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25 Jaar leerkracht aan De Klimop-school te Wichmond:

Mevrouw Harkema jubileert
KERKNIEUWS

Juf Harkema behaalde in 1956 haar onderwijsakte. Nadat zij en-
kele jaren gewerkt heeft op Groot Schuilenburg in Apeldoorn,
zijn ze in 1964 naar Wichmond gekomen, waar haar man be-
noemd werd als hoofd van De Klimop-school.
Op l januari 1965 werd zij benoemd als vakleerkracht handwer-
ken als opvolgster van Mevr. Aartsen, haar taak werd in 1985
uitgebreid met een aantal uren o. a. taakverlichtster, AD V-ver-
vangster enz., op haar werd nooit vergeefs een beroep gedaan.

Na een aubade gebracht te hebben
door het zingen van een zeer toepasse-
lijk lied ging de stoet richting Wich-
mond, waar een poort voor haar was
opgezet en de kinderen een erehaag
vormden met versierde hoepels en het
zingen van lang zal ze leven, werd in de
gymzaal van de school de feestelijkhe-
den, onder het genot van een kop kof-
fie, voortgezet.

Op woensdag K) januari werd juf Har-
kema-Bargeman door de schooljeugd
van haai school met bestuur, ouder-
commissie en medezeggenschapsraad
met haar gezin op feestelijke wijze van
haar huis in Warnsveld opgehaald, de
aanleiding van dit feestelijke gebeuren
was dat de juf 25 jaar aan De Klimop-
school in Wichmond verbonden was
als docent.

Met officiële toespraken en aanbieding
van cadeaus, verder werd de ochtend
gevuld met toneelstukjes en liedjes,
terwijl de kinderen een tekening had-
den gemaakt van 25 meter lengte, en
de juf van de kinderen een onderschei-
ding in ontvangst mag nemen, tevens
was er een goochelaar die de feest-
vreugde extra opvoerde.

Als sluitstuk van het zeer geslaagde
feest werd er in Withmundi een feeste-
lijke boerenkoolmaaltijd genuttigd.
Wat zeer in de smaak viel.

Als verrassing kregen alle kinderen en
bestuursleden een tas aangeboden,
met het vignet van De Klimop-school,
die door Mevr. Harkema zelf was ver-
vaardigd als aandenken aan deze heug-
lijke dag.

Koffieconcerten
In het kader van maandelijkse koffieconcerten organiseert het comité 'Vrienden van St. Maria Postel' te Keijenborg op zondag 21
januari een koffïeconcert met medewerking van de leselkapel uit Doetinchem.
De leselkapel bestaat uit 22 oprechte amateur-musici die een onvervalst Egerlander muziek ten gehore brengen.
Het repertoire bestaat uit sfeermuziek met zangerige melodieën in diverse partijen, afkomstig uit Noord- en West-Bohemen in Tsjechoslo-
wakije.
De muzikale leiding wordt verzorgd door kapelmeester Albert Ketz, die samen met zijn vrouw Lies de zang verzorgt.
Het koffieconcert vindt plaats op zondagmorgen 21 januari bij Party-Restaurant 'De Smid' te Keijenborg.

QEMEENTE fiULLETIN jfORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met zrrijdag van
8.30 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 Mr. M.A.V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt 6y de receptie van
het gemeentehuis.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 9 januari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan Nedac Sor-
bo groep B.V., Nieuwstad 28a te Vor-
den, voor het vergroten van een
magazijnruimte aan de Enkweg 17 te
Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kan binnen der-
tig dagen na het verlenen van de ver-
gunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift worden ingediend.

ERKIEZING VAN DE
LEDEN VAN DE

GEMEENTERAAD
De burgemeester van Vorden maakt
het volgende bekend:
1. Op dinsdag 6 februari 1990 zal de

kandidaatstelling voor de verkie-
zing van de leden van de gemeen-
teraad plaatshebben.

2. Op die dag kunnen ter secretarie
van de gemeente aan het adres de
Horsterkamp 8 bij het daar geves-
tigde hoofdstembureau van 09.00
tot 15.00 uur lijsten van kandida-

ten (model H l ) worden ingele-
verd.

3. De benodigde formulieren voor:

— de lijsten van kandidaten (model
H l )

— de verklaringen van instemming
van de kandidaten met hun kandi-
daatstelling (model H9)

— de machtigingen tot het plaatsen
van de aanduiding van de politie-
ke groepering boven een kandida-
tenlijst (model H3-1)

— de machtigingen tot het plaatsen
van de aanduiding, gevormd door
aanduidingen van de samenvoe-
ging van politieke groeperingen
of afkortingen daarvan, boven een
kandidatenlijst (model H3-2)

— de verklaringen van ondersteu-
ning van een kandidatenlijst (mo-
del H4)

— de verklaringen betreffende het
verbinden van de kandidatenlijs-
ten tot een lijstencombinatie (mo-
del 110),

zijn tot en met de dag van de kandi-
daatstelling ter secretarie kosteloos
voor de kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wet-
telijke voorschriften betreffende de
inlevering van de kandidatenstelling
worden ter gemeentesecretarie ver-
strekt.

j- VERGADERINGEN
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
aanleiding van 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 c.a. ver-
gadert op 23 januari 1990 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende punten:

— gemeentelijke herindeling Vor-
den Warnsveld Zutphen;

— garantiesubsidieregeling voor de
inzameling van oud papier en
karton;

— voorlopige vaststelling jaarreke-
ning 1988 van het gemeentelijk
grondbedrijf;

— beschikbaarstellen krediet voor
bodem— en grondwateronder-
zoeken;

— electrische ontsluiting industrie-
terrein nabij Kerkhoflaan;

— beschikbaarstellen krediet t.b.v.
de brandweer voor:
— vervanging portofoons;
— kettingzaag en meidontvan-

gers;
— verkoop strook grond nabij de

Ganzensteeg.

De commissie voor algemeen bes-
tuur c.a. vergadert op dinsdag 23 ja-
nuari 1990 om 20.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende punten:

- verkoop strook grond nabij de
Ganzensteeg;

— verdaging beslissing op beroep-
schriftJ.H. Harmsen.

De commissie voor milieu en welzijn
vergadert op woensdag 24 januari
1990 om 19.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgen-
de punten:

— garantiesubsidieregeling van de
inzameling van oud papier en
karton;

— beschikbaarstellen krediet voor
bodem- en grondwateronder-
zoek.

•

f KAP VERGUNNING

Aan de heer D. Bruil, Okhorstweg 3
te Vorden is een kapvergunning ver-
leend voor het vellen van 7 eiken en 3
populieren langs de Okhorstweg na-
bij perceel nr. 3.
Er is een herplantplicht opgelegd
voor circa 15 eiken.
Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kan binnen der-
tig dagen na het verlenen van de ver-
gunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift worden ingediend.

Gebedsdienst
Van 18 tot 25 januari wordt wereldwijd
de Gebedsweek voor de Eenheid der
Christenen gehouden. Ook de Vor-
dense kerken doen hieraan mee door
een oecumenische dienst op zaterdag-
avond 20 januari in de Gereformeerde
Kerk.
De voorganger in deze dienst is ds.
K.H.W. Klaassensen het Christelijk ge-
mengd koor 'Excelsior' o.l.v. dhr. P.
Rouwen zal muzikale medewerking
verlenen.

Na afloop van de dienst is er gelegen-
heid om koffie te drinken in het Ach-
terhuus. De Raad van Kerken heet een
ieder van harte welkom.

Gospelconcert in 'HetHoge'

Optreden
Thomas Rave
Vrijdagavond 19 januar a.s. zal gos-
pelmusicus Thomas Rave in Vorden
optreden.

Deze van oorsprong uit Duitsland af-
komstige zanger was al jtj^ paar keer
eerder in Vorden te horeJ^poen waren
het maar korte optredens als onderdeel
van openluchtdiensten. Zijn muziek en
zang spraken toen veel mensen zo aan,
dat regelmatig gevraagd werd of hij
niet eens een uitgebreider optreden
kon verzorgen.
De twee Vordense jeugdwerkcommis-
sies sloegen de handen ineen en beslo-
ten hem uit te nodigen voor 'n avond-
optreden. Vrijdag komt Thomas Rave
naar Vorden en neemt twee begelei-
dende musici uit Winterswijk mee.

'Mensen reageerden direkt enthou-
siast', vertellen de organisatoren. 'Het
clubwerk wilde graag meewerken en de
Chr. basisschool aan Het Hoge wilde
er een ruimte voor beschikbaar stel-
len.' Het optreden vindt plaats in de
nieuwe gemeenschapsruimte van Het
Hoge.
Van de aanwezigen zal alleen aan vrij-
willige bijdrage in de onkosten ge-
vraagd worden. Er wordt koffie en fris-
drank geschonken.

Open dagen
Vordense Scholen-
gemeenschap
Per l augustus 1990 fuseren twee Vor-
dense scholen: de LAS en de LHNO
tot één Chr. Scholengemeenschap
't Beeckland voor voorbereidend be-
roepsonderwijs. Daarom worden deze
week vrijdag en zaterdag ook de open
dagen van beide scholen al gezamen-
lijk gehouden.

Op zaterdag 20 januari a.s. staan de
twee schoolgebouwen open voor be-
langstellende ouders van leerlingen
van basisscholen en de leerlingen zelf.
Ze kunnen informatie krijgen over het
onderwijs en het totale lessenprogram-
ma dat op de Scholengemeenschap
't Beeckland' gegeven zal worden.

De belangstellenden zullen in groepjes
worden rondgeleid. Deze rondleiding
begint in het gebouw van de LAS en
wordt voortgezet in het gebouw van de
LHNO. Het is daarom 't beste om eerst
de school aan de Nieuwstad te bezoe-
ken en daarna die aan Het Hoge.

Op vrijdag 19 januari bezoeken veel
klassen van basisscholen uit de wijde
omgeving de komende scholenge-
meenschap. Zij krijgen daar een pro-
gramma van anderhalf uur aangebo-
den. Als motto hebben de open dagen:
'Met 'n beroepsopleiding ga je 't maken!'

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zaterdag 20 januari 19.00 uur Gebedsdienst
voor de eenheid, Vordense kerken, in Geref.
Kerk m.m.v. Interchrist.
Zondag 21 januari 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel.

Geref. kerk Vorden
Zondag 21 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra,
Amsterdam; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Amster-
dam.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 20 januari 19.00 uur Gebedsdienst
voor de Eenheid van de Christenen in de Ge-
ref. Kerk.
Zondag 21 januari 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 20 januari 19.00 uur Gebedsdienst
voor de Eenheid van de Christenen in de Ge-
ref. Kerk.
Zondag 21 januari 10.30 uur Eucharistieviering.

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

Huisarts 20-2? januari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
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 20 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 20-21 januari H.F. van Dam, Lo-
chem, tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 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-hulpvertening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tiidens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje maand januari mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen vóór half negen.

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
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, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 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.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 januari 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, bevestiging Ambtsdragers.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 21 januari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

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

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuls Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks 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.

Vakan tieweek voor
ouderen
Zo'n 15 jaar geleden ontstond bij de
Bejaardenkring Vorden het idee om
voor de leden een vakantieweek te or-
ganiseren. Het idee werd ter uitvoe-
ring gebracht en in de loop van de ja-
ren groeide het aantal deelnemers ge-
staag.

