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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aan-
geboden raadsvoorstellen tot het ne-
men van een besluit. Zo nodig stellen
burgemeester en wethouders naar
aanleidingvan een advies voorstellen
nog bij of houden deze aan. Ook
kunnen raadsvoorstellen ingetrok-
ken worden, de leden van de com-
missies zijn tevens raadslid.
De commissie voor financiën en
openbare werken vergadert op 14 ja-
nuari 1992 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:

— subsidie in de kosten van aanschaf
van kerstboomverlichting;

— verordening op de heffing en de
invordering van onroerende-
zaakbelas tingen;

— aanleg riolering buitengebied
fase IA.

De commissie voor algemeen be-
stuur vergadert op dinsdag 14 janua-
ri om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgen-
de onderwerpen:

— subsidie in de kosten van aanschaf
van kerstboomverlichting;

— wijziging Drank- en Horecaveror-
dening;

— aanvaarding schenking Duits hor-
loge.

De commissie voor welzijn en milieu
vergadert op woensdag 15 januari
1992 om 19;30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgen-
de onderwerpen:

— subsidie in de kosten van aanschaf
van kerstboomverlichting;

— aanleg riolering in het buitenge-
bied fase l A.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissie-
stukken, liggen ter inzage in de bi-
bliotheek te Vorden en in de Rabo-
bank te Wichmond. Als u wilt inspre-
ken, moet u dit voordat de behande-
ling van de agenda begint aan de
voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijk-
heid om in te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van het be-
treffende agendapunt begint. De
mogelijkheid bestaat dat de commis-
sieleden u tijdens de behandeling
van het agendapunt vragen stellen.
Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

LEID' van de provincie Gelderland,
inclusief het provinciale woonwa-
genplan 1992-1998.
Deze nota is door de provincie vrijge-
geven voor de inspraak, van provin-
ciewege worden er dan ook inspraak-
bijeenkomsten gehouden. Tevens
bestaat voor iedereen tot l maart
1992 de mogelijkheid om schriftelijk
op de in de nota genoemde voorstel-
len van het college van gedeputeerde
staten te reageren.
Reacties kunnen gezonden worden
naar de provincie Gelderland, afde-
ling Voorlichting en Inspraak, Post-
bus 9090,6800 GX Arnhem.

mORMULIEREN
INVULLEN...

UW ADMINISTRATIE
REGELEN...

Voor veel mensen is dit een moeilijke
klus!
Er komt een cursus in februari 1992
van 6 lessen in Vorden. De cursus
wordt georganiseerd door Centrum
de Waterstraat in Zutphen, verzorgcj
(1< x >r Nanda Woelders.
Wilt u meer weten, dan kunt u bellen
naar: 05750 — 13844 op maandag-,
dinsdag-, of woensdagmorgen.
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^TELEFOONNUMMER
INZAMELEN

OUD IJZER GEWIJZIGD
IN 05750-16478

Indien u oud ijzer hebt dient u in het
vervolg een ander nummer te bellen
dan op de Afvalwijzer staat. Het nieu-
we nummer is 05750-16478. Veran-
dert u het even op de Afvalwijzer?

OTA WOONWAGEN-
BELEID

Ter gemeentesecretarie, afdeling
Ruimtelijke Ordening (koetshuis)
ligt voor iedereen ter inzage de voor-
ontwerp 'Nota WOONWAGENBE-

•EMEENTEGIDSr
In 1990 is de laatste gemeentegids
uitgebracht. Veel gegevens die daar-
in zijn opgenomen zijn niet meer ak-
tueel. Burgemeester en wethouders
zijn van plan om omstreeks mei 1992
een nieuwe gemeentegids uit te
brengen. De werkzaamheden daar-
voor vergen zoveel tijd dat nu reeds
moet worden begonnen met de voor-
bereidingen. Verenigingen en in-
stanties vragen we nu om, indien de
gegeven in de gemeentegids 1990
niet meer kloppen of gegevens niet
zijn opgenomen, de juiste gegevens
zo spoedig mogelijk schriftelijk door
te geven aan de afdeling Algemene
Zaken. Voor nadere informatie kunt
u kontakt opnemen met de heer G.
Wolsink (afd. Algemene Zaken), tel.
05752-7474.

j» VRIJSTELLING
OVERGANG

AGRARISCHE DOEL-
EINDEN NAAR

WOONDOELEINDEN
Burgemeester en wethouders zijn
van plan om met toepassing van het
bepaalde in artikel 9, lid 4 van het
bestemmingsplan 'Buitengebied
1982' vrijstelling te verlenen voor de
overgang van agrarische naar woon-
doeleinden en wel voor het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie D, nr. 1740, plaatselijk bekend
Eikenlaan 24. Een en ander teneinde
medewerking te kunnen verlenen
aan de bouw-plannen van de heer J.
Gotink tot verbouw van de boerderij
tot burgerwoning.

De op het bouwplan betrekking heb-
ben bouw- en situatietekeningen lig-
gen tot en met 24 januari 1992 voor
een ieder ter gemeentesecretarie ter
inzage, met de mogelijkheid voor
een ieder om hiertegen gedurende

bovengenoemde termijn schriftelijk
bezwaren in te dienen bij hun colle-
ge-

j» VERPLAATSING GSM-
CENTRUMHALTE

NABIJ DE
HERVORMDE KERK

In de vergadering van 24 december
1991 hebben burgemeester en wet-
houders besloten om voor een perio-
de van maximaal 6 maanden een
proef te houden, waarbij de cen-
trumhalte bij de kerk vervangen
wordt door twee halteplaatsen. Tij-
dens die proefperiode komen er
haltes aan de Burgemeester Gallee-
straat ter hoogte van de Kerkstraat
voor de buslijn richting Zutphen en
aan de Zutphenseweg ter hoogte van
de parkeerplaats bij de Tuunte voor
de busl i jn richting station. Dit besluit
is genomen naar "aanleiding van een
verzoek van de GSM om de centrum-
halte uit de route te halen en daar-
voor in de plaats nieuwe halteplaat-
sen te creëren met als doel het ver-
korten van de rijtijd.

Het vervangen van de centrumhalte
door ha|^)laatsen zonder verdere
voorzienBgen is mogelijk, omdat de
centrumhalte in tegenstelling tot
voorheen geen overstapfunctie meer
heeft. Door de integratie van het
openbaar vervoer — bus en trein —
is deze ^^rstap verplaatst naar het
station. nR blijkt dat door deze wijzi-
ging het aantal passagiers dat bij de
centrumhalte in- of uitstapt sterk is
afgenomen.
Gedurende de proefperiode zal er in
de centrumhalte een verwijzing ko-
men naar de nieuwe halteplaatsen.
Een bij dit besluit behorende teke-
ning ligt vanaf 8 januari 1992, gedu-
rende twee weken op de afdeling ge-
meentewerken ter inzage.
Gedurende bovengenoemde termijn
kunnen belanghebbenden eventuele
bezwaren (schriftelijk) kenbaar ma-
ken aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Vorden.

l* SUBSIDIE VOOR
KERSTVERLICHTING

Om te voldoen aan de veiligheidsei-
sen van de PGEM moet de Vordense
Ondernemersvereniging investerin-
gen plegen om de kerstboomverlich-
ting doorgang te kunnen laten vin-
den.
Burgemeester en wethouders vinden
deze verlichting van grote promotio-
nele waarde voor Vorden. Tevens
geeft de verlichting ook voor de Vor-
clenaren een bijzondere sfeer in de
maand december.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad dan ook voor om
een eenmalig subsidie van ruim
f 8.000,- te geven voor de aanschaf
van nieuwe snoeren, aardlekschake-
laars stekkers etc. De raadscommis-
sies zullen burgemeester en wethou-
ders eerst over dit voorstel een advies
geven.

^» HERSTELLINGS-
OORD- VERENIGING

SCHENKT DUITS
HORLOGE

Na sluiting van 'de Decanije' heeft de
Herstellingsoordvereniging voor ver-
voerspersoneel te kennen gegeven
een staand Duits horloge aan de ge-
meente te willen schenken. Dit uur-
werk is destijds door de bevolking van
Vorden aan de vereniging aangebo-
den. De vereniging vindt dat het uur-
werk behouden moet blijven voor de
inwoners van Vorden.

Het horloge heeft inmiddels een
plaats gekregen in het gemeente-
huis.
De gemeenteraad dient deze schen-
king op grond van de gemeentewet
officieel te aanvaarden.

!• ONROEREND-GOED-
BELASTING HEET

VOORTAAN
ONROERENDE-ZAAK-

BELASTING
Door een wijziging bij Koninklijk Be-
sluit van 18 oktober 1991 heet de
onroerend-goedbelasting voortaan
onroerende-zaakbelasting. Deze
naamsverandering moet doorge-
voerd worden in de gemeentelijke ve-
rordening. Burgemeesteren wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor
hiertoe over te gaan.

IOLERING IN
WATERWINGEBIED

Burgemeester en wethouders stellen
de gementeraad voor om over te
gaan tot het aanleggen van riolering
in het watenvin gebied en bij enkele
grote lozers, een bedrag van
f 865.000,- hiervoor beschikbaar te
stellen, geen eigen bijdrage van be-
langhebbenden hiervoor te vragen
en om het tarief van de rioolrechten
als gevolg van deze investering eerst
in 1993 te verhogen.

Op grond van de Wet atomrnene be-
palingen milieuhygiene^^»eten ge-
meenten een beleidsplan opstellen
voor het aanleggen van riolering. Dit
plan, dat voor Vorden inmiddels
door de Grontmij is opgesteld, heeft
tot doel structuur te br^fcren in de
aanleg van riolering in rWRmitenge-
bied en om selectiemogelijkheden
aan te reiken, op basis waarvan de ge-
meenteraad voorkeuren kan aange-
ven waar het eerst riolering moet
worden aangelegd.

Burgemeester en wethouders stellen
thans aan de gemeenteraad voor om
in het waterwingebiecl riolering aan
te leggen. Dit heeft prioriteit omdat
van de provincie en de Waterleiding-
maatschappij Oost-Gelderland hier-
voor subsidies kunnen worden ver-
kregen. Dit deelplan omvat 55 wo-
ningen, 15 melkveehouderijen en 2
campings.

Aangezien een eigen bijdrage van de
eigenaren van de aan te sluiten per-
celen nauwelijks invloed heeft op de
hoogte van het rioolrecht bij het aan-
sluiten van het buitengebied op de
riolering voor wat betreft dit onder-
deel, stellen burgemeester en wet-
houders de raad eveneens voor om
geen eigen bijdrage te vragen. Dit
zou ook een drempel kunnen opwer-
pen om aan te sluiten op de riole-
ring.

Kerstviering
K.P.O. Vierakker
In een sfeervol versierde zaal werd
men eerst getrakteerd op koffie met
kerstkrans. Daarna werd er door Fra-
ter Broekman een korte kerstviering
gehouden, waarin we samen enkele
kerstliederen zongen, begeleidt door
ErikHelmink.

Na deze viering kwam het ontspan-
nende gedeelte dat verzorgd werd
door enkele leden. Ondertussen
werd men voorzien van een drankje
en hapjes. Er werd in groepjes ganze-
bord gespeeld.
Het viel voor iedereen niet mee om
op het eindpunt te komen. De win-
naars werden beloond met een prijs-
je. Als afsluiting van deze avond
kreeg men koffie met een saucijze-
broodje.
De voorzitster bedankte Frater
Broekman en Erik Helmink voor de
mooie kerstviering en bood hun een
attentie aan. Ook werden de dames
die deze avond hebben verzorgd be-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. H. Westerink
m.m.v. de Cantorij. Er ie zondagsschool en
jeugdkerk; 19.00 uur Jongerendienst in het
Achterhuus, ds. P.W. Dekker.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur gez. jeugddienst in Ach-
terhuus.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 12 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 11 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring m.m.v. jongerenkoor Harreveld.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 januari J. La-
mers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 11-12 januari dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1678. Adres:
Christinalaan 18, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 11 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 11-12 januari P. Scheepmaker, Ruur-
lo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

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

Tafeltje Dekjeyanuart mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. J. Monte-
ban, em. pred. te Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 januari 17.00 uur Woord- en
'Communieviering.
Zondag 12 januari TO.OO uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 januari
Pastor Lamers, tel. 05735-1456.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

dankt, als ook de damesuiie de kerst-
stukjes gemaakt hebben,
lot slot wenste de voorzitster ons fi j-
ne kerstdagen toe en een heel goed
begin van het nieuwe jaar.

