagkaart voor de
hoofdstedelijke tram, bus en metro
en de toegang tot de AutoRAI. Be-
halve een ontspannen treinreis,
hebt u ook het voordeel dat u niet
hoeft te wachten om een kaartje te
kopen, want met uw T+T Biljet
kunt u gewoon doorlopen! De Au-
toRAI is geopend van 2 tot en met
12 februari a.s. dagelijks van 10 tot
17 uur. Op maandag tot en met vrij-
dag bovendien van 19 tot 22 uur.
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DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus T.en nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van ?en elektrische
bediening d.m.v Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg 19,
Wichmond. Tel. 05754-517

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

CURSUS:

Als vrouwen alleen gaan
Data:

Tijd/plaats:

Kosten:

Inlichtingen
en opgave:

14 en 21 februari a.s.
Sociale en emotionele aspecten

28 februari en 7 maart a.s.
Juridische en financiële aspecten

9.15-11.30 uur in het Dorpscentrum

f 35,- voor 4 ochtenden

Vrouwenraad Vorden
Mevr. T. Brandenbarg
Brinkerhof 84, tel. 2024

Speciale Weekendaan bied ing

Bij inlevering van deze bon

Müsli kruidkoek
gevuld met noten en rozijnen

f3,25Dit weekend van f 4,25 voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 30 JANUARI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

l Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.

l'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

I Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
l Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen

l Boddywarmers, alle maten.
l Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
l Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-
schroeven, Vesten.

Blauwe werkoveralls
44,95-2 stuks voor 79-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451
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