Het reisdoel is ieder jaar verschillend.
Vakanties waren er in Zorgvlied, Veld-
hoven en Valkenburg. In 1989 gingen
maar liefst 50 ouderen met vakantie
naar Ootmarsum.
De leiding van de vakantieweek is in-

middels niet meer in handen van de
Bejaardenkring Vorden, maar rust nu
bij dhr. en mevr. Bekman, mevr. Groot-
Jebbink-Luimes en mevr. Jansen-Jöris-
sen.
Ook dit jaar wordt ervan 15 tot 22 juni
een vakantieweek georganiseerd. Het
reisdoel is het Veluwse Vierhouten, en
er zijn reeds tal van aktiviteiten in het
programma opgenomen. Zo staan er
twee halve en een hele dagtocht op het
programma. Op de heen- en terugreis,
alsmede bij de dagtochten wordt er per
bus gereisd.
Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. Mocht er interesse zijn, dan kan
men contact opnemen met de organi-
satoren.



Deze week extra voordelig

kalfsvlees
van riblap tot schnitzel.

Alles even lekker en eerste kwaliteit.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KÜO 7,95
Grove verse worst 1 KIIO 9,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Sla vin ken per stuk 1,-

SPECIALITEITEN

HOH gehakt 1 kiio 7,95
Runder gehakt 1 kiio 11,50

Kalf sgehakti kiio 14,00

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Pekelvlees
100 gram 1,79

Rauwe Ham
ongerooki, 100 gram 2,10

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Schnitzels
of Hamburgers speciaal
3 soorten 5 halen 4 BETALEN

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Magere
Kalfslapjes

1 kiio 18,90

Kalfsfricando
1 kiio 19,90

Priklapjes
1 küo 17,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

In onze opruiming
Diverse

damespumps
van 119.95 en 99.95

49.-
Alle
kinderpantoffels
maat 20 t/m 27

l ö.~nu

Heren Rockport nu 99.-
KlCO van 11 9.95 ................. nu ö5j.~

WULLINK Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1 342

's maandags gesloten

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje

gaan branden
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vorcJcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Discotheek Invention-Concordia
Raadhuisstraat 36 HENGELO (Gld.) Telefoon 05753-1461

The best disco in townZATERDAG 20 JANUARI:
aanvang 21.00 uur

* FAMIUEPROGRAMMA * FAMIUEPROGRAMMA * FAMIUEPROGRAMMA * FAMUEPROGRAMMA * FAMIUEPROGRAMMA *

Avro's Hollands Welvaren
met vele bekende topartiesten! PRESENTATIE: KRUN TORRINGA Aanvang 14.QO uur.

BELONING!
Een beloning in de vorm van een kleine attentie krijgt
iedere bezoek(st)er bij de

Jubileum occasionshow
te Lochem

jaar gevestigd tn Lochem

Jaar Fiat-dealer In Lochem

18 19 en 20 januari

Openingstijden 9-17 uur 9-21 uur 9-17 uur

Jaar Fiat-dealer In Ruurto

Tot ƒ 2.000.- korting op Panda of
Uno occasion vanaf ƒ 8.000.-

Autobedrijf TEGER BV
Zwlepseweg 25 • LOCHEM

tel. 05730-51480
Stationsstraat 18 - RUURLO

tel. 05735-1426

AUTOVERHUUR
vanaf 30.-

per dag
FIAT,

GebniikteWagens
PlusSysteem

* Streng gekeurd.

*3 Maanden BOVAG garantie.

9 Maanden extra BOVAG garantie

voor auto's van max. 4 jaar.

* 14 Dagen omruilgarantie.

Huur
Mist
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Ruurlo: 05735-2136

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

De goedkoopste
autoverzekering

op de computer bij U thuis
berekend.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Ruurlo: 05735-2136

WERK IN UITVOERING?
(de afgesloten Dorpsstraat)

VOORDEEL VOOR U !
DAMESAFDELING

PULLQVERS
ROKKEN

JAPONNEN
PAKJES

BLOUSES

1/2 prijs

HERENAFDELING

PULLOVERS

KINDERAFDELING

BROEKEN
SWEATSHIRTS

1/2 prijs
1/2 prijs

LINGERIE-AFDELING
LINGERIE-ONDERGOED
NACHTKLEDING BH's

Modecentrum

Ruurlo

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



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje

Jessica

De gelukkige ouders zijn:

Johan Arendsen
Elly Arendsen-Bulten

11 januari 1990
Meidoornstraat 5
7255 XK Hengelo (Gld.)

Langs deze weg willen wij
iedereen, die ons afscheid uit
Vorden tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt, hartelijk
bedanken!

Nardie en
Herman van Meerem
Rimke en Maaike

Rembrandtlaan 15, Vught

De nieuwe
SLAAPCURSUS

start in het Kruisgebouw
te Vorden op

donderdag 1 februari
om 20.00 uur.

Informatie-avond:
25 januari om 20.00 uur

Opgave/inlichtingen:
Mevr. A. Blok

Tel. 05750-23027

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagen voort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs

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:
haardhout;
eetaardappelen.
H.W. Wesselink, Eikenlaan
23. Tel. 6774.

• TE KOOP:
droog brandhout.
A.J. Makkink.
Tel. 05752-1674.

• GEVRAAGD:
flinke huishoudelijke hulp
voor 1 ochtend per 2 weken.
Tel. 05752-2934.

• TE KOOP:
wegens beëindiging sta-cara-
van zonder standplaats
t.e.a.b.
Vakantieoord "t Sikkeler'.
Tel. 05736-1221.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keuken-
kachel.
Tel. 05450-93934.

• PC-privé-les:
DOS, tekstverwerking,
spreadsheet.
Tevens sollicitatiebrieven +
CV-ontwerp en druk. Laser
Shop. Tel. 05752-6551.

• TE KOOP:
Sparta brommer, 2 versn.,
± 28 jaar oud, goed onderh.;
reserve-wiel van Citroen-
eend met nieuwe band f 50,-;
1 paar schaatsen, schoonrij-
dersf 25,-;
herenfiets, laag model.
Zutphenseweg 78a, Vorden.

• 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^

De hoogste garantie voor uw
lijfrente

Natuurlijk bij...
Pensioen adviesbureau

Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af vrijdag 19 januari 1990 voor eenieder ter gemeen-
tesecretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij besluit d.d. 21 december
1989, no. RO 89.39307-ROV:G5208 onherroepelijk
goedgekeurde bestemmingsplan 'Addinkhof 1986,
no. 1'.

Dit plan heeft betrekking op het perceel Addinkhof 16,
alhier.

Vorden, 18 januari 1990,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

/TICHTIflG
DORP/CEflTRUm

oproepkracht(en)
Het Dorpscentrum in Vorden heeft behoefte aan
oproepkrachten (m/v).

Vereisten:
— bereidheid tot het verrichten van alle voorkomende

werkzaamheden zoals serveren, schoonmaken,
wassen van ramen (geen hoogtevrees);

— bereid tijdens weekend te werken;
— klantvriendelijk.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de beheerder:
de heer J. Bos, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.

J.H. Wil INK

'i Btedcl̂ nd
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend beroepsonderwijs

Het Hoge4l
725I XV Vorden

05752-1512

Nieuwstad 49
7251 AG Vorden

05752-1368

open dag
voor leer l ingen en ouders

ZATERDAG, 20 J A N . 1990,10.00 - 14.00 UUR

Mc* 'n b e r o e p s o p l e i d i n g go j e 't maken.

Indoor Sport Vorden

AANBIEDING
ZONNEBANKKUUR

(10 x 1 /zuur)

55,-

AFSLANKSTIMULATOR
(10 x l uur)

350,-

Burg. Galleestraat 23
7251 EA Vorden
Tel. 05752-3433
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! KIJKAVOND: DONDERDAG 25JAN.
VAN 19.00-23.00 uur

„DE HORST"

oooooooo»

Wie 't beste wil kiest voor
de Keurslager

U heeft recht op 't beste voor uw goede geld.
De Keurslager weet dat en houdt er rekening mee.

Daarbij toch wekelijks iets voordeligs!

Voor het Weekendrecept:
met goudkeur

bekroonde

ROOK-
WORST

grof of fijn

100 gram 1,35

Dit weekend EXTRA
voordelig:

NASI en BAMI
500gram 2,98

Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

3,98

SPECIAL

BOEREN
BRAAD-
SCHIJF
100 GRAM

1.85
Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Hamlappen
500 gram 5,98

Tip voor de boterham:

VARKENS-
LEVER

gelardeerd of
ongelardeerd

100 GRAM 0,90

RAUWE
HAM

100 GRAM 2,25

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram 4,98

Rundergehakt
500 gram 5,98

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Meistandvan

lekker vlees

UITVAART-
VERZORGING

UITVAART
VERZEKERING

zonder meer h zong minder

Om u nog sneller van dienst te zijn,
kunt u ons Q6~nurnrner beltèfl:

06-8212240

Mónuta, óók In ów woonpfaats dag en .nacht" te .ontbieden.

ielHerbem

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partij en.

MOGELIJKHEDEN VAN ONZE SCHOOL:
- Diploma op A-, B-, C- en D-niveau.
- Algemeen Vormende vakken.
- Op het beroep gerichte vakken: gezondheidkunde,

huishoudkunde, tuinbouw, groenvoorziening,
levensmiddelentechnologie, techniek, handelskennis,
mode en kleding, dierhouderij, plantenteelt.

- Individueel beroepsonderwijs.

DOORSTROMINGSMOGELIJKHEDEN?
— Alle vormen van Middelbaar Beroepsonderwijs.
- Kort Middelbaar Beroepsonderwijs.
- Leerlingwezen.
— Andere opleidingen.

Wij willen u graag meer informatie geven over ons totale
lesprogramma door met u in groepjes de school door te
gaan.
Startpunt voor deze rondleidingen:
Nieuwstad 49 te Vorden.

De prijzen zullen u meevallen.

pooooooooooc

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
VORDEN
Telefoon 6634

OOOOOOOOOO4

Prins Willem de Tweede
van de carnavalsvereniging

de deurdreajers
nodigt u allen uit op zijn Pronkzitting op zaterdag 20 januari a.s.

Deze show- en dansavond wordt verzorgd met medewerking van:

dans- en showorkest The Tramps
buutreedner Appie Grappie

De Kloetentreders uit Zelhem
De Oelenkapel uit Oldenzaal

Grolse Hofzangers
Junioren Showgarde

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Entree: f 7,50.

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerk ing

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
- ~kA A J A A r ••̂ ••̂ •̂ M ?25° AA VORDEN " Postbus 37 - het Hoge 3

UJf̂ R l̂ \f J ! Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)

TEVENS VIA ONZE 'WINTERSCHILDER' KUNT U SUBSIDIE VAN DE OVERHEID KRIJGEN.

AUTORIJLES
17 PRAKTIJKLESSEN:
Fase 1: De grondbeginselen van het

wegrijden, sturen, schakelen, etc. worden
je bijgebracht. Als je dit al kunt, mag je
deze fase overslaan.

Fase 2: Op een van at het overige verkeer
afgesloten terrein leer je de auto spe-

lenderwijs beheersen. Stap voor stap
wordt je uitgelegd en voorgedaan hoe
een auto werkt. Na iedere stap krijg je de
gelegenheid dit zelf te oefenen, eerst
onder begeleiding en als het goed gaat,
alleen in de auto zittend. Zonder gevaar!
De auto kan op afstand bediend worden
en er is continu via de radio kontakt met
de instrukteur.

Fase 3: Pas nu je de auto goed beheerst,
ga je met je vaste instrukteur verder op de
openbare weg.

8 THEORIELESSEN:
volgens het CBR „ja/neen" systeem
inclusief gratis proefexamen.

Naar keuze lessen en examen doen
in Zutphen of Doetinchem.