Geslaagd
Voor de opleiding tot costumière
/ij n onlangs geslaagd: Anja
Bochelman en Alma Heijink. Zij
volgden de opleiding bij Mode-
vakschool 'Toos Eisink' te Vor-
den.

Soos Kranenburg
Op 17 december vierde de- KPO'
Kerstfeest. Samen met Pastoor van
Zeelst begon men de/.e middag met
zangen le/ingen.

Hierna volgde nog een ge/ellig bij-
een zijn. Na het voorlezen van een
Kerstverhaal door de Pastoor ging
men aan een koüietulel, aangeboden
door Gasterij Schoenaker.

Al met al een sfeervollen middag!



RUNDER-
ROLLEN

lekker makkelijk en
van puur rundvlees!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 MO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Sla vinken per stuk 1,-

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Hamburgers
per stuk l ,~

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,i0 7,95
Rundergehakt ik,io 11,50

Magere Borstlapjes 1 uio 12,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Runderrollen
5 halen

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Gekookte Worst
250 gram 2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram D, f O

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

Rib/Haaskarbonade 1 kiio 10,45
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

De hoge rente van nu, 3 of 5 jaar thst met het
Rentevast Spaarplan.

Elke maand een vast bedrag en 3 of
5 jaar lang dezelfde hoge rente.
Spaarders, grijp nu uw kans, want de rente is op
dit moment hoog. En: met het Rentevast
Spaarplan blijft de rente even hoog.
Gedurende de hele looptijd. Zodat u naar keuze
3 of 5 jaar lang kunt profiteren van een rente
van respectievelijk 77/4%*of 73/4%*.

Dat is wel zo aantrekkelijk. Vooral als u
spaart met een duidelijk doel voor ogen: een
huis, een reis of de studie van de kinderen.
Of voor het opbouwen van een aardige reserve,
bijvoorbeeld als de pensioengerechtigde leeftijd
nadert.

Kortom: het Rentevast Spaarplan helpt u,
door de hoge vaste rente, uw doel gemakkelij-
ker te bereiken. Bovendien spaart u bijna
ongemerkt. Want u spreekt af dat er elke maand
automatisch een bepaald bedrag van uw betaal-
rekening naar het Rentevast Spaarplan wordt
overgeboekt.

Het vaste bedrag dat u 3 of 5 jaar lang
maandelijks spaart, moet ten minste f 50,- zijn
en mag (in veelvouden van f 25,-) niet hoger
zijn dan f 1.000,- per maand.

Zo kunt u in korte tijd een flink kapitaal bij
elkaar sparen, want de rente ligt voor de hele
looptijd vast. U weet dus ook precies op welk
bedrag u zult uitkomen.

Als extra garantie kunt u desgewenst het
eindbedrag verzekeren tegen het risico van
overlijden. U betaalt hiervoor slechts een
geringe premie. * rentewijzigingen voorbehouden.

De voornaamste kenmerken van het Rentevast
Spaarplan:
- Een vaste hoge rente gedurende de gehele

looptijd.
- Looptijd naar keuze 3 of 5 jaar.
- Automatisch sparen met een vast bedrag per

maand.
- Sparen voor uzelf of voor iemand anders, bij-

voorbeeld uw (Jklein-)kinderen.
- Tussentijds opnemen of veranderen van het

spaarbedrag is mogelijk.
- Mogelijkheid het eindbedrag te verzekeren.

Open nu een Rentevast Spaarplan en profiteer
van de hoge rentestand.

Voor meer informatie bent u van harte
welkom bij de kantoren van de SNS bank.

sn&
We doen 't graag beter dan goed.

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

Fam. J. Huitink

N

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 9 - 1 0 - 1 1 januari

UIT DE NOTENBAR:

Japanse
Kingsize-Bollen

zakje ca. 150 gram

1,50
maandag 13-dinsdag 14
en woensdag 15 januari: Panklare Rode of Witte Kool m gram 1,25

WARME BAKKER OPLAAT

De Bakker, waar U het lekkerste
brood koopt, is

GESLOTEN
van 13 t/m 18 januari

Maandag 20Januari wordt er weer gebakken.

XWARME BAKKER Ö!Sx

OPLAAT^
V De bakker die alles no$ zelf bakt en dat proeft U!

Als u voor 17 Januari
uw Abonnementsgeld

betaalt, verdient u
vijf gulden

administratie-
kosten, dus gauw

even doen...!!

ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ABONNE-
MENTS-
GELD

BETALEN!
U verdient f 5,-,

als u voor 17 Januari
uw abonnementsgeld

betaalt.



Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Floris
Hans en Dini Rouwen-

Wagenvoort
Bram

5 januari 1992
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker

Dankbaar en gelukkig zijn we
met de geboorte van onze
zoon en broertje

Wouter Geurt Adriaan

We noemen hem

Wouter
Joost en Hennie Ringlever
Marieke, Jeroen en Dorine

27 december 1991
Insulindelaan 58
7251 EK Vorden

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik U be-
danken voor uw hartelijk me-
deleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze vader en
opa

Antonie de Jonge

Uit aller naam:
H. de Jonge-Westerhof

Vorden, januari 1992
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Vrijdag 17 januari is het 9.131 dagen
geleden, dat wij in het huwelijk zijn
getreden.

De nodige stormen hebben we samen
doorstaan, daarom willen wij naar
'de Luifel'gaan.

U bent van harte welkom van
15.00-17.00 uur in: zaal 'de Luifel',
Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Tot ziens.

Nel Walraad en Henk Peters

Batsdijk6,7261 SP Ruurlo

Tevens vieren wij het 10-jarig bestaan van ons
bestratingsbedrijf.

CONTACT
BETALEN!

Als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt, verdient u
vif f gulden

administratie-
kosten, dus gauw

even doen... U

W Jaar geleden zijn wij begonnen
met voor U door de knieën te gaan.

Daar willen wij met onze medewerkers even
stil bij blijven staan.

U bent van harte welkom op 17 januari van
15.00-17.00 uur.
In: zaal 'de Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

BatsdijkGb
7261 SP Ruurlo

Nel en Henk vieren die dag ook hun 25-jarig huwelijk.

Voor
houtversnipperen:

BEL 05755-1527

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32 - Toldijk

l
Op zaterdag 18 januari a.s. hoop ik
mijn 80ste verjaardag te vieren.

B. Wunderink

*t
-#-

U kunt mij hiermee feliciteren
's middags van 1 5.00 uur tot 1 7.00 uur
in Bar-Bodega "t Pantoffeltje' te
Vorden.

januari 1 992
Burg. Galleestraat 2, 7251 EB Vorden.
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Op dinsdag 14 januari word ik 65 jaar. -#-
ijt-*-
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In alle rust is van ons heengegaan onze goede
zwager en oom

AB MEIJERINK
ECHTGENOOT VAN R. MEIJERINK-KORENBLEK

Vorden :

Warnsveld :

G. Klein Geltink-Korenblek

H. Korenblek
J. Korenblek-Bosch
Neven en nichten

2 januari 1992

Dit hoop ik samen met mijn zoon te
vieren op woensdag 1 5 januari a.s.

w
4j

Gelegenheid tot feliciteren van 1 5.30
tot 1 7.30 uur in Café- Restaurant 'de
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Mieneke ten Brinke

januari 1992
Zutphenseweg 1 21 , 7251 DN Vorden

T

*f̂;'.

*

-*-

l
*

Jezus leeft, en wij met Hem.

Met groot verdriet, maar toch dankbaar voor wat
hij bij zijn leven voor ons heeft betekend, geven
wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn in-
nig geliefde man, onze zorgzame vader en opa

ALBERT MEIJERINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden : R. Meijerink-Korenblek
Vorden : Gerry en Henk Groot Roessink-

Meijerink
Hoenderlo : Janny en Bertus Staal-Meijerink

Ruurlo : Henny en Henk Florijn-
Meijerink

Zutphen : let en Henk van Dort-Meijerink
en kleinkinderen

7251 BN Vorden, 2 januari 1992
Het Jebbink 52

De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 7
januari op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

f
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u vol droefheid mede dat na een
werkzaam leven en na een moedig gedragen
ziekte van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Johannes Hendrikus Bekken

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden : A. Bekken-Dieks

Vorden : Frans

Warnsveld : Wim en Agnes
Natasja en Sharon

7251 LW Vorden, 5 januari 1992
Ruurloseweg 86

De avondwake is woensdagavond 8 januari om
20.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jeb-
bink 8 te Vorden, waarna gelegenheid om af-
scheid te nemen en de familie te condoleren van
20.30-21.00 uur in het mortuarium van de Monu-
ta Stichting, Het Jebbink 4a.

De uitvaart is op donderdag 9 januari om 10.30
uur in de parochiekerk te Kranenburg, Ruurlose-
weg 101, waarna begrafenis op het kerkhof al-
daar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal Eykelkamp, Ruurloseweg 114, Med-
ler.

Bedankt lieve opa, voor wat je voor ons bete-
kend hebt.

Wilbert en Corinne
Erna
Marcel
Remco
Riek en Janine
Riet
Patricia en Dylan

, Ferry

Vorden, 2 januari 1992

Op Tweede Kerstdag is in onze familiekring
overleden onze broer, zwager en oom

HENDRIK WESSELINK
ECHTGENOOT VAN H.B. WESSELINK-WEENK

op de leeftijd van 78 jaar.

Hummelo : A. Minkhorst-Wesselink
B.H. Minkhorst

Hengelo (Gld.) : B.W. Harmsen-Wesselink
G.J. Harmsen

Vorden : B. Wesselink
J. Wesselink-Ruesink

Vorden, 26 december 1991

Diep geschokt zijn we door het plotseling overlij-
den van

Mevrouw Ch. Vermeulen

Een vreugdevol mens ging van ons heen.
Haar inzicht in - en creativiteit voor - de ouder
wordende mens zal ons tot voorbeeld blijven.
Onze gedachte gaan uit naar haar vriend en fa-
milie.

Vorden, 6 januari 1992.

Direktie en Personeel
Verzorgingscentrum 'de Wehme'

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden tengevolge van een noodlottig
ongeval van onze zeer gewaardeerde mede-
werkster

CHRISTIEN VERMEULEN

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Vrijwilligers en bezoekers van de
dagopvang 'Klimop'

Bestuur en steunfunctionaris van de
Stichting Welzijn Ouderen te Vorden

Heden is geheel onverwacht van ons heenge-
gaan mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder
en oma

Hendrika Wilhelmina
Klein Kranenbarg-Hietbrink

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden : J.W. Klein Kranenbarg
Vorden : Gerrit Klein Kranenbarg

Trijntje Klein Kranenbarg-
Offereins

Wichmond : Henk Klein Kranenbarg
Ria Klein Kranenbarg-
Lamers

Mark, Bert, Nico
Neede : Dinie ten Arve-

Klein Kranenbarg
Ap ten Arve

René, Henriet

7251 BC Vorden, 5 januari 1992
Kerkstraat 9

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 8 januari 4fe van 19.30-20.00 uur in
het uitvaartcentrum ^ronuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden donderdag 9 januari a.s. om
12.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden.

Aansluitend zal om ca. 13.00 uur de teraarde-
bestelling plaatsvinden op de Algemene Be-
graafplaats aldaar.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

Heden werd uit ons midden weggenomen onze
schoonzuster en tante

R. Klein Kranenbarg-Hietbrink

Wichmond : fam. Bloemendaal
Neven en nichten

Vorden, 5 januari 1992

Diep bedroefd geven wij kennis van het overlij-
den van onze lieve moeder en oma

Gerritdina Roelfina Verstoep-
. Grakist

WEDUWE VAN JAN VERSTOEP

op de leeftijd van 74 jaar.

Roelie
Phillip Jan, Karen

Gerda en Roei
Dorien, Dirk

Vorden, 7 januari 1992
Nieuwstad 32 'De Wehme'

Correspondentie-adres:
R. Verstoep, Mr. W.C.H. Staringstraat 6,
7251 AL Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
zaterdag 11 januari van 11.00-11.30 uur in het
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te Vor-
den.
Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden nam de Here plotseling van ons weg,
onze lieve moeder en oma

Gerritjen Johanna Poorterman-
Wassink

WEDUWE VAN A.J. POORTERMAN

op de leeftijd van 79 jaar.

Steenderen : H.C. Jolink-Poorterman
B.H.Jolink

Hans
Gerdien

Vorden : W.G. Poorterman
B.J.F. Poorterman-Cornelissen

Barbara
Leonie
Sanne

7251 PH Vorden, 31 december 1991
Hilverinkweg 4

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden op vrijdag 3
januari.

Heden overleed onze geliefde zuster, schoon-
zuster en tante

Gerritjen Johanna Poorterman-
Wassink

WEDUWE VAN A.J. POORTERMAN

op de leeftijd van 79 jaar.

M.G. Onstenk-Wassink
F.W. Wassink-Eskes

Neven en nichten

Vorden, 31 december 1991

Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stel-
len dat van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze moeder, oma en mijn zuster

FREDRIKA SLAGMAN-
ROUGOOR

t 29 december 1991

G.J. Slagman
J. Slagman
A. Wentink-Slagman
G.J. Wentink

Dennis en Sander
M. Rougoor

* 10 december 1923

Vorden
Vorden

Hengelo (Gld.)

Vorden

7251 ED Vorden
Molenweg 23

De teraardebestelling heeft plaatsgehad don-
derdag 2 januari op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze lieve vader en opa

Hendrik Jan Veenhuis

betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Bultman
Familie Veenhuis

Vorden, januari 1992

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228



ABONNE-
MENTS-
GELD

BETALEN!
U verdient f S,-,

als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt.

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag THERMOFIT

half wollen ondergoed,
verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg in Vorden

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

250 m2

KAMER-

PLANTENKAS

bij:

Ruurtoseweg 65», Vorden
T«l. 05752-3671

OPRUIMING
M A T R A S S E N V O O R D E E L

""̂  .1 , .*', ji>~*^**'

POLYETHER SG 40 SOFT
« 80x190 210.-

90x200 259.-
140x200 419.-
OOK LEVERBAAR IN
TUSSENLIGGENDE MATEN

BINNENVERINGS-
MATRAS
80x190 219.-
90x200 265.-
140x200 419.-

OOK LEVERBAAR IN
TUSSENLIGGENDE MATEN

PIRELLI
SCHUIMRUBBER-
MATRAS
80x190 530.-
90x200 595.-

140x200 945.-
OOK LEVERBAAR IN
TUSSENLIGGENDE MATEN

VITRAGE VOORDEEL

BOUCLE VITRAGE
150 HOOG NU
180 HOOG NU
210 HOOG NU
270 HOOG NU

12.95
15.95
18.95
23.95

MARQUISETTE MET
LOODVETER
120 HOOG NU
150 HOOG NU
180 HOOG NU
210 HOOG NU
300 HOOG NU

11.95
15.95

SPREIEN
EENPERSOONS VAN 75.-' NU 49.-
TWEEPERSOONS VAN 115.- NU 75.-
LITS-JUMEAUX VAN 149.- NU _ _ 98.-

VEREN HOOFDKUSSEN
PER STUK 19.95

NU 2 VOOR:

35.-

HELMINK
meubelen

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

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

VINYL 200 BREED
DIVERSE DESSINS or> Q_
NU VAN 49.-/S9.- VOOR 29. ö

PARADE TAPIJT
400 BREED
VAN 349.- VOOR

''. V ' * *•
'>v : »•'

198.-
SLAAPKAMERTAPIJT
MALLORCA
400 BREED
KLEUR VIOLET -^
VAN 79.- NU VOOR 59,

HALFWOL TAPIJT
MARKANT 400 BREED
IN 3 KLEUREN , -_
NU VOOR l O9,

Meer dan 300 tapijtcouponnen in 400
en 500 breed van 1 meter tot 12
meter. Meet snel uw kamer, want uw
maat is er VAST BIJ!!
Alle tapijten worden gratis
gemeten en gelegd (uitgezonderd
trappen en couponnen).

DONS
DEKBED
DE MEEST VERKOCHTE DONSKWALITEIT
70% DONS VOOR EEN ECHTE OPRUIMINGSPRIJS

EENPERSOONS 140x200 VAN 239.- VOOR 179.-

TWEEPERSOONS 200x200 VAN 369.- VOOR _ 279.-

LITS-JUMEAUX 240x200 VAN 479.- VOOR 349.-

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTER^IJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

sensationele
opruiming.
DAT WORDT NOG EENS

VEEL GELD VERDIENEN!!

Winterkleding is nu
rigoureus afgeprijsd.
Wi| starten het nieuwe jaar met 10-50% korting
en wensen u een voorspoedig 1992

LOOP EVEN BINNEN

Zaterdagopenstelling
afdeling Reizen Rabobank Vorden

Zaterdag 11 en 18 januari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur
is onze afdeling Reizen voor het publiek geopend.

Wij ontvangen u dan graag
voor informatie over en
boeking van uw vakantie.

Rabobank R9
VORDEN

IXJ LIJ

Nefit-Turbo. Stokei
met Schone Winst! \.,

Nefit-Turbo.
. x De zuinigste HR cv-ketel en tevens

de schoonste. Zo kunt u eindelijk
f l een milieu- maatregel nemen die u
•| geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Postbus 97 - 7250 AB Vorden

Tel. 05752-1455

Op korte termijn zoeken wij een

fiskaal /administratief medewerk(st)er
Funktie-inhoud:

zelfstandig samenstellen en
bespreken jaarstukken
fiskaal en financieel
adviseren van onze klanten
afhandelen fiskale
vraagstukken

Funktie-eisen:
opleiding MEAO-niveau,
administratieve richting

goede kontaktuele
eigenschappen
bekend met
loonadministratie
bereid tot verdere fiskale
opleiding
enige jaren praktijk-
ervaring is wenselijk
kennis van agrarische
sektor strekt tot
aanbeveling

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres.
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Prinses Kiki van 'de Deurdreajers'
reeds volop in de ban
van het
carnavalsgebeuren

De Prinses voelt zich in het toch wel
overwegende 'mannenwereldje' als
een vis in het water. „Iedereen is erg
spontaan en ik ben heel leuk door
'de Deurdreajers' opgevangen." Het
is overigens de eerste keer in haar
33-jarig bestaan dat 'de Deurdrea-
jers' een Prinses hebben, waarmee
dit jaar wel een erg oude traditie werd
doorbroken.

„Het begon allemaal met een gein-
tje", /.o blikt Prinses Kiki terug. „Vo-
rig jaar mei werd mij terloops ge-
vraagd of ik er niet wat voor voelde
om. carnavalsprinses te worden. 'Na-
tuurlijk lijkt mij dat wel wat', zo zei ik,
in de veronderstelling dat het alle-
maal flauwekul was, cue vraag. Ik heb
er dan ook niet meer bij stil gestaan.
In augustus kwam bestuurslid Ri-
( hard Marlens met een officieel ver-
/oek. Ik heb een weekje bedenktijd
gevraagd en toen spontaan 'ja' ge-
zegd. Ik wilde voor mij zelf wel eens
weten hoe het allemaal in zijn werk
zou gaan," aldus Prinses Kiki, die in-
middels compleet in de ban is ge-
raakt van het gehele carnavalsgebeu-
ren.

Geheimhouding
Behalve haar zoon Jarno en haai
broers en zussen werd niemand inge-

,,Buitenstaanders hebben er geen idee van wat er allemaal bij het
organiseren van een carnaval komt kijken. Ik heb grote bewonde-
ring voor al die mensen die zich daarmee bezig houden."
Prinses Kiki van 'de Deurdreajers' weet waar zij over praat, want
sinds het Prinsessebal zwaait zij de scepter bij deze Vordense
carnavalsvereniging.
licht. 'Dat stil houden was hartstikke
leuk. Als ze mij vroegen 'zeg Riek
(onze Prinses heet in haar dagelijks
leven nl. Riek) ga je nog naar het
Prinsenbal?', dan zei ik 'zeker, maar
ik kom wel wat later.'."

Bij 'de Deurdreajers' is het te doen
gebruikelijk dat er op gegeven mo-
ment een vergadering wordt belegd
tussen enerzijds de 'Kopergarde'
(oud-Prinsen) en de nieuwe Prins
om gezamenlijk het traditionele
Prinsenbal te gaan voorbereiden.
„Wat keken de heren vreemd op,
toen ik daar als Prinses kwam bin-
nenstappen. Op het Prinsenbal zelf',
in dit geval Prinsessebal, had zelfs
Hann ievan 'de Herberg' (residentie
van 'de Deurdreajers') er geen flau-
we notie van dat ik de Prinses was",
aldus Kiki.

Onze Prinses heeft zich volop in haar
nieuwe funktie ingeleefd. Veel verga-
deren met onder meer het bestuur
van 'de Deurdreajers', de 'Club van
Elf, de 'Kopergarde' en de 'Raad van
Elf, noem maar op. Wekelijks is er
volop werk. Volgende week zaterdag
wordt de Pronkzitting gehouden.

Voor Prinses Kiki betekent dit onder
meer de presentatie, het uitdelen van
onderscheidingen, etc.

„Prachtig allemaal. Ik schrijf zelf de
speeches en heb terdege een in-
breng. Het is tenslotte 'mijn bal', het-
geen betekent dat ik tevens diverse
mensen mag uitnodigen", aldus de
Prinses, die ook zelfde leus voor het
komende carnaval heeft bedacht:

Deurdreajers kiekt noe moar niet
zoer, iele hebt dit joar echt een
vrouw aan het roer!

Ook voor haar een groot aan tal taken
op het carnaval in het weekend van
29 februari tot en met dinsdag 3
maart. Bezoek van scholen, carnaval
samen met de bejaarden van Vorden,
een bezoek aan de oudste en jongste
inwoner en diverse andere noodzake-
lijke verplichtingen.

Ook bezoeken aan bevriende carna-
valsclubs van 'de Deurdreajers'.

?, zo vroegen wij haar.
„Helemaal niet. Ik ben nu eenmaal
geen type die gauw op haar mondje
is gevallen."

En wat vindt zoon jarno allemaal van
die belangstelling voor zi jn moeder?
De Prim^fcantwoordt zelf voor hem.
„Jarno ^fflt het allemaal prima zo
en is best een beetje trots op zijn
moeder. Fijn toch!"

Jong Gelre
Het Agrarisch Jongeren Kontaktvan
Jong Gelre wil aan de hand van de
diaserie 'Klant is koning' proberen te
achterhalen of de agrarische sektor
wel konsumentvriendelijkis.
Zo niet dan dient de vraag beant-
woord te worden op welke wijze het
imago van de agrarische bedrijven
opgekrikt kan worden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden
op maandag 13 januari in zaal 'De
Herberg'.
Deze maand start Jong Gelre tevens
met de tweede ronde van de minera-
lencursus. Deze cursus wordt gehou-
den op woensdagavond 22 januari
en woensdagavond 5 februari. Men
kan zich opgeven bij Antwan Have-
kes, tel. 05752-6621.

Filmavond
In het kader van het aspirant-leden-
werk organiseert Jong Gelre vrijdag-
avond 17 januari voor de jeugd van
13 t/m 15 jaar een filmavond in het
Dorpscentrum.

HOGERE SPAARRENTE
PROMINENTREKENING

De SNS bank verhoogt met ingang van 6 januari 1992 de rente

(was 7%)

• Eerste inleg minimaal f 10.000,-,
• f 10.000,- vrij opneembaar per maand.

V N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram gehakte runderbiefstuk
2 grote uien
100 gram boter
zout
peper
l eidooier

Vermeng eidooier, peper
en de gehakte biefstuk
goed door elkaar. Verdeel
de gehakte biefstuk in 4
gelijke delen en maak 4
schijven. Snijd de uien in dunne ringen. Laat
de boter uitbruisen en bruin worden. De
platte biefstukken snel om en om bruin en
warm bakken. Leg de biefstukken op een
voorverwarmde schotel en bestrooi ze met
zout. Bak de uien in de braadboter en houd
ze krokant. De uien over de gehakte
biefstukken dresseren en afmaken met
peterselie. Geef er gebakken aardappelen en
verse appelmoes van goudreinetten of
karmijnappel bij.