(17 PRAKTIJKLESSEN EN

8 THEORIELESSEN)

lessen

RIJSCHOOL GROENEVELD

rijschool
GROENEVELD

O573S-T78B

fa/w
O5755-17QQ



Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat met z'n 24-uursservice
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg. Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

. 7251

fonsjansen™-
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

Voor uw
, rij- en theorie-opleiding

BOVAG RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3 7251 GA Vorden
Telefoon 05752 1012

OPRUIMING
Kaptafel met spiegel

van 495.-
voor 389.-

ELE4ENTENWAND:
donker «ken, 2.50 breed

van 3298.-
als toonzaalmodel

Practische moderne eethoek, bestaande uit tafel en
4 stevige stoelen. Kompleet

875 698.-voor

Zeer eigentijds vormgegeven
zitgroep, bekleed met schitterende
stof in dekoratieve pasteltinten. De
extra hoge rugleuning biedt een
zeer komfortabele zit. Nu tijdelijk
als 3 + 2-zitscombinatie

1795.-

SENIOREN FAUTEUILS:
VELE MODELLEN VOOR

STUNT-
PRIJZEN

SLAAPKAMER:
alpine-wit ledikant 140/200 t 2 nachtkastjes +
bovenbouw

van 865.-
voor

(ook leverbaar in 160 breed)

voor 1295.-

\ Ruim eiken bankstel. Bijzonderheden: de zittingen zijn
verstelbaar en bovendien op 'interieur' gestoffeerd.
3-Zitsbank en 2 fauteuils

3250.-

voor 2795.-

BUFFETKAST:
in blank of donker eiken

van 1895.-

voor

EETKAMERTAFEL:
140x80 cm
blank of donker eiken

van 845.-
voor

EETKAMERSTOEL:
in stof of zadelzit

van 265.-
perstuk

1595.-

698.-

239.-

LEDEREN FAUTEUIL:
diverse kleuren

van 975.-
voor

698.-

COUPONNEN TAPUT:
ca. 200 stuks
4 of 5 mtr. breed van 1.50 mtr. tot 9 mtr.

SYNTHETISCH DEKBED:
in 4 seizoenen uitvoering
d.m.v. drukknopen afneembaar
1-persoons 149.—

2-persoons l 98.—

lits jumeaux 240.—

KORTINGEN tot 60%

MATRASSEN:
alle maten leverbaar
polyether SG40 soft l QQ

vanaf l T O.'

binnenvering vanaf

schuimrubber vanaf

215.-
365.-

HALVE HOOGSLAPER:
90x200
met uitschuifbaar bureaublad
blank gelakt incl. bodem

van 998.-

HELMINK
meubelen

voor 698.- VORDEN ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 05752-1514

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

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

rfgS^w

Bedrukte sweaters van 35,- voor 17,5(
Dames flanel pantalons van 89,95 voor 49,95

Dames 2 delig pakje van 99,95 voor 55,0(
Dames bloembroeken van 55,- voor 19,95

Dames blouses van 49,95 voor 29,95
Dames bloem sweaters van 49,95 voor 19,95

Uni lamswol truien van 59,95 voor 29,95
Uni sweaters met turtle van 39,95 voor 19,95

Overhemden gedessineerd van 39,95 voor 19,9J
Katoenen broeken van 59,95 voor 25,00
Corduroy broeken van 49,95 voor 15,00

Heren sweaters van 49,95 voor 25,00
Heren flanel overhemden 2 STUKS slechts 25,00

Heren jacks van 109,- voor 55,00
Heren pantalons van 135,- voor 79,95
Heren kolberts van 298,- voor 149,00

Uni T-shirts van 9,95 voor 5,00
Kinder jacks van 75,- voor 35,00

Kinder bloem sweaters van 29,95 voor 10,0(
Kinder uni sweaters van 27,50 voor 15,00

Kinder katoenen broek van 39,95 voor 19,95

Jasschorten met 50% KORTING

P^

dinsdag 23 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF

KOM KIJKEN EN VERDIEN VEEL GELD!

OP = OP

Alles moet de deur uit!
Wij geven het bijna weg

COVERS BRUIDSMODE toont dinsdag 23 januari
de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode-gebied.

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

FOTO VAN BEMMELEN
laat zien hoe mooi een bruidsreportage kan zijn.

WIM HOL voorziet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten

en Banketbakker PI ET JANSEN
toont zijn specialiteiten voor zo'n feestdag.

Een bruiloft zonder trouwringen 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 H AAR MODE

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 è f 10,- kunt u bestellen bij:
COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen

kk Telefoon 05750 14418
• Kaarten alleen verkrijgbaar aan onze zaak.

Bestel voortijdig en voorkom teleurstelling.
Tot ziens op 23 januari in de Hanzehof.

Kunt u deze dag niet? Geen zorg,
COVERS BRUIDSMODE brengt deze show

ook in Zwolle op 13 en 14 februari.

BRUIDSMODE

Hirfstraat 29 - Zutphen • Telefoon 05750-14418
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Door eigen krachten en zonder subsidie gebouwd

Clubgebouw 'De Eik6 van Ratti
officieel geopend
Wanneer het in de komende maanden in het clubgebouw van 'Ratti' net zo druk wordt als afgelo-
pen zaterdagmiddag, dan zal het niet lang meer duren of de volgende bouwaanvraag ligt op het
gemeentehuis!
Voor de officiële opening van het fraaie en gezellige gebouw waarvoor Peter Immink de naam 'De
Eik' bedacht, bestond een grote belangstelling. Overigens kan Peter Immink vanwege het winnen
van de prijsvraag binnenkort zes jonge eikjes in zijn tuin tegemoet zien.

Jan Harmsen, voorzitter van de voet-
balclub 'Ratti' zei in zijn openingstoe-
spraak dat dit clubgebouw meer ver-
dient dan de gebruikelijke naam kauli-
ne. Hij bracht de vele mensen die bin-
nen zes maanden het gebouw hebben
gerealiseerd dank voor hun in/.et.
Vervolgens ging hij in vogelvlucht
door zijn vereniging heen. Een vereni-
ging die momenteel 227 leden telt en
die het volgende seizoen met een meis-
jeselftal zal worden uitgebreid. Wat
hem tegenviel was het teruglopen van
het aantal zaterdagvoetballers. 'En dan
te bedenken dat er in de naaste omge-
ving vrijwel geen concurrentie is te
duchten', /o sprak Harmsen die het als
één van de eerste taken voor de nabije
toekomst ziet om dit ledental op te vij-
zelen.
De afdeling zondagvoetballers is gelijk
gebleven, terwijl dejjeugdafdeling nog
steeds groeiende is. Onder meer, vol-
gens voorzitter Harmsen het gevolg
van de basisschool die vlak naast het
terrein van 'Ratti' is gebouwd.
'De school heeft een positieve invloed
op onze jeugdafdeling gehad', aldus
Harmsen die niet onvermeld liet dat de

familie Schoenaker door de loop dei-
jaren heen steeds een belangrijke rol
binnen de vereniging heeft gespeeld.

Alleen gemeentelijke garantie
Mevrouw Aartsen, wethouder van
sport/aken in de gemeente Vorden,
komplimenteerde de vereniging met
de wijze waarop zij het clubgebouw ge-
heel op eigen krachten heeft gebouwd.
'Wij als gemeentebestuur hebben al-
leen de bouwvergunning en een ge-
meentelijke garantie verstrekt en daar-
mee hield het voor ons op. Het is hier
duidelijk gebleken dat de leden van
'Ratti' achter hun bestuur staan. U
draagt mede toe hij aan de leefbaar-
heid van de kern Kranenburg. De
saamhorigheid binnen onze gemeen-
schap wordt daarmee verstrekt', aldus
wethouder Aartsen.
De heer H. Miedema, voorzitter van de
KNVB afdeling Gelderland toonde
zich bijzonder verheugd dat voetbal-
clubs zoals in dit geval 'Ratti' over bete-
re outillages gaan beschikken. 'Ik denk
dat de leden hier in de toekomst in dit
clubgebouw een goed samenzijn zul-

len hebJren. Ongetwijfeld zal dit tevens
tot uit^Biing van het ledental leiden',
zo voorspelde de heer Miedema die
'Ratti' een klok aan bood.
De heer G. Tolkamp voerde het woord
namens 'Kranenburgs Belang'. Hij
vond het voor de buurtvereniging van
eminent belang dat 'Ratti' zich zo goed
kan manifesteren. Hij sprak de hoop
uit dat het gemeentebestuur binnen-
kort het parkeerprobleem bij de sport-
velden ter hand zal nemen.
'Onlangs bij een rondgang door de
Kranenburg hebben we burgemeester
Kamerling hier onder meer op gewe-
zen', zo sprak Tolkamp.
Pastoor van Zeelst zei in een geestige
toespraak dat het kerkbestuur altijd het
belang van sport en spel heeft inge-
zien. 'We kunnen op 'Ratti' altijd een
beroep doen wanneer we ze voor de
kerk, zoals b.v. bij het torenfonds nodig
hebben', aldus pastoor van Zeelst.
Met de woorden 'hup Ratti hup',
bracht mevrouw Schoenaker mede na-
mens haar 85 jarige echtgenoot de feli-
citaties over. 'Bij Ratti waren er altijd
mensen die de club draaiende hiel-
den', zo sprak zij.

De officiële opening van het gebouw gebeurde door het oudste lid, de 85 jarige heer Schoenaker en
door het jongste lid de 5 jarige Rob Wiggers. Zij onthulden daarvoor een fraaie collage gemaakt
door Gerard Veldman.

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 14 december 1989
tot 19 januari 1990

Het abonnementsgeld voor 1990 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 19 januari 1990 betaalt.

Betaalt u na 19 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5- als u vóór 19 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 TELEFAX 0575? 1086

De redactie.

16e Jubilaris 25 jaar bij
Gems-Vorden
Onder grote belangstelling vond in de kantine van de nieuwbouw
van Gems-Vorden een receptie plaats voor het 25-jarig bedrijfsju-
bileum van B.G. Wielakker uit Ruurlo.
In zijn speech ging algemeen direkteur
G. Emsbroek in op de onverstoorbare
werklust van Wielakker in de afdelin-
gen waarin hij heeft gewerkt. Zoals de
platenopslag, de afkortschaar, het wal-
sen, enz.
De laatste jaren weajtfe hij in de
bodemafdeling waar i^perkante plaat
bolle schijven tot 3,5 meter doorsnede
en 10 mm dik staal worden vervaar-
digd. In alle afdelingen werd hij, ook
als collega, zeer gewaardeerd.

Vele jubilarissen
Van de gelegenheid werd tevens ge-
bruik gemaakt om extra aandacht te

schenken aan de vele jubilarissen en de
toekomstige personele bezetting. Vijf-
tien procent is thans langer dan 25 jaar
bij het bedrijf en de helft van het perso-
neel reeds 12'/2jaar of langer. In de
komende 3 jaren zullen nog 8 perso-
nen hun 25-jarigjubileum meemaken.
De direkteur sprak van een gezonde
opbouw van ervaren en nieuwe perso-
neelsleden. Het ziet er naar uit dat deze
ge/onde verhouding gehandhaafd kan
blijven, omdat Gems in de gloednieu-
we fabriek vele nieuwe werknemers
hoopt aan te trekken en op te leiden in
de tank- en apparatenbouw. Kenmer-
kend is dat van de laatste een aantal
daarvan worden gevormd uit de 2e ge-
neratie!

ENDA
JANUARI:
17 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
17 HVG dorp Vorden,

J aarvergaderi n g.
18 Bejaardenkring in Dorpscentrum.
19 Toneeluitvoering in

't Ludgerusgebouw.
19 Open Tafel, de Wehme.
20 Deurdreajers, pronkzitting.
20 Toneeluitvoering in

't Ludgerusgebouw.
22 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
23 Open Tafel, de Wehme.
24 Plattelandsvrouwen,

j aarvergadering.
24 HVG Wichmond,jaarvergadering.
25 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
25 PCOB, Bijeenkomst in de Wehme.
26 Open Tafel, de Wehme.
29 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
30 Soos Kranenburg.
30 Open Tafel, de Wehme.
31 Bejaarden, Vierakker.

FEBRUARI:
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
2 Open Tafel, de Wehme.
6 Open Tafel, de Wehme.
7 HVG Wichmond, lezing drank en

drugs.
7 Plattelandsvrouwen, milieu.
9 Open Tafel, de Wehme.

11 De Deurdreajers, lotenverkoop.
13 Oudheidkundige Vereniging Oud

Vorden, voordracht.
13 OpenTafel.de Wehme.
13 Soos Kranenburg, carnaval.
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
16 Open Tafel, de Wehme.
16 Plattelandsvrouwen, culturele

avond.
20 NCVB,jaarvergadering.
20 Open Tafel, de Wehme.
20 KPO Vierakker.
21 HVG Wichmond, gespreksavond.
21 HVG dorp Vorden,

boekbespreking.
23 Open Tafel, de Wehme.
24-25-26-27 Carnaval De Herberg.
27 Open T^fel, de Wehme.
28 Bejaarden, Vierakker.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Op woensdag 31 januari in het nieuwe
jaar 1990 beginnen we weer met de be-
jaardensoosmiddag in het Ludgerus-
gebouw.
Deze middag die na de opening en me-
dedelingen eerst weer gevuld wordt om
elkander een gezond en fijn jaar toe te
wensen met een oliebol en een glaasje.
En na de pauze zal de heer J. Tjoonk
weer aanwezig zijn om een film te
draaien van de optocht '89 en enkele
andere films, o.a. ook de geheel nieuwe
film van Bronkhorst. Dus het belooft
weer een fijne middag te worden. Men
hoopt dan, dat iedereen gezond en wel
aanwezig kan zijn, om het nieuwe weer
in te gaan. Dus tot 31 januari a.s.

Toneel Vierakker-
Wichmond
De toneelgroep Vierakker-Wichmond
houdt a.s. vrijdag én zaterdag haar
jaarlijkse uitvoering in het Ludgerus-
gebouw te Vierakker.
Gespeeld wordt het blijspel: 'Jong Le-
ven op Morgenrood'. Oom Willem, ge-
speeld door Jan Rietman, is een jaar
niet op boerderij 'Morgenrood' ge-
weest, omdat zijn neef Hendrik Jan te-
gen zijn raad in met de dienstbode
trouwde.
Zijn onberedeneerd verlangen naar
een jonge erfgenaam drijft hem er toe
eens te gaan kijken. Hij staat zeer op
een naamgenoot, waaraan hij zijn niet
geringe eigendommen kan nalaten.

Overige rolverdeling
Hendrik Jan Veldhuis - Derk Bruil;
Tine, zijn vrouw - Truus Berenpas;
Geert Wevers, knecht bij Veldhuis -
Gerrit Weenk; Jantje, zijn vrouw - Ria
Tijssen-Taken; Piet Lohuis, kennis van
Veldhuis - Eric KI. Haneveld; Lies, zijn
vrouw - Ria Jansen-Gomelissen; Jaap
Hendriks, jongste knecht bij Veldhuis
-WimRoelofs.

Plattelandsvrouwen
Het bestuur van de plattelandsvrou-
wen afd. Vorden heeft tot aan de zo-
mervakantie het programma weer
rond.
11 Januari hebben we mevr. Pelle-Pie-
rik uit Hengevelde bij ons te gast ge-
had. Het was een nieuwjaarskoffiemor-
gen. Mevr. Pelle-Pierik had ons veel te
vertellen over het conserveren, inma-
ken en bewaren van groente en fruit,
o.a. chutneys maken. Hiervan mocht
ook geproefd worden. Dat lieten de da-
mes zich goed smaken.
De eerste avond van het jaar is op 24
januari met de jaarvergadering. Aller-
eerst het huishoudelijke gedeelte met
o.a. de bestuurswisseling. Mevr. A.
Sloetjes-Menkveld is aftredend en niet
herkiesbaar. Mevr. R. Oudenampsen-
Sieverink hebben we bereid gevonden
een bestuursfunktie te aanvaarden
zonder tegenkandidaten.
Tussendoor komt de heer J. Brinkman
de avond opvrolijken met dia's over de
vierjaargetijden in de natuur. Ook is er
een verloting van de handwerken ge-
maakt door de handwerkclub.
Woensdag 7 februari komt mevr.
Brinkman uit Heerlen verbonden aan
het milieu-kwartet hierover voorlich-
ting geven.
Vrijdag 16 februari. Gezamenlijke cul-
turele avond met de G.M.v.L. en Jong
Gelre en de Plattelandsvrouwen met
het optreden van 'Het Spöl' uit Zel-
hem. Deze uit 5 personen bestaande
muziekgroep brengen Saksische volks-
liedjes in diak-c t.
Woensdag 14 maart komt de heer Jan
Versteegt uit Ruurlo wat vertellen over
het weer. Hij wil alle begrippen die met
het weer te maken hebben behande-
len.
Dinsdag 3 april. Doe-middag Paaseie-
ren schilderen om half 2 in het Dorps-
centrum, o.l.v. Mevr. J. Laugeman uit
Halle.
Woensdag 11 april. Een verrassing.
Deze avond wordt verzorgd door het
eendagsbestuur.
Woensdag 16 mei. Alweer de laatste
bijeenkomst van dit seizoen. Ans Schut
uit Dedemsvaart treedt dan op met
haar programma 'Speldeprikken'. Ze
wordt op de piano begeleid door haar
7.00n Mark.

Dan zijn er de volgende cursussen o.a.:
De handwerkcursus o.l.v. Gré Schut uit
Borculo; Kralen rijgen en haken o.l.v.
Stien Seuter uit Gorssel; Sieraden ma-
ken van Fimoklei o.l.v. Marian Ooste-
rink uit Zelhem; Doe-middag Paaseie-
ren schilderen o.l.v. mevr.J. Laugeman
uit Halle; Engelse Les o.l.v. Mevr. de
Ridder uit Zutphen.
Agrarische commissie. De cursus 'als
je er alleen voor komt te staan' begint
op 18 januari in Eefde.

Excursie, Reisje en Fietstocht
Dinsdag 20 maart is er een excursie
naar de Grolsch Bierbrouwerij in En-
schede. Vertrek vanaf het marktplein.
Woensdag 9 mei: Reisje naar Zuid-La-
ren. Bezoek bondstentoonstelling en
naar Haren bezoek Hortus de Wolf
(tuin). Fietstocht op 29 mei wordt een
verrassingstocht. Vertrek vanaf het
marktplein.
De provinciale voorjaarsvergadering
wordt gehouden op dinsdag 24 pril in
'de Reehorst' in Ede.
Handwerkcommissie Gelderland houd
de handwerkdag voor deze regio in het
Dorpscentrum te Vorden op 19 janua-
ri.



Robert Piek neemt sportschool over
Robert Piek uit Winterswijk gaat vanaf heden de sportlessen verzorgen in het gebouw aan de
Molenweg waar voorheen 'Judokwai Vorden' was gevestigd. In dit gebouw gaf tot dusver Johan
Eimers judoles. Eimers is gestopt. De 60 leden worden thans ondergebracht in 'Rob's Sport', de
nieuwe naam van de sportschool.

Robert Piek probeert de sportschool in de toekomst verder uit te breiden. Thans kunnen kinderen
vanaf 5jaar onderricht krijgen in judo. Ook hetjiu-jitsu wordt door Piek opgezet, terwijl verder wordt
begonnen met aerobic, karate en staat er inmiddels al konditietraining voor dames op het program-
ma.
Wanneer alles verloopt zoals Robert Piek zich dat voorstelt, dan zal de sportschool in de toekomst ook
judo in competitieverband van distrikt Oost-Nederland gaan draaien.

Politievaria GROEP J¥QRDEN_

Donderdag 4 januari werd er op de
Dorpsstraat te Vorden een bestuurder
van een personenauto aangehouden
i.v.m. het feit dat hij teveel alcohol ge-
dronken had. Na de ademanalyse bleek
dat de man ongeveer l .4. promille had.
De man kreeg een rijverbod van 8 uur
opgelegd en werd proces-verbaal aan-
gezegd.
De bewoners van een pand aan de Bea-
trixlaan ontdekten nadat zij thuis kwa-
men van een vakantie dat er in hun wo-
ning was ingebroken. Of er inderdaad
ook wat ontvreemd was kon men niet
direkt zeggen.
Op de Zutphenseweg t.h.v. de Kruis-
flijk vond een aanrijding plaats. Een
bestuurster van een personenauto, die
vanaf de Stroodijk kwam, zag een, over
de Zutphenseweg rijdende personen-
auto, over het hoofd. Beide personen-
auto's raakten bij de aanrijding zwaar
beschadigd.

Vrijdag 5 januari deed een inwoner
van Vorden aangifte van doorrijding
na aanrijding. Bij zijn woning, aan het
Hoge was namelijk een tuinmuurtje
vernield nadat er een voertuig tegen
aan was gereden. Getuigen worden ver-
zocht zich te melden.

In de nacht van zaterdag 6 januari op
zondag 7 januari is er een alcoholcon-
trole gehouden, waarbij ongeveer 100
bestuurders werden gecontroleerd.
Van de bestuurders had niemand te
veel gedronken.

Dinsdag 9 januari werd er door een
inwoonster van Vorden aangifte ge-
daan van diefstal van haar fiets. De fiets
stond in de fietsenstalling van het NS
station.

Op dinsdag 9 januari vond er om-
streeks 10.05 uur op de Baakseweg een
eenzijdig ongeval plaats. De bestuur-
der van een personenauto met daar-
achter een aanhangwagen kwam in een
slip. De aanhangwagen knapte van de
trekhaak af en botste in de linkerberm
tegen een boom. De auto botste in de
rechter berm tegen een bord van de
gemeente Vorden en een boom. Auto
ernstig beschadigd.

Naar aanleiding van een melding van
een gewonde'zwaan in de buurt van de
Waarlerweg de plaatselijke jachtop-
zichter gewaarschuwd. Gezamenlijk
het nodige verricht en hulp verleend.