Duitse
biefstukschotel

V L O G M A N

Tip: bak ook eens wat reepjes bacon met de
uien mee. De braadboter kunt u afblussen

met een scheutje rode
••••HMHMH wijn. Het restant van de

rode wijn kunt u bij de
maaltijd nemen.
Tip: in plaats van
runderbiefstuk kunt u
ook eens paardebiefstuk

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 950 kj (230 kcal)
Eiwit: 35 gram
Vet: 9 gram
Koolhydraten: 2 gram

Voorbereidingstijd: ca. 15 minuten

Deurdreajers
kunnen nog
foto's gebruiken
In verband met het 33-jarig bestaan
dat de Vordense carnavalsvereniging
'De Deurdreajers' op /.aterdag 18 ja-
nuari aanstaande gaat vieren, wordt
er onder meer een foto-tentoonstel-
ling gehouden.

De commissie die zich daarmee bezig
houdt heeft inmiddels al zoveel ma-
teriaal bij elkaar dat er 36 albums
mee gevuld kunnen worden. Deson-
danks is men van mening dat er in
menig huishouden nog wel foto's of
ander materieel aanwezig is, waarvan
het leuk is dat ze geëxposeerd kun-
nen worden.

Tot en met vrijdag K) januari a.s. be-
staat nog de mogelijkheid dit op te
sturen. Gaarne kontakt opnemen
met de volgende personen: F. Kruip,
tel. 05750'-17014; J. Krabbenborg,
tel. 05752-1739: H. Mullink, tel.
05752-2729 of M. Westerik, tel.
05752-2254.

50 Jaar actief lid van
Vordens Mannenkoor

Derk de Boer, mede-oprichter van het Vordens Mannenkoor en één van de zangers van het eerste
uur zingt nog steeds. Op 10 februari wordt hij 82 jaar. 55 Jaar geleden was hij er al bij. 10 Jaar
geleden werd hij bij het verlaten van het koor tot erelid benoemd. Doordat hij vijfjaar later
opnieuw lid werd bereikte hij alsnog de mijlpaal van 50 jaar.
Maandagavond was het de eerste re-
petitie van het Vordens Mannenkoor
in 1992 met daarna de gebruikelijke
nieuwjaarsdronk. Een goede gele-
genheid om hem mede namens het
Koninklijke Nederlandse /angers-
verbond de oorkonde en het insigne
van T)() jaar' zanger te overhandigen.

In zijn toespraak memoreerde de
voorzitter z i jn kwaliteiten als be-

trouwbaar zanger voor het Vordens
Mannenkoor, /ovvelvvat be t r e f t zang-
vastheid als ten aanzien van zijn ka-
rakter: je kon op hem rekenen. Daar-
naast kon z i jn waarde voor het cu l t u -
rele leven van de Vordense gemeen-
schap niet onvermeld b l i j v e n , / i jn
leiderschap van de Nutsblokllui t-
groep en Meloclica-club dwongen
eveneens respect ai.
De voorzitter besloot zijn toespraak

met het uitspreken van de dank van
het Vordens Mannenkoor en z i j n di-
rigent voor de inzet van al die- jaren
en de wens dat hem nog vele mooie
en gezonde jaren gegeven mogen
z i j n . Na het opspelden van het insig-
ne werd Derk uiteraard eerst collec-
t ief gefeliciteerd door het zingen van
het 'Toastlied' waarna een ieder hem
persoonlijk de hand kon komen
drukken.

K.P.O. Vorde^
Kranenburg
De K.P.O. Vorden-Kranenburg wilde
dit jaar de Kerstbijeenkomst eens wat
anders laten verlopen.
Wel werd 's middags de grote zaal
van Gasterij Schoenaker gezellig in
kerststemming gebracht met groen
en kaarsen, maar ook werd daar een
grote stand van de Wereldwinkel in
gereedheid gebracht
Na de opening 's avonds door de
voorzitster las Pastoor Van /eelst een
mooi Kerstverhaal van Francoise Sa-

gan. Daarna kwamen 3 dames van de
Wereldwinkel aan het woord. Er werd
een videofi lm over de vervaardiging
van textiel vertoond. Elk van de da-
mes vertelde waarom zij v r i jwi l l igs te r
voor de Wereldwinkel geworden was
en ieder van hen gaf u i t l eg over een
specifiek produkt: de koff ie- , de- thee
en de t o n i j n .

Na de k o f f i e met cake werden bij de
drankjes, hapjes geseivecrd die ge-
maakt waren met behulp van pro-
duk ten uit de Wereldwinkel.
De leden konden zo meteen de kwali-
tei t beoordelen. In de pauze was er

gelegenheid tot het doen van aanko-
pen uit de stand of het alleen maar
bewonderen van de veelheid van de
uitgestalde produkten. De Wereld-
winkel-dames deden goede- zaken.

De K. P.O. had ervoor gezorgd, da! ie-
der, lamvezig lid een presentje kreeg,
een doosje mooi verpakte (Wereld-
winkel ) theezakjes. De avond eindig-
de t radi t ioneel met k o f f i e en kren-
tenbrood.
Het was een avond in gezellige, ont-
spannen sfeer, maar die onze ge-
d a c h t e n ook even bij die- mensen uit
de Derde Wereld deed zijn.

S O
W
VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn.
In deze ruhriek geeft de Stichting Wekijn Ouderen Vorden (SWOV) infor malie mier activiteiten/
voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Radio-uitzending voor senioren
Wist u dat: omroep Gelderland wekelijks, op de vrijdag van 17.30
tot 18.00 uur, het seniorenprogramma 'De Derde Jeugd' uit-
zendt. Dit programma blijkt steeds meer beluisterd te worden. De
'Derde JeugtT-programma's komen tot stand in nauwe samen-
werking tussen de vereniging van de instellingen voor Maat-
schappelijke Dienstverlening Gelderland en het Centraal Overleg
van de Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Gelderland.
Tijdens de radio-uitzendingen kan telefonisch gereageerd wor-
den, tijdens de uitzending zelf tot een half uur na de uitzending.
Vanaf januari 1992 kunnen degenen, die op de inhoud van een
uitzending telefonisch willen reageren, dit doen op de maandag
na de uitzending, tussen 12.00 en 13.00 uur. Het telefoonnum-
mer is 085-454557. Schriftelijk reageren is ook mogelijk: Apel-
doornseweg 17-19, 6814 BG Arnhem.
Zendschema
Vrijdag 10 januari:
ouderen en.de minima (met veel in-
formatievan de afdeling voorlichting
van de Gemeentelijke Sociale Dienst
Arnhem). Vrijdag 17 januari: onder-
zoekingen rond het thema 'Ouderen
en eetgewoontes'. Vrijdag 24 janua-
ri: relatieproblemen binnen het hu-
welijk op latere leeftijd. Vrijdag 31 ja-
nuari: reakties op de januari-ui t /en-
ding van de Cielderse Radiosi H>s .

Wist u dat: het kantoor van de Stich-
t i ng Welzijn Ouderen van de dinsdag
tot en met vr i jdag geopend is van
9.00 tot 14.00 uur. t J bent buiten het
spreekuur, dat iedere woensdag van
9.00 tot 12.00 uur is, al t i jd welkom
voor informatie of vragen. Ook kun t
u natuurl i jk buiten deze tijd een af-
spraak maken. Telefoonnummer is
05752-3405 en het adres is Raad-
huisstraat 6, Vorden.

Omdat de funct ionar is niet al t i jd op
het kantoor aanwezig is zal er bui ten
het spreekuur en de werkt i jden een
antwoordapparaat ingesteld zijn, zo-
dat u a l t i j d de mogelijkheid hebt om
een bericht of uw te lefoonnummer
in te spreken, zodat u dan zo spoedig
mogelijk lerugwordt gebeld.

Wist u dat: u wekelijks op dinsdag en
vri jdag gebruik kunt maken van een
'open t a f e l ' in het verzorgingshuis
'De Web me' te Vorden. Dit projekt is
bedoeld voor ouderen vanaf de leef-
t i jd van 55 jaar en ouder. Voor meer
informatie omtrent deze mogelijk-
heid of andere aktivi tei ten kunt u bij
Stichting Welzijn Ouderen vragen.

Wist u dat: 9 april een r i j t e s t voor 55
+ wordt gehouden. Als u hier be-
langs te l l ing voor heeft , wi l t u zich
dan zo spoedig mogelijk opgeven bij
de S t i ch t ing Welzijn Ouderen Vor-
den. SWOV steunfunktionaris : loui-
sev. Uden.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen l 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp (voor
tijdelijk) voor 3 uur p.w. Liefst
op vrijdag. Tel. 05752-1832.

• Toneelgroep Linde
presenteert 'Niet elke haan
kraait' 25 januari a.s. in het
Dorpscentrum om 20.00 uur.

• Wij zoeken een oppas, die
ook wat huishoudelijk werk wil
doen. Maandag 9.30-16.00
uur en vrijdag 8.00-12.00 uur.
Schoolvak, vrij.
Brieven onder nr. 40-1. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Jong stel zoekt
zelfstandige woonruimte.
Tel. 05755-1840 (na 18.00
uur).

• VERLOREN:
gouden schakelarmband (7
januari tussen 12.30-13.00
uur) op het Kerkplein, of in de
Ned. Herv. Kerk tijdens een
begrafenisplechtigheid tegen
beloning terug te bezorgen.
Tel. 1776.

ABONNE-
MENTS-
GELD

BETALEN!
U verdient f 5,-,

als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt

TEN CATE en
HOLLANDIA-
ondergoed

voor dames en heren

a/d Zutphenseweg
in Vorden verkrijgbaar

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Formulieren invullen.
Brieven schrijven.

U wilt dit leren?
Op donderdag 6 februari vanaf 9.30 uur

is er een informatie-morgen

in het Dorpscentrum in Vorden.

U krijgt dan uitleg over de kursus

van 6 lessen.

Wilt u vóór die tijd al meer weten,

belt u dan naar:

"Centrum de Waterstraat",

tel. nr.: 05750-13844

(op maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen)

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Omdat wij gaan

REORGANISEREN
ruimen we onze hele kollektie

huishoudtextiel op!

met kortingen
van 10-40%!

Dit houdt in:

* Ondergoed en nachtkleding voor
dames, heren en kinderen
(uitgezonderd de maten t/m 104)

ir Baddoeken, keukendoeken,
droogdoeken, vaatdoeken enz.

ir Ontbijtlakens
* Zakdoeken (o.a. met monogram)

Pok nu uw kans om zéér voordelig inkopen te
doen van goede kwaliteit.

Tot ziens bij

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-TV-video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

DE WINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

clmn^ i>l(iktafcl en stoomappuraat
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor de doe-hei-zelver.
Aüabasline, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

Ruurloseweg 54
7251 LR Kranenburg -
Vorden
Tel. 05752-6565

café"- restaurant

KLAVERJASSEN en
JOKEREN

vrijdag 24 januari
aanvang 20.00 uur MOOIE PRIJZEN

BOERENBUFFET 2 FEBRUARI

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.:05752-6614

Uw meubels
versleten? ,
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, W.itnsvokl, tel. 05750 261 32

OPRUIMING
In jacht- en vrijetijdskleding

Met kortingen van l U tot OU /O
MEINDL schoenen:

model Diabolo van f 109,- voor f 69,

model Brixen van f 156,-voor f 129,

WAXJAS 3/4 model,
met capuchon en steekzakken

van f 275,- voor f 239,-

WAXJASSEN v a f 125,-

Diverse truien en vesten

f49,-

Marte,
v.a.

iteedt docltreffendi

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

De gro,erVe" ^̂ ^̂ î ^JMM"̂ ^̂ ^
demarktteP 30 Z0ete ^^^^^^^^
vorden Clementine's zonder pit 6,95 NU 5 GRATIS

Zoete qele Meloen NU 3.95

250 gram 2,50

KOLDENHOF's Versmarkt

2 bos Narcissen
6,95

1 bos Forsythia
3,95

Dl J EN PER KILO 8,25
FILET PER KILO 13,95
10 EIEREN 2,
POELIER HOFFMAN

(EXCLUSIEF DOOS)

Het plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een
ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitte-
rend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installeren we komplete bad-
kamers maar zorgen we tevens voor al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor
meer informatie en een goed advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-1755 • Laarstraat61 ZUTPHEN 05750-18383
Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

SPAARBANK
voor de hoogste rente
Minimum inleg f 1 .000,- en dan direkt al

7,3%
en, direkt weer opvraagbaar.