In het weekeind van 5 januari tot 7 ja-
nuari werd er weer een fiets ontvreemd
bij de NS-stalling te Vorden. Alle gege-
vens van de fiets zijn bekend. De fiets is
gegraveerd met de postcode/huis-
nummer.
De Rijkspolitie van Vorden neen in sa-
menwerking met de gemeentepolitie
Zutphen op 10 januari 3 mannen aan-
gehouden terzake van diefstallen van
goederen uit een aantal caravans.
Omstreeks 10.30 uur kreeg de Rijkspo-
litie Vorden melding over een automo-
bilist en inzittende die door vreemd rij-
gedrag opvielen. Vermoed werd over-
matig drankgebruik. Tijdens extra sur-
veillance-inzet werd de desbetreffende
auto niet aangetroffen. Vervolgens
kwam een volgende melding binnen,
namelijk inbraken in caravans en voor-
zettenten op een camping te Vorden.
Na ingesteld onderzoek bleek enkele
caravans op ruwe wijze waren openge-
broken en de voorzettenten waren
opengesneden. Wat er vermist werd
was nog niet bekend en de caravanei-
genaren werden in het land opge-
spoord.
Om J 2. l O uur werd de auto gesigna-
leerd waarover om 10.30 uur een mel-
ding was binnengekomen en werd aan-
gehouden. De bestuurder bleek onder
invloed van alcohol te verkeren en
werd meegenomen naar het bureau te
Vorden. Twee passagiers gingen ieders
huns weegs. De spullen die in de auto
lagen werden genoteerd. Dit betrof ra-
dio's en tv's en dergelijke. Toen kwa-
men de meldingen binnen van de cara-
vaneigenaren en zij noemden diverse
goederen, die in de auto lagen. Echter
de passagiers hadden de auto weer van
de plek van controle afgehaald met de
gestolen goederen. Even later volgde
de aanhoudingen. De 3 mannen ver-
klaarden ieder'hun deel. De ontvreem-
de goederen werden aan de aangevers
teruggegeven. De aangehouden man-
nen kwamen uit Deventer, Zutphen en
Vorden.

In de nacht van 9 op 10 januari werd
ook een aanhangwagen met lading
ontvreemd. Vanaf het terrein van een
Vordens metaalbewerkingsbedrijf.
Deze aanhangwagen werd leeg te Zut-
phen aangetroffen. Tijdens het ver-
hoor van de 3 aangehouden verdach-
ten bekenden ze ook dit feit. De lading
was verkocht. De heler van het geheel is
ook verhoord. Het onderzoek in het
geheel loopt nog.

Op 12 januari werd er gepoogd in te
breken aan een perceel aan de Zut-
phenseweg te Vorden. Echter vanwege
een goede, deugdelijke vergrendeling
bleef het bij een poging. Opvallend
was de slechte openbare verlichting ter
plaatse. Vorenstaande is aan de ge-
meente doorgegeven.

Op 14 januari omstreeks 00.25 uur
stonden ind e Molenweg te Vorden een
3-tal auto's geparkeerd. Deze werden
aangereden en de veroorzaker/veroor-
zaakster reed door zonder zich bekend
te maken. Alle 3 auto's hadden aan-
zienlijke schade aan de linkerzijde. Ter
plaatse werden diverse sporen aange-
troffen. Op 14 januari werd het een en
ander verder uitgezocht. Dit resulteer-
de erin dat de veroorzaakster inmiddels
verhoord en bekend heeft. Het proces-
verbaal voor doorrijden na een ongeval
e.d. wordt opgemaakt.

Door het instellen van onderzoeken bij
het Gerechtelijk Laboratorium te Rijs-
wijk met aangetroffen verfmonsters en
vergelijkingen, zowel in Vorden als in
Nijkerk kwam eruit dat er 2 ongevallen
te Vorden werden opgelost. Deze on-
gevallen hadden plaatsgevonden op 16
september en 29 september 1989 bei-
den in de Dorpsstraat te Vorden. Bij
beide keren was de veroorzaker door-
gereden zonder zijn identiteit bekend
te maken. De proces-verbalen worden
opgemaakt.

Deze week werd er een 'bromfiets' aan
een technisch onderzoek onderwor-
pen. De 'bromfiets' bleek toen geen
bromfiets te zijn, maar een motor. Pro-
ces-verbaal voor geen rijbewijs hebben,
etc. etc. wordt opgemaakt.

Op 15 januari vond er op de Dorps-
straat een ongeval plaats tussen 2
auto's. Een bestuurder reed uit een uit-
rit zonder vrije doorgang te verlenen
aan het overige verkeer. Het gevolg was
een botsing met materiële schade.

Op 16 januari omstreeks 9.45 uur
vond er op de kruising Baakseweg/
Riethuisweg een ongeval plaats tussen
een personenauto en een vrachtauto.
De bestuurder van de personenauto
verleende geen voorrang aan de
vrachtautobestuurder die over de
Baakseweg reed.
Er deden zich geen persoonlijke onge-
vallen voor. Wel werd de personenauto
geheel vernield en het kentekenbewijs
werd ingenomen. De vrachtauto werd
aan de linkerzijde beschadigd.

Fusie Rabobanken
Vorden en Baak
naderbij
De Rabobanken in Baak en Vorden
zullen hun leden gaan voorstellen per
l mei 1990 een volledige fusie aan te
gaan. Achtergrond van de schaalver-
groting is de snelle ontwikkeling in het
bankbedrijf, die steeds hogere eisen
stelt aan de afhandeling van de wensen
van de cliënten.
Verwacht wordt dat de samenvoeging
de beide banken een betere concurren-
tiepositie zal opleveren door maximale
kostenbeheersing en efficiëntere be-
drijfsvoering.
De samenvoeging heeft geen negatieve
gevolgen voor de beide personeelsbe-
standen. Ook de huidige vestigingen
komen als gevolg van de fusie niet ter
discussie te staan.
Binnenkort zullen de fusievoorstellen
aan de beide ledenvergaderingen wor-
den voorgelegd.

RTV-ers vallen door
de mand
Tijdens het afgelopen weekeinde ge-
houden Nederlands kampioenschap
Veldrijden in Maarn was er weinig eer
weggelegd voor de grote delegatie van
de RTV Vierakker-Wichmond. Het
winnen van een regionaal crossje door
de gebr. Peters geeft nog niet de ga-
rantie dat het Nationaal ook van een
leien dakje loopt.

Bij de liefhebbers die de spits afbeten,
ging een groep van 100 renners van
start. Belangrijk is dan: Hoe is de start.
Rudi Peters kon vanuit het middenveld
naar voren rijden naar mate de wed-
strijd vorderde. Hij werd uiteindelijk
17e en was daarmede beste regionale
rijder. Zijn broer Bennie werd 32e; de
rest viel afgrijselijk door de mand.
Gelders kampioen Jan Weevers kon
ook geen p'otten breken en werd voor-
tijdig uit de strijd genomen. Hij lag
toen rond de 30e plaats voor Peter
Makkink die dit jaar debuteert bij de
amateurs. Hem was hetzelfde lot be-
schoren.
Zondag was het de beurt aan de vetera-
nen met o. a. Johan Pardijs en Geert Es-
kes. Ook hier een groot veld van deel-
nemers: ruim 70 renners. Na een half
uur en l ronde werd Johan Pardijs als
23e genoteerd en Geert Eskes

Zondag a.s. kunnen ze hun blazoen
weer wat opkrikken als de RTV haar
clubkampioenschap verrijdt - i.s.m.
de ETP Zutphen en De Zwaluwen uit
Deventer - aan de Wildenbo^Beweg
in Vorden.

Nederlaag Heren
Vorden tegen
Octopus 10-7
De heren van Vorden hebben afgelo-
pen weekend de belangrijke competi-
tiewedstrijd tegen Octopus uit Wapen-
veld met 10-7 verloren. De eerste pe-
riode werd afgesloten met een 2-1
voorsprong voor Vorden dankzij goals
van Martin Siebeling en Riek Groot
Roessink.
In de tweede periode scoorde Marck
Karmiggelt in de slotfase tweemaal 5-5.
Nadat Octopus in de derde periode
met 6-5 de leiding had genomen scoor-
de Martin Siebeling via een strafworp
6-6. Concentratieverlies aan Vorden-
zijde gaf Octopus de gelegenheid om
in de vierde periode uit te lopen tot
10-6.
Arjan Mengerink bracht de einstand
op 10-7.

Badminton-Flash
Flash l speelde uit tegen LBC uit
Lichtenvoorde. In de thuiswedstrijd
rolde er destijds een 4-4 uitslag uit.
Deze keer was LBC ook niet echt beter
dan Flash, maar had wel meer geluk. Er
werden in totaal 3 driesetters gespeeld.
Deze eindigden alle net in het voordeel
van de thuisploeg. Flash probeerde
zeer fanatiek de punten binnen te sle-
pen. Alleen de tweede damesenkel
werd overtuigend gewonnen. In alle
andere partijen, speelde LBC op het
eind net iets beter.
Flash l verloor dus met 7-1. De komen-
de 5 wedstrijden speelt Flash thuis en
dan zullen er toch eens wat wedstrijden
gewonnen moeten worden.
Flash 3 presteerde in een wedstrijd iets
waar Flash 2 een half seizoen over doet:
een verdubbeling van het puntenaan-
tal. Flash 3 speelde eindelijk weer eens
een zeer sterke wedstrijd en het altijd
gevaarlijke Lochem kon in geen enkele
partij imponeren.
Dit was de verdienste van de Vordena-
ren. Een damesenkel kon nog door Lo-
chem worden gewonnen, maar in de
andere enkels was Flash beter. Ook de
dubbels werden gemakkelijk gewon-
nen. Flash deed nog even aan liefda-
digheid, want de 2e mix was voor Lo-
chem.
Flash 3 won deze wedstrijd met 6-2 en
dit betekent dat dit team naar de top
van de ranglijst is opgeklommen.

Weekblad Contact"

De oplossing luidde:
Kerstkaarsjes branden voor alle mensen, in alle landen!
f25 - L,W. Visschers, Brinkerhof 63,7251WX Vorden
f20,- A. Roelvink, Mispelkampdijk 56,7251DC Vorden
f 15- H.W.M, de Wit-ter Maat, Scheerdershof 29,7232 BK Warnsveld
f 10 - W. Gijsman, KW. Raschstraat 2,7221AK Steenderen
f 10,- H. Eggink, Herdershof 37,7232 BS Warnsveld
f 10,- DJ. Smeenk, KI. Wiersse l, Ruurlo
f 10,- A. Breman, Akkerwinde 10,7255 WP Hengelo (Gld)
f l O,- H. van Tricht-te Boekhorst, Scheurkamp 12,7231 EC Warnsveld
f l O,- D. Denekamp, Vordenseweg l a, 7231 PA Warnsveld
f 10,- J. Hissink, Russerweg l, Toldijk

Uitslag
Kinderkerstkleurplaat

leprijs f l O,- Angela Zwiep, Leliestraat 30, Hengelo (Gld.)
2eprij$ f7,50 Mariel Kok, Margrietlaan 19, Ruurlo
3eprijs f 5,-W. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 45, Vorden

0e troostprijzen van f 2,50 zijn gewonnen door.
Nienke Wierda, Kloetschup 8, Warnsveld
Ilse Maalderink, Kremerskamp 14, Warnsveld
Femke Heusinkveld, hetjebbink 57, Vorden
Anita Wolsing, Nieuwstad 39, Vorden
Jantine de Wijs, Lage Lochemseweg 15, Warnsveld
Monike Ooyman, de Stroet 10, Vorden
RaymondSessink, Moatweg6, Hengelo (Gld.)
WVmter van Helden, Mulderskamp 3, Vorden
Wendy Nijland, Zelledijk 5, Vorden
Mireille Wenneker, Hackforterweg 25b, Wichmond
Erna Beeftink, Boggelaar l, Warnsveld
Ronnie van Leussen, Z.E. weg 85, Baak
Gelske Nobel, Borculoseweg 53, Ruurlo
Claudia Dekkers, Hoetinkhof 108, Vorden

Prijzen af te halen vóór 3 februari aan ons kantoor:
Nieuwstad 30a, Vorden

Vrouwenclub
Medler
Maandag 15 januari werd er nieuw-
jaarsvisite gehouden. De voorzitster
heette ons welkom en wenste ons een
gelukkig en voorspoedig 1990 toe. De
agenda werd doorgenomen, waarna
mevr. Wesselink een verhaal voorlas
van Hendrik-eume. In de pauze was er
koffie met oliebollen.
Na de pauze werd de avond voortgezet
met het spelen van gezelschapsspelle-
tjes. Ondertussen werd er een drankje
en hapjes aangeboden.
Tot slot bedankte de voorzitster allen
voor hun komst en wenste ons wel
thuis.

De volgende clubavond is op 29 ja-
nuari en is mevr. Broeze van de Stich-
ting Maatschappelijke Dienstverle-
ning 'De Graafschap' onze gast.

Dans- en Showavond
'De Deurdreajers'

Zaterdagavond 20 januari gaat de car-
navalsvereniging 'De Deurdreajers'
van start met een grote dans- en show-
avond, welke wordt gehouden in de re-
sidentie 'De Herberg'. Dit alles onder
aanvoering van Prins Willem de Twee-
de en zijn gevolg.
Uit Groenlo treden 'De Grolsche Hof-
zangers' voor het voetlicht. Een koor
dat in de regio een goede reputatie ge-
niet. Uit Oldenzaal komt 'De Oel'n ka-
pel' zijn opwachting maken, een kapel
bestaande uit vijftien man en die van
alle muzikale markten thuis is. Verder
zijn die avond aanwezig 'De Kloeten-
treaders' uit Zelhem en 'De Oelewap-
pers' uit Oldenzaal.
'De Deurdreajers' zelf zullen zich die
avond eveneens van hun beste kant la-
ten zien. De muzikale omlijsting is in
handen van het dans- en showorkest
'TheTramps'.

Jong Gelre

De BORRELBUS staat na afloop
klaar om voor een VEILIGE

thuiskomst te zorgen.

Op VRIJDAG 19 JANUARI en VRIJ-
DAG 9 FEBRUARI wordt er in de
sporthal 'tjebbink te Vorden het Re-
gio Volleybaltoernooi van Jong (ielre
gehouden. De afdeling Vorden zal met
één heren- en één damesteam acte de
presence geven.
MAANDAG 22 JANUARI organiseert
de AJK-afdeling van de afdeling Vor-
den van jong (ielre een avond over de
landbouw.en de toekomstmogelijkhe-
den. De bijeenkomst wordt gehouden
in 'De Herberg'.

De Graafschaprijders
De VAMC 'De ( i i anfsc haprijders' be-
lt-g! op woensdag 24 januari in het
clubgebouw aan de Eikenlaan de jaar-
vergadering. De aftredende bestuursle-
den DJ. Rouwenhorst en B. Braakhek-
ke stellen zich herkiesbaar.
Deze avond zal tevens het winterpro-
gramma en het /.omerprogramma wor-
den besproken.

Volleybalver. 'Dash'
Uitslagen:
D4CWilp4 —Dash92-l
HlVios2 —Dash23-0
MA l HansaAl — Dash Al 3-0
DPDash2 — DSC.S-1
D2ADash3 — Wilp23-0
D2B Dash 4 — Wilhelmina 2 2-1
D3A Dash 5 — Bnivoc 2 2-1
D3B Dash 7 — Bruvoc 3 2-1
D3C:i)ash6 — Bruvoc 4 1-2
H3C Dash 4 — Bruvoc 4 1-2
MC2 Dash C l — Devolco (12 3-0
I C 2 I ) a s h C l - ViosCl 0-3
IBlDashBl—SVSIil 0-3

Programma:
D recr.H Hercules — Dash
D3A Salvo 2 — Dash 5
DSC Devolco 12 — Dash 6
D4BTeuge2 — Dash H
IB1 Wilhelmina BI—Dash BI
H l DV02 — Dash 2
H3CVios3 — Dash 4
DPSVS3 — Dash 2
D2ADVO2 — Dash 3
D3BSVS6 — Dash 7
IMCAlmenS — Dash 9
IC l A l n u - n C I —Dash C l
HlDashl—WSV1
H2B Dash 3 — Devolco (i
D2 div.A Dash/Sorbo — Longa '59 2

Eerste boek over
popgroep NORMAAL
Het eerste boek over de popgroep NORMAAL is versche-
nen. Het boek heet 'NORMAAL deur de joaren hen' en is
geschreven door Jan Schepers. Het boek geeft o.a. naast
een compleet overzicht van de jaren 1974 t/m 1989 (incl.
levensloop van Bennie J «link) het ontstaan van NORMAAL
weer.

Verder wordt er in dit boek aandacht besteed aan de hobby's van NOR-
MAAL (bier en motorcrossen) en het bedrijf 'NORMAAL'. Ook staat er
een complete discografie van de groep in. Het boek telt 128 bladzijden. De
buitenkant van het boek is in full-colour, terwijl het binnenwerk in zwart-
witis.
Reakties naar Jan Schepers, Veldlaan 68, Emmen, tel. 05910-26667.



Wegwijs in geldzaken met de
nieuwe Jongerenwijzer
Dezer dagen verscheen de 10e editie van de Jongerenwijzer, een
nuttige gids in de warwinkel van overheidsregelingen, -bepalin-
gen en -voorschriften. Twee maal per jaar (in mei en in novem-
ber) geeft de Rabobank speciaal voor jonge rekeninghouders een
brochure uit met een overzicht van zo'n 75 publicaties rond on-
derwerpen als studeren, werken en (financieel) zelfstandig wor-
den.
Actuele en onmisbare informatie voor
iedere jongere vanaf 17 jaar; overzich-
telijk bij elkaar gezet. De Jongerenwij-
zer is dan ook in korte tijd een bekend
en gewaardeerd hulpmiddel gewor-
den. Niet alleen voor jongeren is dat
/.o, ook voor iedereen die zich, als
ouder, verzorger of beroepshalve, met
de begeleiding en advisering van jon-
geren bezighoudt Jaarlijks vinden y.o'n
100.000 Jongerenwij/.ers de weg naar
jongeren, decanen en ouders.
De Jongerenwijzer is bovenal een prak-
tische gids, die bij het doelgericht ver-
/amelen van informatie goede dien-
sten bewijst.
De publ icat ies van allerhande overhe-
den en instellingen, die zich bezignou-
deu met publieksvoorlichting, zijn af-
gebeeld en gegroepeerd in elf logische
hoofdstukken:

Zakgeld, kostgeld
Kinderbijslagregelingen
Studeren
Studiekostenregelingen
Werk zoeken en werken
Werkloos zijn of worden
Uitkeringen en sociale verzekeringen
Voor jezelf beginnen
Op kamers gaan, opjezelfwonen
Werken, studeren en vakantie in het
buitenland
Wegwijzers in geldzaken

Achterin de Jongerenwijzer is een tref-
woordenregister opgenomen, dat het
opzoeken van informatiebronnen nog
verder vergemakkelijkt. Presentexem-
plaren van de Jongerenwijzer zijn af te
halen bij d,e Rabobank in uw woon-
plaats.

Open avond Marianum
Docenten, niet-ondenvijsgevende medewerkers en directie van
de R.K. Scholengemeenschap Marianum organiseren op vrijdag
26 januari een 'open huis'. Ouders en leerlingen van basisscho-
len, die zich oriënteren op de keuze van een school voor voortge-
zet onderwijs, zijn op die vrijdagavond van harte welkom op ons
hoofdgebouw aan de Deken Hooijmanssingel te Groenlo.
Ook de leerlingen die overwegen, na
het behalen van een diploma op hun
huidige school, hun studie voort te zet-
ten op mavo, havo of vwo, worden voor
deze 'open avond' uitgenodigd. Dat
geldt vanzelfsprekend ook voor hun
ouders.
Het doel van deze 'open avond' is
tweeërlei. Op de eerste plaats kan
iedereen alle gewenste informatie ver-
krijgen over de verschillende vormen
van voortgezet onderwijs die Maria-
num in huis heeft, over brugklassen, de
methoden die wij gebruiken, over be-
geleiding van leerlingen, over buiten-
schoolse activiteiten, boekenfonds,
oudervereniging en leerlingenparle-
ment.
De vier schooldekanen zullen graag
iedereen te woord staan die vragen
heeft over de mogelijkheden die er zijn

om op Marianum verder te studeren.
Zij kunnen ook informatie geven over
opleidingen waar een mavo- havo- of
vwo-diploma voor nodig is. Kortom, ze
kunnen vertellen waarom het verstan-
dig zou kunnen zijn om te kiezen voor
verdere studie op Marianum.
Op de tweede plaats biedt de 'open
avond' de gelegenheid op een onged-
wongen manier een kijkje te nemen
binnen de school. Zo goed als niemand
een nieuw huis betrekt zonder het ge-
zien te hebben en zich de vraag te stel-
len of hij zich er thuis kan voelen, zo
vinden wij dat ook een school 'ge-
proefd' moet kunnen worden voordat
de schooltijd aan die school begint.
Het team van Marianum hoopt dat ve-
len van de 'open avond' gebruik zullen
maken voor een eerste of wellicht een
nadere kennismaking.
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Wat wilt u drinken?
Wat wil je drinken? Als iemand op be-
zoek komt die graag een glaasje bier,
wijn of jenever drinkt, biedt u dat dan
maar 'fatsoenshalve' aan? Driejaar ge-
leden zouden 11 van de 20 mensen
nog hebben gevonden dat je 'uit be-
leefdheid' drank zou dienen te presen-
teren. Nu zeggen dat nog 9 van de 20.
Alcohol heeft dus minder te maken
met traditionele opvattingen over gast-
vrijheid en gezelligheid.
Althans, dat mag worden geconclu-
deerd uit een recent door het ministe-
rie van WVC gepubliceerd herhalings-
onderzoek naar de plaats die alcohol in
onze samenleving inneemt.
Gaan wij Nederlanders meer verant-
woord dan vroeger om met alcohol?
Die vraag kan met 'ja' worden beant-
woord. Door toenemende bewustwor-
ding wordt er minder gedronken. Het
percentage drinkers is in elk geval van
87% tot 83% teruggelopen.

Veel meer drinkers doen een poging
tot matiging. Vroeger — dat is dan drie
jaar geleden toen precies zo'n zelfde
onderzoek werd verricht — zei één op
de tien drinkers wel eens zo'n poging
gedaan te hebben. Nu is dat aantal bij-
na verdubbeld. Maar proberen is niet
altijd slagen. Nu lukt het matigen in
driekwart van alle gevallen. In 1986 was
dat nog maar bij minder dan de helft
van de gevallen!

De meeste pogingen tot minder drin-
ken zie je bij mannen. Terwijl de kans
van slagen bij de vrouwen groter blijkt
te zijn.

De afgelopen jaren zijn er meer veran-
deringen geweest. Zoals drinken tij-
dens het eten. Dat is ook aan het afne-
men. En, nam 15% van de drinkers in
1986 nog elke avond één of meer gla-
zen thuis, nu is dat nog 10%. Maar daar
staat tegenover dat er nu iets meer in
het weekeinde overdag wordt gedron-
ken.

Men is ook anders gaan denken over
wat 'normaal' drinken is. Vroeger von-
den de meeste mensen negen glazen
bier op een feestje in het weekend 'nor-
maal', nu, driejaar later, is dat vijf tot
zes glazen.

Elf glazen bier vindt men 'de uiterste
grens'. Die 'uiterste grens' lag in 1986
nog op 14 glazen.