NORDE
FAIR zekeringen
Burg. Galleestraat 10 - Tel. 05752-1967

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CONTACT
BETALEN!

Als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt, verdient u
vijf gulden

administratie-
kosten, dus gauw

even doen... l!

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •

• GROTE KAARSEN COLLECTIE •

Ruurl fel Of>7.r>3 107:-!

ZAT iRDAG 11 JAN.

ZONDAG 1: l JAN



Maak nu uw huis
'EXTRA'

voordelig gezellig.N D _WOO

LAMMERS • Woningtextiel
• Slaapcomfort
• Projekten
• Meubelen

WOONBurg. Galleestraat 26

Vorden-Tel. 05752-1421

LEKKER WENNEN AAN
HET
NIEUWE
JAAR

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

Duitse Bief Stuk 100 gram 2,79

Hamburgers snaien 4 betalen
TIP VOOR DE BOTERHAM:

Kip f Het 100 gram 2,25

Boterhamworst 100 gram 0,98

Wij willen iedereen
bedanken voor de

felicitaties, cadeaus,
bloemen, attenties etc.

ontvangen bij de
geboorte van

Elzemiek.

Jam. Vlogman

SPECIAL
KATEN-

VARKENSHAASJES
100 GRAM

O95

(varkenshaasje met katenspek,
waarna gemarineerd)

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 0, 98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram b,9u

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,9ö

VLOGMAN
Zutphenseweg 1 6 - Vorden

Tel. 05752-1 321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

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

In januari starten wij in Warnsveld onze

bekende cursus

KAPPEN en KNIPPEN
In 8 avonden leert u onder begeleiding van

een gediplomeerd kapster de

basistechnieken van knippen,

permanenten, coupe soleil enz.

Alle materiaal is op de cursus aanwezig.

Voor informatie en of opgave:

CURSUS CENTRUM
VAN UDEN
Tel. 05720-56485

Tevens gaan binnenkort ook nieuwe

cursussen van start in Vorden, Schalkhaar,

Apeldoorn en vele andere plaatsen in heel

Oost-Nederland.

ENGELSE LESSEN
IN VORDEN

ENGELSE CONVERSATIE
VOOR GEVORDERDEN

IN JANUARI l 992 BEGINT IN VORDEN EEN SERIE

ENGELSE CONVERSATIEBIJEENKOMSTEN.

DUUR 3 MAANDEN.

AANVANG:

!6/l/'92: 14.00-16.00 UUR

!7/l/'92: I9.30-2I.30UUR

24/l/'92: 14.00-16.00 UUR

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:

NIEUWSTAD 18A-TEL. 05752-1443

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 16 december 1991
tot 17 januari 1992

l k-t abonnementsgeld voor 1992 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 17 januari l (.)92 In-taalt.

Be taa l t u n a 17 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u t f>,- administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 17 januari betaalt!
Bank: Rabobanknr. 36.64.02.374; ABN-Amronr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weèvers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/ ni vrijdag

8. 00-12. 30 iiin cu l 3. ()()-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1086

P^

dinsdag 14 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF

BRUIDSMODE

COVERS BRUIDSMODE toont dinsdag 14 januari
het allerlaatste nieuws op bruidsmode-gebied

o.a. in natuurzijde, exclusief en elegant.

Behalve het laatste nieuws uit de bruidswereld toont
WALLE TE M P E LM A N de mogelijkheden voor de bruidegom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat zien hoe een bruidsreportage net even mooier kan zijn.

WIM HOL voorziet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten
en Banketbakker PIET JANSEN

toont zijn specialiteiten voor zo'n feestdag.
Een bruiloft zonder trouwringen en sieraden is ondenkbaar en

juwelier SLOTBOOM laat dan ook vele variaties zien.
Dat WEVO-DRUK meer kan dan alleen trouwkaarten drukken

ziet u dan ook.
Reisbureau EL MUNDO bekend van "100 bruidsparen naar

Mallorca en Kreta" informeert u graag uitgebreid op deze avond.
Voor de haarverzorging tekent INGRID'S HAARMODE

Onze bruidsshow wordt gehouden
in de HANZEHOF te Zutphen.

De show begint om 20.00 uur
en zal ongeveer twee uur duren.

Tijdens deze show
wordt u een gratis consumptie aangeboden.

Kaarten a f 12,50 (in de voorverkoop f 10, )
kunt u bestellen bij:

kCOVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen
^ Telefoon 05750 14418

Kaarten alleen verkrijgbaar aan onze zaak.
Bestel voortijdig en voorkom teleurstelling.

Tot ziens op 14 januari in de Hanzehof.

Tlirfstraat 29 - Zutphen - Telefoon 05750-14418



GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 10 januari 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afde-
ling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van
16 december 1991 (ongewijzigd) vastgestelde be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1991, nr. 2'.
Voornoemd plan de beoogt de bouw/exploitatie moge-
lijk te maken van een manege aan de Larenseweg 3,
alhier.
Belanghebbenden die eerder bezwaren tegen dit plan
hebben ingebracht kunnen gedurende bovenge-
noemde termijn bezwaren indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Vorden, 9 januari 1992,

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 10 januari 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis),ter inzage liggen de
ontwerp-bestemmingsplannen:
a. Het Wiemelink 1991. Dit plan heeft betrekking op

de realisatie van een gebouw voor kinderopvang
aan het Wiemelink 40, alhier (voormalige lokatie
kleuterschool 'deTimpe').

b. Vorden Kom 1991, no. 2. Dit plan heeft betrekking
op een gedeelte van het perceel Insulindelaan 24
(fa. van Snellenberg) en wel het gedeelte op de
hoek Molenweg/lnsulindelaan. Het plan biedt de
mogelijkheid daar een vrijstaande woning te reali-
seren.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 9 januari 1992,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

PRIJS
KNALLERS
ROCKPORT
Herenschoenen f 125.—

RIEKER
f99.-

Damesschoenen
Herenschoenen

BURLEYf 99
Damesschoenen

RENATA
v.a.f 49.-

SCHOENMODE

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

VORDEN
Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

U/M/WÖ
DAMESAFDELING

Japonnen v a 79.-
Mantelsva 119.-
Rokkenva 59.-
Pulloversva 69.-

HERENAFDELING

Costuumsva 198.

Colberts v a 98.

Overhemden va 39.

LINGERIE-AFDELING

Schiesser Mini-slips 2 stuks 19.95
Sloggi Damesslips 5.- korting op 3 stuks
Sloggi Herenslips 5.- korting op 2stuks
Kinderhemdjes en -slips "ten Ca/e" 2stuks 6.-

Modecentrum

NORMAAL 129.-tot 219.-

NU 2 stuks 125.-
RUURLO Dorpsstraat 22 Tel. 05735-1438

Milieubewust
stoken

GASSERVICE
GEIiDfêRLAND

Veilig
stoken

Zuinig
stoken

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden ~ Tel. 2783

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatr r in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud

• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

..maar
met elkaar!!

GEZOND AFSLANKEN
Ook in het nieuwe jaar
o. a. Vorden en Keijenborg
voor slechts een tientje per keer.

Bel uw cursusleidster.

H. v.d. Linden-Meyer, tel, 08330-21055
INT. CLUB VOOR BETERE VOEDINGSGEWOONTEN

E.G.A.- Nederland'
v/h Eirsti Goudi» Aftlink- «* bajilaidinjtelub

iFTEGEITWI B.V.Installatiebedrijf
7261 AV RUURLO - Dorpsstraat 23
Telefoon 05735-1414

G.G.F. is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst f

80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten
Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk.

Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur
voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

GGF wordt onder«teund door ATAG, VAILLANT, FASTO, REMEHA en JUNKERS

café'- restaurant

BOERENBUFFET
2 FEBRUARI

Ruurloseweg 64-7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614

ENGELSE LESSEN

IN VORDEN

OP 17 JANUARI 1992 BEGINT IN VORDEN
EEN INTENSIEVE HERHALINGSCURSUS

ENGELS VOOR BEGINNERS

DUUR 12 WEKEN.

DE NADRUK WORDT GELEGD OP
SPREEKVAARDIGHEID EN VERRIJKING VAN DE

WOORDENSCHAT.

LESUREN:
14.00-16.00 EN 19.30-21.30

INLICHTINGEN EN REGISTRATIE:
NIEUWSTAD 18A - TEL. 05752-1443

Rabobank S
VORDEN E.O.

4ff*ft

**4lSlSije

Op zondag 19 januari a.s. organiseren wij een voorlichtingsmiddag over het

VERRE OOSTEN i.s. m. UNITRAVEL en VAN DE R ZWAARD,
Audio Visual Productions bij Hotel Bakker te Vorden.

Aanvang: 14.30 uur

• Schitterende audiovisuele show op een 9 meter breed scherm
• Deskundig advies over bovengenoemde bestemmingen

Toegangskaarten a f 5,- p.p., incl. koffie met gebak
kunt u afhalen of telefonisch bestellen bij de reisafdeling van
RABOBANK Vorden, Zutphenseweg 26, telefoon 05752-1888.

Ook specialisten in vakanties naar het Verre Oosten.

Rabobank Q UL^UNITRAVEL /
COOP. RABOBANK "VORDEN EN OMSTREKEN" B.A. ^T
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Veel goede wensen voor
Gemeentebestuur

Afgelopen maandagavond hielden burgemeesteren wethouders in het gemeentehuis hun traditionele nieuwjaarsre-
ceptie. Vele verenigingen, bedrijven, instellingen en particulieren boden het gemeentebestuur hun goede wensen
aan. Op de foto de bodes, die de aanwezigen van een drankje en hapje voorzagen.

1 4 Januari in de Hanzehof:

AI maanden zijn de deelnemers druk in de weer voor de grote Bruidsshow die op 14 januari in de
gezellige entourage van de Hanzehof te Zutphen wordt gehouden. Voor deze bruidsshow is steeds
een zeer grote belangstelling; geen wonder, want naast bruidsmode presej^ren tal van speciaal-
zaken het nieuwste voor aanstaande bruidsparen.

zorgt 'de Larke' die met een originele
Citroen l raction Avant ter plekke
aanwezig is, wat een ruimte in zo'n
trouwatito.
Wanneer U van al dat kijken honge-
rig wordt is er altijd weer bakkerij
Piet Jansen die U laat proeven van
zijn verrukkelijke slagroomsouzen.
Wie op zo'n avond echt in 'de mood',
ook plannen wil maken voor een ver-
rukkelijke 'Horrey Moon', kan bij
reisbureau El Mundo terecht.
Hoe je tenslotte zo'n prachtige dag
op de gevoelige plaat vastlegt, toont
Foto Van Bemmelen, die met behulp
van de modernste computer gestuur-
de- apparatuur U helpt bij het kiezen
van Uw dierbaarste herinneringen.
Eigenlijk geen wonder dat deze show
de laats te jaren telkens uitverkocht
was. Hopelijk zijn er nog kaarten bij
Covers Bruidsmode in Zutphen ver-
krijgbaar.

In de/e show kri jgt natuurzijde extra
aandacht en Govers Bruidsmode
heeft alles op alles ge/et om de- laat -
ste nieuwe modellen te kunnen sho-
wen.
Stijlvolle eenvoud afgewisseld met
gewaagde creaties en romantische
modellen. Wat d a c h t l! van een
bruidsjapon met sleep en pellerien,
die verandert in een vlotte cocktai l-
japon. Kxclusieve modellen uit Span-
je, Zwitserland, Oostenrijk. Knge-
land, Amerika enz. staan er voor ga-
rant dat dit een show op internatio-
naal niveau genoemd mag worden.
Vertederende kleding voor bruids-
meisjes naast exclusieve eigen ont-
werpen daammr tekent Govers
Bruidsmode.
Hoe modieus de bruidegom in 1992
gekleed gaat toont Walle Tempel-
man, wiens dress-men de nieuwste
modellen van o.a. Van Gils showen

en die meesterlijk zijn gemaakt en
natuurlijk voor iedere maat weet Wal-
le Tempelman raad.
Hoe verrassend sieraden kunnen
stralen laat l' juwel ier Slotboom zien
die tevens in de zaal een selectie uit
zijn assortiment toont.
Ook kunt l' die avond van gedachten
wisselen met de ervaren drukkers van
Wevo-druk, want er is weer veel
nieuws op de markt.
Ingrid haarmode brengt 'haar' tot le-
ven, zij tonen aan de mannequins
wat je zoal met je haar kunt doen op
zo'n dag.
Dat daarbij een smaakvol bruidsbou-
quet niet mag ontbreken zal duide-
lijk zijn. Bloemsierkunsl Wim Hol
verzorgt niet alleen de1 bloennersie-
ring in de zaal en de bruidsbouqnet-
ten, maai l' vindt er tevens een stand
en zij geven U graag vakkundige in-
formatie. Voor een vleugje nostalgie

Jongerendienst
Zondagavond 12 januari wordt in
het 'Achterhuus' ( ach te r de Ge-
ref. Kerk) de eerste Jongerendienst
van het nieuwe jaar gehouden, l lel
thema is: '1992, vertrouwen we weer
op?' Waai vertrouwen we op? Op
onszelf, onze vrienden, je naaste om-

buren? Vertrouwen we opgeving
God?
Voorganger is ds. P.W. Dekker. Muzi-
kale medewerking wordt verleend
door Merel (gitaar) en Marion
(dwarsfluit). Er is koffie, thee of een
frisdrank. De dienst wordt georgani-
seerd door de Hervonnd/Ge-
ref. Jeugdwerkgroep.

Het Reumafonds vraagt
organisatorAtrice en
medewerk (st) ers
I lelp mee de reuma te bestrijden, door uw medewerking te verlenen aan
de collecte van 15-21 maart a.s. in Vorden.
Het Nationaal Reumafonds is o.m. op zoek naar die vrouw of man die cle
collecte in Vorden gedurende een week in goede banen kan leiden. U
wordt daarbij gesteund door een aanta l andere vrijwilligers! Zij nemen u
een hoop werk uit banden.
()ndanks die vrijwilligers kunnen we in Vorden ook nog heel wat collec-
tanten gebruiken. Immers: Vele handen maken licht werk! Al neemt u
maareen enkele straat voor uw rekening!
Wilt u zich opgeven, meer in fo rma t i e over cle collecte en/of cle activitei-
ten van het Reumafonds, stelt u zich dan in verbinding met:
- Dhr. A. Senneker (rayonleider), Sleedoornlaan 7, 6841 AB Arnhem,

tel. 085-21 60 37 of;
-Het Nationaal Reumafonds, Slatenlaan 128, tel. 070-3 5.0 32 31.

(Dhr. W. van I'olanen).

Plattelandsvrouwen
Vorden
Programma
Het bestuur heeft het programma tot
aan cle zomervakantie weer voor el-
kaar.
Men begon 7 januari met de nieuw-
jaarskoffiemiddag in "t Pantoffeltje' .
Mevr. Spaarwater vertelde wat over
logopedie in het algemeen.
Woensdag 22 januari: Jaarvergade-
ring. Allereerst bet huishoudelijk ge-
deelte met o.a. cle bestuurswisseling.
Mevr. Vruggink-Hasselaar is aftre-
dend en nie t herkiesbaar. Zonder te-
genkandidaten hebben we mevr.
M.L. de Jonge bereid gevonden om
een bestuursfunctie te aanvaarden.
De dames H. Koning-Pardijs en J.
Pelgrum-Pelgrum zijn aftredend en
herkiesbaar. lussen de bedrijven
door zal dhr. W. Aartsen dia's verto-
nen over Oud Vorden, de charme
van Vorden en de prachtige natuur
van Vorden. Tevens is er een verlo-
ting van de handwerken die door de
banclwerkclub gemaakt zijn.
Dinsdag 21 januari: Koffiemorgen
agrarische commissie in zaal Buiten-
lust in Harfsen. Opgave bij mevr. J.
Harmsen.Tel. 1343.
21 Januari: Handwerkdoedag in Vor-

den in het Dorpscentrum. Opgave
bij mevr. Woestenenk. Tel.
05752-1272. Verdere bijzonderhe-
den hierover zie programmaboekje.
11 Februari: Handwerkdoedag in
Vorden in het Dorpscentrum. Verde-
re bijzonderheden zie 21 januari.
Woensdag 12 februari: Vlinderstich-
ting. Mevr. Leonieke Kruit uit Vor-
den houdt een lezing over natuur en
milieuvriendelijk beheer.
25 Februari: Excursie naar de Aviko
in Steenderen. Opgave voor 2 fe-
bruari bij mevr. H. Koning. Tel.
6838.
Vrijdag 6 maart: Culturele avond sa-
men met de GMvL en Jong Gelre.
Een cabaretgroepje van 6 jongelui,
voortgekomen uit Jong Gelre komen
meteen avondvullend programma.
Woensdag 18 maart: Mevr. E.G. van
der Vecht, transplantcoördinator,
komt wat vertellen wat er allemaal
komt kijken bij een transplantatie.
Dinsdag 31 maart: Koffiemorgen
voor nieuwe leden en contactdames
in de Herberg.
Zaterdag 4 april: Plantenruilmiddag
op het Kerkplein.
Woensdag 22 april: Eendagsbestuur.
Dinsdag 28 april: Provinciale voor-
jaarsvergadering in Arnhem. Dames
die interesse hebben om mee te
gaan, kunnen zich opgeven bij mevr.
R. Oudenampsen. Tel. 2948. '
Woensdag 13 mei: Tob. C. de Bordes
uit Epse, solo-toneelspeler. Hij
brengteen programma getiteld: 'Wat
is waai'.
Dinsdag 19 mei: Fietstocht richting
Almen-Lochem, waar een bezoek
wordt gebracht aan de Politie Oplei-
dingsschool 'de Cloese'. Vertrek bij
cle kerk. Brood meenemen. Opgave
voor 4 mei bij mevr. H. Koning. Tel.
6838.
Dinsdag 16juni: Voorjaarsreisje naar
de Floriade in Zoetermeer. Vertrek
vanaf het Kerkplein. Opgave voor 28
mei bij mevr. Koning. Tel. 6838.
l Augustus is er een agrarische fiets-
tocht voor mannen en vij^wen. Na-
dere inlichtingen volgei^P.t. in het
Contact.

Cursussen en doemiddagen
Natuur l i jk zi jn er dit jaac^ikweerde
cursusen en doemiddagewF
De handwerkcursus o.l.v. Gré Schut
is op 15 januari, 5 en 25 februari.
Ronde dozen maken o.l.v. mevr. Van
Zeyts is op 18 februari en 25 februa-
ri.
/ 7 Maart doemiddag: Bloknoot bekle-
den o.l.v. Stien Sueter.
7 April doemiddag: o.l.v. Gré Schut.
Wenskaarten maken met zand.
3 Maart: Komt er nog een ochtend
voor het maken van een patchwork
deksel.
In september wil men starten met
een cursus quilten.
De Engelse les begint ook weer in ja-
nuari.
Opgave voor cursussen: mevr. A.
Lenselink. Tel. 1019.
De cursussen zijn in het Dorpscen-

trum. De avonden zijn in 'de Her-
berg'. De koffiemiddag is in "t Pan-
toffeltje'.
Ook kan men de leden nog een ande-
re aktieve middag bezorgen en wel
iedere maandagmiddag van de
maand te gaan kegelen bij de Bogge-
laar.
Provinciale Commissie alleenstaan-
den organiseert weer een driedaagse
fietstocht in Barneveld e.o. Nadere
gegevens volgen in de 'Gelderse
Roos', binnenblad van het februari-
nummer.
Aankomend zomer wil de vereniging
samen met Oud Vorden een

merklappententoonstelling organi-
seren.

Nieuwjaarsvisite
'Oud Vorden'
De vereniging 'Oud Vorden' hield in
het Pantoffeltje baar Nieuwjaarsvisi-
te. Een zeer goed gevulde zaal ge-
noot van het in dialekt gezongen
liedjes van Hanneke Hiddink en Ben
Schreur uit Diepenheim.
De door enkele leden gebakken olie-
bollen en nieuwjaarsrolletjes gingen
erin als 'koek'.

Nieuwj aarsconcert
'Concordia'
Traditioneel verzorgde de'Vordense muziekvereniging 'Concor-
dia' op de eerste zondag van het jaar haar Nieuwjaarsconcert in
het Dorpscentrum. Zoals te doen gebruikelijk werd geopend met
het nummer „Uren, dagen" gevolgd door ,,de Fliegermarch".
„Sinfbnie per un Addio" is een num-
mer dat hekend is geworden door
'Ronda Venitioano'. In de 'James
Boncl'-selektie kwamen alle instru-
mentgroepen aan hun trekken.
De drumband ver/orgde een perfekt
optreden, bestaande uit vier num-
mers. Alle mogelijke tempo's kwa-
men aan bod. Door het geconcen-
treerde spelen lieten deze mensen
zien dat een drumband beslist niet
saai behoeft te zijn.
Vervolgd werd met het thema uit , , I )e
verlaten mijn". De vier jonge f l u i t is-
len /etten een goede solopartij neer
met begeleiding van het harmo-
nieorkest.
Na nog een grappig muzikaal stukje
en een Rock and Roll-nummer, weid

het programma voor de pauze afge-
sloten met de bekende „Radet/.ky-

Na de pau/e was er eveneens onder
leidingvan Hans Kraxnereen optre-
den van de boerenkapel 'de Achtkas-
telendarpers'.
Ken /estal bekende en minder beken-
de nummers in de Egerlander s t i j l ,
lieten de bezoekers wegdromen naar
Oostenrijk.

Voorzitter Barink was verheugd over
de grote belangstelling voor het
concert.
'Concordia' heeft voor de komende
maanden weer haar voorjaarscon-
cert op het programma staan.

Geld aangeboden tijdens kinderkerstviering:

Ruim f 4.300,-voor Ghana
De actie 'Doe mee voor Spee', die afgelopen maanden in Vorden
werd gehouden, heeft f 4.373,35 opgebracht. Dit bedrag was twee
keer zo groot als van tevoren ingeschat. De bedoeling was volgens
de organisatoren jongeren bewust te maken van het nut van zo'n
hulpactie. 'De heer Spee helpt de bevolking van Ghana en de
Vordense jeugd helpt hem mee.'
Bij de actie, die bestond uit een aan-
tal onderdelen, was dan ook vooral
de Vordense jeugd betrokken.
De leerlingen van de Chr. basis-
school Het Hoge hielden een klusje-
sactie. De zondagsschool, jeugdkerk
en de Geref./Herv. clubs hielden een
kaarsenactie.
De N.H. kerk hield een speciale col-
lecte. De C .J .V. verzamelde school-
materialen en stond de intree van de
jaarlijkse regionale contactavond af
aan Ghana.
Met het geld wordt een onderwijs-
project ondersteund in het Ghanese
dorpje Oyarifa, in de streek waar de
heer J. Spee uit Brummen al jaren
actiefis.

Kerst meegevierd
Het opgehaalde bedrag werd over-
handigd aan twee Ghanese jongeren.
Dit werd gedaan op een moment dat
honderden Vordense jongelui bij el-
kaar waren: op de gezamenlijke kin-
dei kerstviering in de Dorpskerk op
Eerste Kerstdag. Deze kerstviering
werd deze keer nog massaler bezocht
dan de afgelopen jaren al het geval
was. De Ghanese jongeren waren met
de heer Spee meegekomen om sa-
men met de Vordense jeugd kerst-
feest mee te vieren. Zij kregen een
grote 'cheque' overhandigd, waarop
het opgehaalde geldbedrag vermeld
stond.

50 Jaar melken

De beer Schoemaker aan de Geesinkweg had zich al vaak laten ontvallen dat de aandacht die geschonken wordt aan
een 25- of 40-jarigdienstverband hem wel nooit zou overkomen.
De buurt die hier ook al wel eens iets over had gehoord greep de gelegenheid, dat hij al 50 jaar melkt, clan ook met
beide handen aan om Berend met dit heugelijk feit in het zonnetje te zet ten.