Alcoholgebruik wordt door 35% van de
ondervonden als een écht probleem
van on^^amenleving gezien. Onder
jongeren is dat nog hoger: 38 procent
van de 15 t/m 24 jarigen ziet alcohol
als een belangrijk maatschappelijk
probleem. Daarnaast vindt 8 procent
van de^kolking (11 procent van de
jongere^^lat het gebruik van alcohol
moeilijkheden of problemen in de
eigen omgeving oplevert.
Opvallend is dat personen die de alco-
holmatigingscampagne van het mini-
sterie van WVC (bekend van de slagzin
'DRANK maakt meer kapot dan je lief
is') kennen, de alcoholproblematiek
vaker zien dan degenen die deze cam-
pagne niet kennen.

bos CHRYSANTEN 5,751 bos FORSYTHIA

1 extra grote

AZALEA1 bos

NARCISSEN 3,25

VERBOUWINGS-
OPRUIMING

GRANDIOZE OPRUIMING
In verband met de verbouwing moet er veel plaats gemaakt worden.

Kortingen van

10 tot 60 procent!
Aanbiedingen staan door de gehele winkel.
De toch al laag geprijsde inruilmeubelen nu nog extra in prijs verlaagd.
Tevens vele aanbiedingen in spreien en dekens.

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken, de prijs zal U meevallen.
Buiten de Opruiming

10% kort Ing op ane
meubelen - tapijten - gordijnen

PANNEVDCEL
MEUIEL- EN HPUTENHUIS

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 18,19 en 20 januari 1990

OVER 2 WEKEN OPENEN WIJ IN
BURG. GALLEESTRAAT 3

onze nieuwe zaak in. aard. - groente
- fruit - kaas en noten.

MAANDAG
22 jan.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
23 jan.

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
24 jan.

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.95

DEZE WEEK:

Moscovisch
van f 4,50

voor

f 3,95
(per zakje van zes)

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL1384

Dansschool
^Carel Wensink

Parkstraat 47 - 6828 JD Arnhem
Tel. 085-420216

Dansles te Vorden
op zondagavond

in de Herberg of Olde Smidse

Clubs voor beginners en
gevorderden. *

Inlichtingen en
inschrijving in de Herberg
of Olde Smidse en
telefonisch aan de school.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

• TE KOOP:
Philips computer MSX + da-
tarecorder + kleurenmonitor
CM 8510 + software + cur-
sus PBNA.
Alles in één koop f 500,-.
H. ten Haaken, Molenweg 20,
Vorden. Tel. 05752-1730.

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

hengelo(gld) ruurloseweg.2. j

EXTRA
AFGEPRIJSD >

JAPONNEN
en

PAKJES
mode

Burg. Galleestraat 9 - VORDEN - Tel. 05752-1381

de blauwe hand M
05752 2223 vorden
bu rg. gal leestr aai
36

101 ideeën voor een kado

exclusieve indiastoffen,
ikat/batik/blok/handdruk
gemiddeld f.28,-p.meter,
geschikt voor zowel kle-
ding als interieur

geopend:
do.- en vrijdagmiddag en
zaterdag van 10-4 uur...

WAT WIL JIJ
LATER WORDEN?

NET ZO GROOT
ALSJIJ. <

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Schoenaker
Café - Restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

5 februari
22 maart/19 april.

Aanvang 20.00 uur.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8-TEL 21 22
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Bernard Koers en Willem Pennings teruggekeerd

Voedsel in Roemenië
emotioneel ontvangen
Bernard Koers (uit Hengelo-G) en Willem Pennings (uit Vorden)
zijn in hun woonplaatsen teruggekeerd. Deze twee regionale orga-
nisatoren van de voedselhulp aan Roemenië gingen persoonlijk
mee met het konvooi om te controleren of de pakketten echt op
de juiste plaatsen terechtkwamen.
Ze zijn beiden erg onder de indruk gekomen van de goede distri-
butie, de noodzaak van de hulp en de emotionele ontvangst. De
voedselpakketten uit Vorden, Hengelo-G, Steenderen en omge-
ving gingen mee met het eerste Rode Kruis konvooi vanuit Neder-
land.
Woensdagmorgen 3 januari vertrok men vanuit Arnhem met zo'n
20 vrachtwagens, een tankwagen en een takelwagen.
Opvallend was dat bij de Nederlandse
grens het oponthoud uren duurde we-
gens uitgebreide controle, terwijl men
bij de Roemeense grens zo door kon
rijden. 'De douaniers ontvingen ons
erg hartelijk met V-tekens', vertelt Wil-
lem Pennings.
Tn Roemenië aangekomen reden en-
kele busjes vooruit naar de stad Sfintu
Georghe om de komst van het konvooi
aan te kondigen. Overal onderweg zag
je mensen die het V-teken maakten, tot
de kleinste kinderen toe.'

Op zaterdagmorgen kwamen zes
vrachtwagens, het gedeelte van het
konvooi met o.a. de pakketten uit onze
regioa, aan in Sfintu Georghe.

'Het was geweldig hoe men de distribu-
tie er georganiseerd had', merkte Wil-
lem Pennings op. 'De vrachtwagens
werden uitgeladen bij de kerken in die
stad. En daar werden lijsten opgesteld
van alle inwoners van 60 a 70 dorpen in
die streek. Voor het vervoer van de pak-
ketten kwamen uit al die dorpen trac-
tors naar de stad. Ik weet 100 procent
zeker dat het voedsel op de juiste plaats
aankwam.'
Zelf hebben de heren Koers en Pen-
nings ook meegeholpen om de pakket-
ten te bezorgen. Daarbij speelden zich
vaak emotionele taferelen af. Een moe-
der die hen om de hals vliegt uit dank-
baarheid, alleen maar omdat zij haar
dochtern een balpen cadeau kon ge-

ven. Een man die hen een of andere
medaille komt overhandigen. Mensen
met tranen in de ogen die hen kogel-
punten geven als herinnering aan de
strijd in Roemenië.
'We willen graag die blijdschap en
dankbaarheid doorgeven aan al diege-
nen die met de aktie meehielpen', zegt
Willem Pennings. Veel van de blijd-
schap om de pakketten was ook al te
zien voor de TV. Het NOS-journaal en
de aktualiteitenrubriek Tijdsein be-
richtten uitgebreid over juist dit kón-

Wat uit de TV-beelden al bleek, wordt
ook door Willem Pennings bevestigd.
'De voedselhulp was wel degelijk no-
dig. Niet alleen ondersteunde het de
mensen moreel, er bleken overal enor-
me tekorten te zijn. Je moet je ons
eigen land eens voorstellen als daar 20
jaar bijna iriets meer te koop zou zijn!
Elke I; 1 1 1 1 |̂ B kapot ging was niet meer
te vervangtii. Onderdelen van zieken-
auto's ook niet.
De mensen in Roemenië zijn nu
enorm blij met hun vrijheid en met de
hulp die s

Bernard Koers is van plan dia-lezin-
gen over Roemenië te organiseren.
(Voor meer informatie daarover:
05753-3738).

STOP-MET-
ROKEN TRAINING
Vanaf 22 januari wordt in Doetinchem
een Stop-Met-Roken Training gehou-
den voor iedereen die wil stoppen met
roken en woonachtig is in Oost-Gel-
derland. De training is erop gericht de
roker gedurende vijf weken voldoende
handreiking te geven om zijn of haar
stoppoging zo succesvol mogelijk te
doen verlopen.

Uit onderzoek blijkt dat veel rokers
ontevreden zijn over het feit dat ze ro-
ken en dat een groot aantal van hen
zou willen stoppen met roken. Stop-
pen met roken is echter voor de meeste
rokers niet eenvoudig. De ervaring
leert dat stoppen in groepsverband,
zoals in de Stop-Met-Roken Training
die onderstening kan bieden die nodig
is. De training geeft gelegenheid erva-
ringen uit te wisselen, van elkaar te le-
ren en biedt technieken om het roken
af te leren. Belangrijk is daarbij het ver-

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Zuurkool k la minute
Het gerecht met zuurkool en vleeswaren kunt u in ongeveer 20 tot 25 mi-
nuten bereiden.
Reken voor 4 personen op 250 gram gekookte (achter)ham (8 plakken),
200 gram gerookt spek, ontbijtspek of bacon (aan een stukje), 4 a 8 Frank-
furter worstjes of l rookworst.

Snijd het spek in zeer kleine blokjes.
Breng in een pan l deciliter droge witte wijn en eenzelfde hoeveelheid
water aan de kook. Voeg 750 gram zuurkool (met twee vorken goed los-
gehaald), de spekblokjes, l ragfijn gesnipperde ui en l grof geraspte licht-
zure appel toe.
Schep alles goed om en leg het deksel op de pan. Laat alles precies 10 mi-
nuten zachtjes koken. Neem daarna het deksel van de pan en laat alles
nog 5 minuten doorkoken, waarbij dan zoveel mogelijk vocht uit de pan
dient te verdampen.
Kook 750 gram geschilde aardappelen apart gaar. Schud er direct nadat
ze zijn afgegoten een klontje boter (ca. 50 gram) door. Bereid de Frank-
furters of de rookworst zoals op de verpakking is aangegeven of zoals uw
leverancier u heeft geïnformeerd.
Schep de zuurkool in het midden van een voorverwarmde platte schaal.
Leg de plakken ham erop en schik de gekookte aardappelen en de Frank-
furters of de gesneden rookworst er rondom.

Tip: geef er eventueel een sauskom met gesmolten boter bij. Zet een
potje met mosterd op tafel.

Bereidingstijd: 25 minuten.
Energie per portie: ca. 2655 kj (635 kcal).

krijgen van inzicht in de eigen rooksi-
tuatie en de wil hierin zelf verandering
aan te brengen.
De training zelf gaat van start óp maan-
dag 22 januari en omvat 8 bijeenkoms-
ten in een periode van vijf weken.

De training wordt voorafgegaan door
een gratis informatieavond op dinsdag 16
januari. De informatie-avond wordt ge-
houden bij de GGD Oost-Gelderland
in het gebouw van het Samenwerkings-
verband Oost-Gelderland, Gezellen-
laan 10 te Doetinchem. Tijdens deze
informatie-avond kan men zich voor de
training opgeven. Dat kan ook nu al bij
de Volksuniversiteit, op werkdagen
's morgens, tel. 08340-23793.

LRenPC
'de Graafschap'
De amazones van ponyclub 'de Graaf-
schap' hebben bij het Indoorspringen
op 13 januari in Lochem weer goed ge-
presteerd.
Rinie Heuvelink met Lucky werd Ie bij
het L-springen. Nicole Douma met
Mixi 2e en Brenda Groenendal met
Easter 4e bij het B-springen.

Sponsorloop
w 'Vorden'
Het jeugdbestuur van de voetbalvere-
niging 'Vorden' organiseert zondag 21
januari ten bate van de jeugdafdeling
een loopathon-sponsorloop.
Voor de sponsorloop gaan de jeugdle-
den zelf sponsors zoeken die een be-
paald bedrag of donatie beschikbaar
stellen voorde te leveren prestatie.
De mogelijkheden per leeftijdscatego-
rie zijn: E en F pupillen (max. 25 min.;
ca. 18 ronden); D pupillen en C junio-
ren (max. 40 min.; ca. 25 ronden); B
en A junioren (max. 60 min.; ca. 40
ronden). Datzelfde geldt ook voor de
senioren en donateurs.

Verder vindt er nog een prominenten-
race plaats, waarvoor minimaal een
tientje kan worden ingezet of een vast
bedrag per ronde. De prominenten-
loop is eveneens maximaal 60 Biinu-
ten.

AVRO verzorgt een
rechtstreekse

uitzending vanaf
zalencentrum

'Concordia'
in Hengelo-G.