De Wereldwinkel
Lacandona-honing ook uit
Guatemala
Al geruime tijd importeert S.O.S. We-
reldhandel Lacandona-honing van
de Pamalha-coöperatie in Mexico.
Lacandona is de naam van het tropi-
sche regenwoud in het uiterste zui-
den van het land, dat zich tot in Gua-
temala uitstrekt.
Onlangs heeft S.O.S. Wereldhandel
ook contact gelegd met een honing-
coöperatie in het Guatemalteekse
deel van het oerwoud: 'Apicultures
del Sur-Occidente' (bijenhouders
van het zuidwesten). De Lacandona-
honing is nu een melange van de ho-
ning van beide coöperaties. Zuid-
west-Guatemala telt ongeveer dui-
zend bijenhoudende families. De
meeste families leven in hoofdzaak
van de landbouw: ze verbouwen
voedsel voor eigen gebruik en vaak
nog wat koffie voor de verkoop. Ho-
ning is voor hen een belangrijke aan-
vullende bron van inkomsten. Met
name voor de armste gezinnen is bij-
en houden interessant, er is immers
geen land voor nodig en het vraagt
weinig arbeid.
Voor de verkoop van hun honing wa-
ren de bijenhouders jarenlang volle-
dig aangewezen op de tussenhande-
laren. Daarom heeft een aantal zich
verenigd in een coöperatie. De fami-
lies krijgen nu 25 procent meer be-
taald voor hun honing. Het grootste
probleem van de coöperatie is het
gebrek aan werkkapitaal. Kapitaal
dat met name nodig is om de honing
van de aangesloten families op te ko-
pen.
De families kunnen namelijk niet op
hun geld wachten tot de honing is
verkocht. Als er geen geld is, zien zij
zich gedwongen de honing alsnog
aan de tussenhandelaren te verko-
pen. Van de hogere prijs leggen de
bijenhouders nu een gedeelte opzij
om een eigen werkkapitaal op te
bouwen.

. Maar dat is voorlopig nog niet vol-
doende. Daarom financiert S.O.S.
Wereldhandel een groot deel van de
bestelde honing vooruit.
Tot zover het nieuws.
Deze honing is te koop elke eerste en
derde vrijdag van de maand op de
markt.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de
Openbare Bibliotheek
Ariyoshi, Sawako — De vrouw van de
dokter; Büch, Boudewijn -- Eilan-
den; Demille, Nelson — Goudkust;
Eeghen-Elias, V. — Borders in beeld;
Hay, Louise - Gedachten van inner-
lijke wijsheid; Heeremans, Anneke
— Goede ouders bestaan niet; Hop-

mans, Anita —Jan Sluyters, Aquarel-
len en tekeningen; Konsalik, Heinz -
Het woud der beloften; Madsen, Axel
— Chanel, een vrouw alleen; Milieu-
kerngegevens, Nederland; Nieuman,
Wiert — Rotstuinen; Seymour, Ge-
rald - Golt; Shuler, Linda Lay — Zij
die weet; Sociale zekerheidswetge-
ving; speciale catalogus van de post-
zegels van Nederland; Tacla, Joni Ea-
reckson —Joni; Wells, Rosemary —
Kinderen met verdriet; Zo schrijft u
een engelse, duitse, franse, spaanse
brief; Zwagerman, Joost — Vals licht.

Durfcursus
De Regionale Stichting voor Thuis-
zorg en Maatschappelijk Werk Zut-
phen (werkzaam binnen de gemeen-
ten (iorssel, Hengelo (Gld.), Lo-
chem, Ruurlo, Steenderen, Voorst,
Vorden, Warnsveld, Zelhem en Zut-
phen) start 14 februari 1992 meteen
oefen groep voor inwoners van de ge-
meenten Gorssel, Hengelo (Gld.),
Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vor-
den en Zelhem, die het moeilijk vin-
den om voor zichzelf op te komen.

Enkele onderwerpen, die in de groep
aan de orde kunnen komen, zijn:
'nee zeggen zonder je schuldig te
voelen; gesprekken aanknopen op
feestjes e.d.; zeggen wat je vindt en
denkt: complimenten geven en ont-
vangen.

De groep zal tien keer bij elkaar ko-
men, op vrijdagmorgen. De cursus
wordt gegeven in het kantoor van de
Regionale Stichting voor Thuiszorg
en Maatschappelijk Werk Zutphen,
aan de Zwiepseweg 27 te Lochem,
onder leiding van maatschappelijk
werkende Jenny Jongepier.

Bent u ook iemand, dié niet zo ge-
makkelijk iets durft en dit eigenlijk
wél zou willen? Wanneer u belang-
stelling heeft voor deze 'durfcursus',
dan kunt u zich tot eindjanuari 1992
aanmelden bij Jenny Jongepier; zij is
op werkdagen 's morgens bereikbaar
onder tel.nr. 05730-57258.

Ruilbeurs
Brouwer ij artikelen
Dejaarlijkse ruilbeurs van brouwerij-
artikelen wordt gehouden op 12 ja-
nuari in zaal De Luifel. Het is een
ruilbeurs, dus geen expositie, van al-
lerlei etiketten, viltjes, glazen, flessen
en verder alles wat van een brouwerij
afkomstig is. U zult er vele merken
tegenkomen. Men kan naar hartelust
ruilen. Het is geen verkoopbeurs.
Het verzamelen van brouwerij artike-
len is een hobby waarmee veel men-
sen zich bezig houden. In Nederland
is er ook een vereniging met dat doel,
namelijk cle BAV en die telt ongeveer
2200 leden. Vertegenwoordigers van
deze vereniging zullen zullen op 12
januari ook aanwezig zijn om zich te
promoten.

In Ruurlo zal de beurs voor de vierde
keer worden gehouden. Dat de beurs
zelfs internationaal bekend is, blijkt
uit het feit dat in 1991 ook verzame-
laars uit de BRD en België in Ruurlo
begroet konden worden.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij H.J. Jimmink, tel. 05752-2452.

AGENDA
JANUARI:

8 HVGWichmond,
Nieuwjaarsavond

9 BejaardenkringDorpscentrum
9 NCVBNieuwjaarswensenmiddag

10 ANBO, Nieuwjaarsbijeenkomst,
Dorpscentrum

10OpenTafel,SWOV
12 Boh-foi-toch, Koffieconcert

Ludgerusgebouw
13 ANBO, Klootschieten de

Goldberg
14 KPO Vierakker,jaarvergadering
14 Open Tafel, SWOV
15 ANBO, Soos in Dorpscentrum
15 Welfare, handwerken 'De Wehme'
16PCOBindeWehme
16 HVG Wildenborch,

jaarvergadering
17 Open Tafel, SWOV
18 Pronkzitting 'De Herberg'
18 Receptie carnavalsvereniging De

Deurdreajers n.a.v. 3x11 jaar
carnaval in Vorden in residentie
De Herberg

20 ANBO, Klootschieten de
Goldberg

20 Vrouwenclub Medler lezing
21 Plattelandsvrouwen,

Handwerkdoedag
21 Plattelandsvrouwen,

Koffiemorgen A.C. Harfsen
21 Open Tafel, SWOV
21 Soosmiddag Kranenburg
21 NGVB, Mevr. Hiddink

boekbespreking
22 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering

22 ANBO, Soos in Dorpscentrum
22 HVGWichmond,

jaarvergadering
23 PCOB Nieuwjaarsvisite
23 ANBO, Kegelen in de Boggelaar
23 BejaardenkringDorpscentrum
24 Open Tafel, SWOV
25 Toneeluitvoering Toneelgroep

Linde in Dorpscentrum
27 ANBO, Klootschieten de

Goldberg
28 Open Tafel, SWOV
29 BejaardensoosVierakker-

Wichmond, Nieuwjaarsreceptie
29 ANBO, Soos in Dorpscentrum
29 Welfare, handwerken 'De Wehme'
31 Uitvoering Vierakker
31 Open Tafel, SWOV

FEBRUARI:
l UitvoeringVierakker
3 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg'
3 Vrouwenclub Medler
4 Soos Kranenburg,

jaarvergadering
5 ANBO, Soos Dorpscentrum
5H.V.G.Wichmond
6 BejaardenkringDorpscentrum

K) ANBO Klootschieten 'de
Goldberg'

11 Plattelandsvrouwen,
Handwerkdoedag in
Dorpscentrum

12 Plattelandsvrouwen,
Vlinderstichting

12 ANBO, Soos Dorpscentrum
12 Welfare handwerken 'de Wehme'
17 Bruidsshow Vorden in de

Herberg
17 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg'
18 KPO Vierakker
18 Soos Kranenburg
18 NCVBJaarvergadering
19 HVG Dorp in de Voorde
19 ANBO, Soos Dorpscentrum
20 HVG Wildenborch
20 BejaardenkringDorpscentrum
21 ANBO Ledenbijeenkomst,

Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler

24 ANBO Klootschieten 'de
Goldberg'

25 Plattelandsvrouwen, Excursie
Aviko

25 KPO Vierakker, Prov. Agrarische
Studiedag

26 ANBO, Soos Dorpscentrum
26 Welfare handwerken 'de Wehme'
27 KPO Vierakker, themamiddag
29 Karnaval'De Herberg'

MAART:
1 Karnaval 'De Herberg'
2 Karnaval'De Herberg'
3 Karnaval 'De Herberg'

SPORT- nieuws

De Graafschaprijders
De VAMG 'de Graafschaprijders'
heeft voor het komende jaar de vol-
gende ritten op het programma
staan:
8 maart Tulpenrit

12 april Voorjaarsrit (ONONOK)
24 mei Achtkastelenrit
28 juni Vakantierit
13 september Herfstrit
15 november Wildrit
13 december Pannekoekenrit.

Volleybal
Programma Dash
H.rekr.A SVS B-Dash A (6 jan.) , D3A
Terwolde 3-Dash 5 (9 j a n . ) .
D.rekr.B/A Dash B-Dash A, H.rekr.B
Dash B-Sociï (beiden 10 jan.). Op
zaterdag 1 1 januari: D2A Wik 3-Dash
4, H2A ABS l -Dash 3, JA VIOS
l -Dash l , JC ABS l -Dash f, DP Dash
2-Bruvoc l, Dl Dash 3-DVO l, l')3B
Dash 6- Voorwaarts 4, H P Dash l -SVS
l, H2B Dash 2-Voorwaarts 2, MA
Dash I-Voorwaarts l, MG Dash
1-DVO l, D3div.fi Dash/Sorbo-Sali-
ter/Pollux2.

Dash-
Sorbo Dames l
A.s. zaterdagmiddag is er de belang-
rijke volleybalwedstrijd tegen mede-
koploper Saliter Pollux in de 3de di-
visie. De v^^n i|d vindt plaats in de
Sporthal alm het Jebbink, de dames
van Dash rekenen op veel publiek.

L.R. en
P.C. 1 Graafschap
In de afgelopen maand werden in de
manege De Luchte in Lochem enige
indoor-concoursen gehouden, waar-
aan ook leden van de L.R. en P.C.
De Graafschap deelnamen.
Op 15 december behaalde Jeanine
van den Berg met Unix de 5e prijs in
de M l -dressuur met 1 1 7 punten.
Op 22 december behaalde Rinie
Heuvelink met haar pony Sarah de
4e prijs in het L-springen.
Op 28 december behaalde Irene Re-
gelink met Ramzes 2-maal de Ie prijs
bij het B-springen en Wim Lenselink
met Grando de 2e prijs bij het
M-springen.

Stratenzaal-
voetbaltoernooi
Velocitas
Zaalvoetbalvereniging -'Velocitas'
heeft een begin gemaakt met het
kampioenschap van Vorden in de ca-
tegorie 'stratenzaalvoetbal'. Inzet is
de 'Gafé Uenk-wisseltrofee', welke
momenteel in het bezit is van de
Boonk 1. De dertien ploegen zijn in
twee poules ondergebracht.
De uitslagen in poule A waren: Tra-
nendal — Stationsbuurt 1-3; Hane-
kamp - Kranenburg 1-2; Bongerd —
Brinkerhof 1-2; Tranendal — Hane-
kamp 1-0; Stationsbuurt — Boonk 3
1-0; Kranenburg — de Bongerd 0-2;
Br in kerhof- Tranendal 1-0; Stations-
buurt - - Hanekamp 3-0; Kranen-
burg — Boonk 3 0-4; De Bongerd —
Tranendal 2-0; Brinkerhof — Hane-
kamp 1-0; Kranenburg — Stations-
buurt ()-(); Boonk 3 — Tranendal 4-1 ;
Bongerd — Hanekamp 2-0; Boonk 3
- Brinkerhof 2-0; Stationsbuurt

De Bongerd 5-0; Tranendal — Kra-
nenburg 1-1; Stationsbuurt - Brin-
kerhof 4-0; Boonk 3 — Hanekamp
3-0; Brinkerhof — Kranenburg 6-1;
Bongerd -Boonk 3 0-2.
Kindstand in deze poule: 1. Stations-
buurt 6 gespeeld --11 punten; 2.
Boonk 3- 1 0 punten; 3. Brinkerhof 8
punten; 4. Bongerd 6 punten; 5. Kra-
nenburg 4 punten; 6. Tranendal 3
punten; 7. Hanekamp O punten.
De eerste drie ploegen gaan over
naar de finalepoule.
In poule B waren de uitslagen:
Boonk l — Medler 3-1; Kerspel —

Hoetinkhof 0-2; Tranendal 2 — Wil-
denborch 5-0; Medler— Kerspel 5-1;
Hoetinkhof—Tranendal 2 1-1 ; Wil-
denborch — Boonk l 3-C>; Tranendal
2 - - Kerspel 5-0; Hoetinkhof -
Medler 0-1; Boonk l —Tranendal 2
(i-O; Wildenborch — Hoetinkhof l -3;
Kerspel - - Boonk 0-4; Medler -
Tranendal 2 3-0; Wildenborch
Kerspel 6-1; Boonk l — Hoetinkhof
1-0; Medler—Wildenborch 2-4.
Eindstand: 1. Boonk l 5 gespeeld —
10 punten; 2. Medler 6 punten; 3.
Hoetinkhof 5 punten; 4. Tranendal 2
— 5 punten; 5. Wildenborch 4 pun-

ten; 6. Kerspel O punten. Ook hier
gaan de eerste drie ploegen over
naai• de finalepoule.
De finalewedstrijden worden zondag
12 januari in sporthal 't Jebbink ge-
speeld.

Dammen
DCV—ADG Amersfoort 10-10
DGV l heeft kaïn pioenskanshebber
ADG Amersfoort een gevoelige slag
toegebracht door een 10-10 gelijk-
spel. De Amersfoorters staan nu 3
punten achter op De Oldehove
Leeuwarden, die met nog 3 ronden
te spelen vrijwel zeker zijn van de ti-
tel.
Niet alle Amersfoortse keien konden
worden afgestopt. Chris Grevers
moest tegen oud-wereldkampioen
Ton Sijbrands het loodje leggen na
een schijnoffer met centrumover-
wicht
Jan Masselink verloor al vroeg een
schijf en wist dat niet meer te herstel-
len. Daartegenover stond de degelij-
ke wijze waarop een aantal spelers de
deur gesloten hield.
Harry Graaskamp ( sch i j f voor) en
Henk Ruesink (drukstelling klopte
net niet voor de winst) hadden daar-
bij de beste kansen op een overwin-
ning. De 2 nederlagen werden daad-
werkelijk gekompenseerd door Jo-
han Haijtinken Mike Voskamp.

Politievaria GROEP

VRAGEN OVER
HEPATITIS A/B/C/D/E?

BELDEINFO-LIJN

(ZO cent per minuut)

Nederlandse Lever Darm Stichting
Nederlandse Leverpatiënten Vejflj^ng

Postbus 25 • 3620 AA Breul

Helpeen
oorlpgskind
, uit de .
lappenmand

Giro 121 UNICEF
of bel voor uw donatie:

06-35024040 (50 et. p.m.)

30 December reed een bestuurster
met haar personenauto over de
Ruurloseweg, komende vanuit de
richting Vorden. Ter hoogte van de
Ganzensteeg wilde zij linksaf slaan.
Zij werd op dat moment echter inge-
haald door een andere bestuurster.
Ken aanrijding was het gevolg. Een
derde auto kon de aanrijding nog
ontwijken door de berm in te rijden.
Twee voertuigen werden door de
sleepdienst afgesleept.

l Januari: Tijdens de jaarwisseling
werden door jongelui diverse brand-
jes gesticht. Bij een winkel werd een
rui t vernield en werden bloembak-
ken en dergelijke op de weg gezet.
Ook werd een fiets door vuurwerk in
brand gestoken.
Drie stamboompjes moesten het ont-
gelden en bij de lagere school in
Wichmond werd een buitenlamp
vernield.

5 Januari reed een bestuurder over
de Zutphensestraat in de r i c h t i n g
Warnsveld. Ter hoogte van huize Pax
stak een dier de weg over. De be-
stuurder remde maar raakte in een
slip en reed tegen een boom.
Door surveillanten werd geconsta-
teerd dat de Hengeloseweg, tussen
de- Kieftskampweg en de Slotsteeg
ernstig met klei besmeurd was. Zij
ontdekten dat er diverse automobilis-
ten slippend de bocht door kwamen.
De brandweer werd er bij gehaald en
die maakte de weg schoon. Twee po-
litiemensen waren ruim anderhalf
uur bezig om het verkeer te regelen
en 2 brandweermannen waren bezig
de weg schoon te maken. De naam
van de vermoedelijke vervuiler is in-
middels bij de politie bekend.
Door een conducteur van de NS
werd de hulp van de politie ingeroe-

pen, omdat een lastige passagier
/onder geldig treinkaartje reisde. Bij
controle bleek dat hij vaker voor niets
wilde reizen. Ook deze keer mislukte
dcvc- pogingen kreeg hij een proces-
verbaal.

f> Januari: Aan de Almenseweg werd
een zwarte herenfiets aangetroffen,
merk Simplex. Vermoedelik is deze
f ie t s ergens gestolen, omdat het slot
geforceerd was.
Aan de Baakseweg ontstond een klei-
ne aanrijding doordal een bestuur-
der niet goed oplette. Een auto stop-
te voor de Rondweg. Een achterop-
komende automobil ist dacht echter
dat de andere bestuurder door zou
rijden hetgeen dus niet gebeurde.

Woensdagmorgen 8 januari is er in-
gebroken in een garagebedrijf aan
de Rondweg. Door verbreking van de
achterdeur kon men binnenkomen.
Met gereedschap uit het bedri jf is ge-
tracht kasten etc. open te breken. Er
wordt echter niets ontvreemd.
Ook vond om ca. 7.45 uur op de krui-
sing Ruurloseweg-Wildenborchse-
wc-g een aanrijding plaats. Een voer-
tuigkomende vanaf de Wildenborch-
seweg kwam op de verkeerde weg-
helft terecht en botste op een auto
komende uit de richting Vorden.
Beide auto's raakten 'total loss'. Dr.
Sterringa verleende eerste hulp en
achtte opname van een van de be-
stuurders in het ziekenhuis raad-

Verloren voorwerpen
Adresboekje (kleur rood); blauwe
dameshandschoen.

Weggelopen dieren
Grote bruine hond (Luc).

Op zaterdag 11 januari aanstaande vindt Kijk in de Keuken 1992
plaats. Ongeveer 350 horecabedrijven in het hele land stellen hun
deuren open voor jongeren die zich een beeld willen vormen van
werken in de horeca. Tijdens deze landelijke open horecadag,
kunnen zij informatie krijgen over de carrière mogelijkheden in
de bedrijfstak. Ook decanen, ouders, vrienden en vriendinnen
zijn tijdens Kijk in de Keuken welkom.

Kijk in de Keuken wordt georgani-
seerd door het Onderwijscentrum
Horeca, hc-t onderwijs- en perso-
neelsvoorzieningsinstituut van de- so-
ciale partners in cle horeca. Het is
voor cle derde keer dat de open hore-
cadag plaatsvindt : in januar i 1990
hield de horeca voor het eerst open
huis. Toen werkten tachtig horecabe-
drijven mee. Gezamenlijk ontvingen
zij bijna 4.000 belangstellenden. In
1991 waren rr 175 deelnemers rn
bijna (i.000 bezoekers. Bij de komen-
de editie van Ki jk in cle Keuken wordt
gerekend op ongeveer 8.000 geïnte-
resseerden.

Bezoekers van de open dag krijgen
de- gelegenheid om /.owel voor als
achter de schermen van het horeca-
bedrijf uitgebreid rond te kijken. On-
dernemers en medewerkers /uilen
/orgdragen voor rondleidingen en
/.uilen allerlei horecavaktechnieken
demonstreren. Tevens zullen zij een
toelichting geven op de gang van za-
ken in een horecabedrijf. In sommi-
ge bedrijven kunnen bezoekers hun
hoi rolvaardigheden testen dooreen
bepaalde handeling te verrichten.
Onder de 350 deelnemers bevinden
zich allerlei soorten horecabedrij-
ven: hotels, restaurants, coffeeshops,
ca fe t a r i a ' s enzovoort. In een aantal
l u-drijven /uilen vertegenwoordigers
van verschillende vormen van hore-
caberoepsonderwijs informat ie ge-
ven over de desbetreffende opleidin-
gen: LBO-se holen met een afde l ing
Koken/Serveren, scholen voor Kort
Middelbaar Beroepsonderwijs, Mid-
delbare Hotelscholen, Hoge Hotel-
scholen, scholen voor Beroepsbege-
leidend Onderwijs en het SVH Leer-
lingstelsel.

In het verspreidingsgebied van Con-
tact kan men terecht bij:

Restaurant l>ef>e's litirhecne, Steenderse-
weg 7 te Baak; Herberg 'De ('.ouden
Leeuw', liovenstraat 2 te lironktiorst;
Party-Restaurant 'DeSmid', Kerkstraat
//, Keijenborg; Hotel Hakker, Dorps-
straat 24 te Vorden en Hotel-ca/e-restau-
rant "t Wolfersveen, Ruurloseu>eg 38 te
Zelhem.

Antieke brommers en
motorfietsen in Autotron
Staat het grootste gedeelte van het jaar in Autotron Rosmalen de historische automobiel centraal,
buiten het museumseizoen wordt de schijnwerper met vaste regelmaat op menig evenement op
allerlei gebied gericht. Zaterdag 18 en zondag 19 januari heeft de antieke brommer en motorfiets
het in Rosmalen voor het zeggen.
Met name de motorfiets mag zich de
laatste jaren in een enorme popula-
riteit verheugen. Vele bezitters halen
het 'trouwe ros' uit cle garage wan-
neer de r uit de maand is verdwenen
of hebben er één aangeschaft voor
dagelijks gebruik. Het is overigens
niet alleen de moderne motorfiets
waarna de interesse uitgaat, ook het
aantal liefhebbers en bezitters van
klassieke motoren groeit nog alti jd
gestaag.

Twaalf jaar geleden werd door Auto-
tron de aanzet gegeven voor wat in-
middels is uitgegroeid tot een inter-
na t iona le - markt voor antieke brom-
mers en motoren. Het zijirmet name
(klassieke) Europese en Amerikaan-

se merken die de dienst op de markt
u i tmaken. Japan, anders dan tegen-
woordig, had enkele decennia gele-
den nog slechts een heel klein rolle-
tje in motorland. In het weekeinde
van 18 en 19 januar i is clc- grote1 hal
tot cle nok gevuld met: Harley David-
son's, Indians, EN's, Rudges, Ariëls,
BSA's, Triumphs, Matchless', Nor-
tons, NSIVs, BMW's, Adlers en Ey-
sinks. Ook voor de liefhebbers van
antieke brommers valt er heel wat te
genieten. Roemruchte- merken als
Solex, Kreidler, Sparta, Tomos, DKW
en Puch zijn van cle partij.

Clubs
Op de markt zijn schitterende mo-

dellen van vele tientallen merken
brommers en motorfietsen te koop.
Ook cle onderdelenstands vormen
een belangrijk onderdeel van de
markt . Er hebben zich standhouders
uit Nederland, België, Duitsland en
Engeland aangemeld.

Bovendien geven elk jaar tussen vijf-
tien en twintig brommer- en moto-
rrnclubs acle-de-présence in Rosma-
len. De marktorganisatic- s c h r i j f t c - lk
jaar een wedstrijd uit voor de beste
standpresentatie en de mooiste col-
lectie.

De antieke brommer- en motoren-
markt is zaterdag I N c-n zondag 19
januari open.
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