De AVRO komt zondag 28 januari naar Hengelo-G. voor een
rechtstreekse uitzending op Radio 2. Het programma heet 'Hol-
lands Welvaren', en wordt gepresenteerd door niemand minder
dan KRIJN TORRINGA. Deze uitzending bevat een veelzijdige
show.

Zo zullen er deze middag maar liefst 15
bekende Nederlandse artiesten optre-
den, waaronder ook 'De Havenzan-
gers'. Naast deze keur van Nederlandse
artiesten zal er ook een artiest vanuit
het buitenland aangetrokken worden.
Deze artiest treed op in het onderdeel
'Hollands Gastvrij'. Deze unieke ge-
beurtenis komt tot stand in zalencen-
trum 'Concordia' omdat de lokatie en
de akkomodatie geheel aan de wensen
van producer Rernout Weidema vol-
doen.

Dat er veel bij komt kijken zal een ieder
duidelijk zijn, zo zijn de onderhande-
lingen al ruim twee maanden bezit tus-
sen AVRO-vertegenwoordiger Reinout
Weidema en organisator van 'Concor-
dia' Ronnie dejong. Men mag dan ook
niets te wensen over laten, omdat dit
grote gebeuren rechtstreeks op de ra-
dio wordt uitgezonden.
De uitzending is 's middags. Echter het
programma begint 's middags al een
uureerder.

Hierin zal Hans Versnel een complete
show verzorgen als humoris t , zanger
en presentator van het alom bekende
spel 'Toontje hoger'. In totaal zal er
vooreen ieder veel te beleven zijn! Dus
voor jong en oud.

Discotheek Invention-Concordia zal
dit jaar niet stil zitten, want men heeft
de meest leuke shows, attrakties en
evenementen aangetrokken om dit
jaar zowel voor jong als oud veel te
kunnen bieden. Kijk maar even

Zondagmiddag een familieprogram-
nia van de AVRO. Zaterdag 3 februari
de vijfmans-fbrmatie 'No Limit'. Zater-
dag 10 februari VERONICA drive-in
show.
Hierna doet men het iets kalmer aan
i.v.m. het carnavals-gebeuren.

Op zaterdag 3 maart haalt men de Bel-
gische formatie 'Top Secret' naar Hen-
gelo. Op 17 maart hebben zij de zes-

mans formatie 'Big Shot' met bekende
muzikanten, die o.a. in 'New Deal',
'Major Force' en 'Risque' hebben ge-
speeld. Zaterdag 31 maart staat er een
speciaal evenement te wachten. Dan
staat niet alleen 'Split Image' op het
podium, maar ook de F.uropese PRIN-
CE. Hij toert deze week met de forma-
tie 'Split Image' mee en geeft dus ook
een show bij 'Concordia' in Hengelo
weg!

»
Zo /ie je maar weer datje niet ver van
huis hoeft om shows van topklasse mee
te maken. Graag wil men alvast verklap-
pen, dat men voor Hemelvaartsdag een
geweldig evenement heeft, dat beslist
voor iedereen aantrekkelijk zal zijn.
Wat het is kan men nog niet zeggen,
omdat de onderhandelingen nog in
volle gang zijn, én omdat de concur-
rentie de Nieuwsbrief graag leest... Zet
deze datum maar vast in de agenda:
donderdag 24 mei.

Al met al lopen wij al een eind vooruit.
Laten wij even terug gaan naar zon-
dagmiddag 28 januar i a.s. 15 bekende
Nederlandse artiesten, Krijn Torringa
en Hans Versnel staan allemaal voor je
klaar om er een gezellige en muzikale
middag van te maken. Kom wel op tijd,
want jij bent echt niet de enige die dit
wil meemaken!

Alleen de allerbeste paarden
komen in aanmerking tijdens
de KWPN-hengstenkeuring
1990 en Holland Sale 1990

Uit Nederland en het buite^^nd wor-
den meer dan 25.000 td^piouwers
verwacht tijdens de KWPN^iengsten-
keuring 1990, het grootste fokkerij-
evenement ter wereld in deze vorm. De
voorselecties voor de hengstenkeuring
worden gehouden op 19 <'^fcl januari
in de Rijnhal in Arnhem ewBp 26 en
27 januari in de Prins Bernhardhoeve
in Zuidlaren. De grote finale vindt dit
jaar plaats op 2 en 3 februari in de
Veemarkthallen in Utrecht.
Aan die finale, waar slechts enkele
hengsten van de 764 aangeboden
hengsten een kans maken om door de
uiterst strenge selectie op prestatiege-
richteheid, type, karakter, beweging en
gezondheid te komen teneinde de zo
succesvolle Nederlandse fokkerij te
mogen dienen, zijn ook de finalewed-
strijden van de hengstencompetitie
verbonden. In deze competitie hebben
de Nederlandse fokhengsten in een
reeks van wedstrijden in dressuur en
springen zich moeten bewijzen een fï-
naleplaats waardig te zijn.
Op de drie zaterdagen worden de-
hengsten gedemonstreerd die zijn aan-
gewezen als buitengewone dressuurta-

lenten en dan zullen ook internationa-
le grootheden optreden als Zirkoon
onder Bert Rutten en Vincent, Neder-
lands Kampioen dressuur onder Anne-
marie Sanders.

De hengstenkeuring wordt dit jaar
voor de tweede keer afgesloten met de
internationale veiling van veelbelo-
vende sportpaarden: de Holland Sale
1990.
Een team van experts heeft in de afge-
lopen maanden uit het grote aanbod
de meest belovende jonge sportpaar-
den geselecteerd om aan te kunnen
bieden aan het internationale publiek
van de KWPN-hengstenkeuring.

Programma
Arnhem Rijnhal, 19 en 20januari.
Zuidlaren Prins Bernhardhoeve, 26 en
27 januari. Op vrijdagavond lokale
hengstenkeuring.
Utrecht Veemarkthal, 2 en 3 februari,
finaledagen. Vrijdagavond finale
hengstencompetitie. Zaterdagmiddag
Holland Sale 1990.

Tweede internationale
Bronkhorst Midwinter
Ballonvaart
Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt in het Gelderse
stadje Bronkhorst de Internationale Midwinter Ballonvaart ge-
houden. Meer dan tien heteluchtballons uit binnen- en buiten-
land zullen vanuit dit kleinste stadje van Nederland een ballon-
vaart met onbekende bestemming maken.

Dash/Sorbo verliest
met 3-1 van Set Up
Ootmarsum
De dames van Dash/Sorbo hebben za-
terdag in de uitwedstrijd tegen Set l lp
uit Ootmarsum de vijfde achtereenvol-
gende competitienederlaag geleden.
Het euvel bij de Vordense dames was
ook nu weer dat het team er niet in
slaagt om bij achterstand terug te ko-
men. Dan is er geen geloof meer in
eigen kunnen.
Ook in deze ontmoeting tegen Set Up
werd aan Dash/Sorbo-zijde spelver-
deelster Emmy Jansen node gemist.
Overigens ging het team van coach
Jaap Sanders voortvarend van start. In
de eerste set werd goed gespeeld.
De Vordense dames kwamen al vroeg
in de wedstrijd op een 0-6 voorsprong
en was het vervolgens in een mum van
tijd 4-15. Deze tendens leek zich in de
tweede set door te zetten. Door goed
volleybal kwam Dash/Sorbo op een 0-5
voorsprong. Set Up kwam terug tot
4-5, waarna Dash opnieuw toesloeg
6-10.
Het werd allengs duidelijk dat de thuis-
club beter in haar spel kwam. De scher-
pe opslagen diep in het achterveld van
Dash deed de Vordense ploeg wanke-
len. Toen Set Up de achterstand onge-
daan had gemaakt 10-10, brak er bij
Dash hier en daar wat paniek uit, het-
geen een aantal persoonlijke fouten tot
gevolg had.
Set Up pakte met 15-11 de winst. Dash
kwam niet meer over deze tegenslag
heen. De ploeg werd steeds nerveuzer
en ging er rommelig spelen, Gevolg
een 15-8 en een 15-4 setnederlaag.
Eindstand derhalve 3-1 in het voordeel
van Set Up.

De Boonk III
zaalvoetbal-
kampioen

De kleurrijke ballonhappening wordt
gehouden op zaterdag 20 januari,
maar indien de weersomstandigheden
op die dag te slecht zijn, wordt uitgewe-
ken naar zondag 21, zaterdag 27 of
zondag 28 januari.
Informatie over de juiste datum ver-
strekt de VW in Bronkhorst, gevestigd
in het Gharles Dickens-museum, tele-
foon 05755-1623. Ook via Omroep
Gelderland wordt de datum van keuze
bekendgemaakt.
De aanvangstijd voor het ballonfeest is
14.00 uur, voor 15.00 uur moeten alle
ballons zijn opgestegen om nog voor
het donker een landingsplek te hebben
bereikt. Waar de ballons naar toe gaan,
is uiteraard niet bekend, vorig jaar
landden de meesten nabij Vorden.
Aan dit tweede midwinter ballonfeest
doen twaalf ballonvaarders mee, onder
wie uit België Jacqueline Sax, de West-
du itser Arno Sieger en de Nederlander
Paul Kok, die zelf met een hetelucht
ballon in de vorm van een jeneverfles
zal varen. Deze ballon, een zogenoem-
de 'special shape' is met 40 meter
hoogte 's werelds grootste vliegende
fles.

Coupe Bronkhorst
De piloten strijden dit jaar voor het
eerst om de 'Coupe Bronkhorst', een
prijs die wordt uitgereikt aan die piloot
die een bepaalde opdracht het best ver-
vult. De bedoeling is namelijk dat van-
uit Bronkhorst naar een van tevoren
opgegeven doel wordt gevaren om
daar een genummerd lint, verzwaard
met een zakje zand (50 gram) naar be-
neden te gooien. Diegene wiens lint
het dichtst bij het doel valt, is winnaar
en mag de 'Coupe Bronkhorst' mee
naar huis nemen.
De opstijgingen vinden plaats vanaf de
weide van Staatsbosbeheer naast de
14e eeuwse Bronkhorster kapel. De
route — en parkeermogelijkheden —
is met borden aangegeven.
Bronkhorst maakt deel uit van de Gel-
derse gemeente Steenderen en ligt cir-
ca 10 km. zuidelijk van Zutphen, aan
de oostoever van de IJssel.
Nadere informatie: WV-Bronkhorst,
tel. 05755-1623.

Na een uitermate spannende partij
eindigde de finale om het zaalvoetbal-
kampioenschap van Vorden tussen het
eerste en derde team van de Boonk in
een 2-2 gelijkspel.
In de verlenging scoorde de Boonk III
het winnende doelpunt en mocht het
team 'De café Uenk-wisseltrophee'
voor eenjaar in de prijzenkast zetten.
(Vorig jaar werd de Boonk I kam-
pioen).
In de strijd om de derde en vierde
plaats versloeg het team van de Sta-
tionsstraat de mannen uit de Brinker-
hof met 4-0.
Het prima door de zaalvoetbalvereni-
ging 'Velocitas' georganiseerde toer-
nooi begon zondagmorgen al vroeg in
de sporthal 't Jebbink. Vorige week
werden de voorrondes gespeeld.
In poule A eindigde Brinkerhof met 3
punten op de eerste plaats; 2 Stations-
buurt 2 punten; 3 Tranendal l punt.
Poule B: l Boonk III 4 punten; 2
Boonk I 2 punten; 3 Hanekamp O pun-
ten.
De uitslagen uit de -kruisfinales waren:
Brinkerhof— Boonk II 2-4; Boonk III -
Stationsstraat 5-2.


