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Scholengemeenschap
't Beeckland hield open dagen
Vanuit de wijde omgeving kwamen leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen vrijdag
19 januari j.l. naar de Open Dag van de Vordense Chr. Scholengemeenschap "t Beeckland'. Op de
zaterdag daarna kwamen hun ouders en andere belangstellenden naar de gebouwen van de Las en
de Lhno, die met ingang van het a.s. schooljaar één scholengemeenschap voor voorbereidend
beroepsonderwijs gaan vormen.

KERKNIEUWS

De bezoekers kregen er een indruk van
de verschillende vakken die er zullen
worden gegeven. Naast diverse theorie-
vakken zijn dat ook beroepsgerichte
vakken op het gebied van bijvoorbeeld
verzorging (van mens, dier en p l a n t ) ,
techniek, gezondheid en verwerking
agrarische produkten.
De richting Mode en Kleding kwam
traditiegetrouw met een mocleshow
van dooide leerlingen zelf ontworpen
en gemaakte kleding. De getoonde
creaties waren dit jaar van een opval-
lend hoog niveau.
Naast alles wat er te zien was, kon men
ook informat ie krijgen over het voor-
bereidend beroepsonderwijs. In de
tweejarige- onderbouw is het onderwijs
er algemeen vormend, met daarbij na-

tuurlijk ook. al kreatieve en praktische
vakken.
'/o kunnen de/e vakken de leerlingen
helpen een goede keus te maken be-
treffende de beroepsrichting', zette
men bij de Open Dagen uiteen. 'In klas
3 kiezen de leerlingen met welke vak-
ken ze verder gaan. Deze keuze heeft
natuurlijk te maken met het beroep dat
men later wil gaan uitoefenen. Daarom
worden er vijf algemene en twee be-
roepsgerichte vakken gekozen. Per
examenvak kan er een bepaald niveau
worden gekozen. De verschillende ni-
veau's zijn: A, B, C en D. Het C- en het
D-examen is gelijk aan het C- en
D-examen Mavo'.
Na het voorbereidende beroepsonder-
wijs /.uilen de meeste leerlingen kiezen

voor een vervolgopleiding. En daarbij
zijn er veel mogelijkheden. De school
noemt o.a. het K.M.B.O., het
M.D.G.O., de M.A.S., de M.T.S. en het
V.H.B.O. Tijdens de Open Dagen werd
er ook aandacht besteed aan de rich-
ting I.V.B.O. (individueel voorberei-
dend beroepsonderwijs) binnen de
scholengemeenschap. Dit is een uit-
bouw van de I.l.o. afdeling die al bin-
nen de Vordense Las bestond. Deze
i-afdeling is speciaal bedoeld voor leer-
lingen met leerproblemen. Zij krijgen
op hun eigen niveau les.
'Dat kan doordat de I.V.B.O.-leerlin-
gen als zij die bijvoorbeeld na deze
school de V.H.B.O. (op Havo-niveau)
willen volgen straks op "t Beeckland'
terecht.

Ruim 150
muzikanten tijdens
play-inn concert
Concordia
De muziekvereniging 'Concordia' or-
ganiseert zaterdag 27 januari een zgn.
'play-inn' n^iet Dorpscentrum. Meer
dan 150 ^Bikanten zullen op deze
dag onder leiding van Hans Kraxner
diverse werken instuderen. De beno-
digde bladmuziek is beschikbaar ge-
steld door de bekende Piebe Bakker,
componist, KNFjuryliden dirigent van
het natioi^fcieugdorkest.
De deelnewrende verenigingen naast
'Concordia' zijn: Crescendo uit Hen-
gelo; Jubal Wichmond en Musikverein
Kranenburg, de duitse uitwisselirigs-
partnervan 'Concordia'.
De bedoeling van deze play-inn is om
de onderlinge kontakten te verstevigen
en uiteraard muziek maken. De orga-
nisatie hoopt uiteraard op veel pu-
bliek. Het bestuur van 'Concordia'
heeft daarom in overleg met de deelne-
mers besloten een mini-concert te ver-
zorgen. Zaterdagavond zullen de gere-
peteerde werken worden uitgevoerd.
Volgens voorzitter Barink een unieke
kans voor Vorden een dergelijk groot
orkest aan het werk te zien.
Voor de rest van de avond heeft men
beslag weten te leggen op de 'Old lezer
Jazzband'. De toegang is gratis.

Jong Gelre

Modeshow 't Beeckland.

De Vormingswerkgroep die op 2 fe-
bruari bij afd. van Jong Gelre zou ko-
men is verzet naar vrijdag 23 februari.
Het onderwerp 'T. V. wat doe je ermee',
blijft hetzelfde. De A.J.K. gaat vrijdag-
middag 16 februari naar de Weizijns-
hoeve.

Gospelconcert
verrassend

Oldenzaalse 4OePn kapel'
stal de show tijdens pronkzitting
'Deurdreajers6 Vorden
Zonder de andere medewerkenden tekort te doen kan gerust ge-
steld worden dat de 'Oel'n Kapel' uit boeskoolstad de Pronkzit-
ting van de Vordense karnavalsvereniging 'De Deurdreajers' mu-
zikaal flink op de kop heeft gezet. De mannen uit Oldenzaal ble-
ken over een ijzersterke konditie te beschikken en waren als het
ware niet meer uit de zaal weg te branden. Er heerste in residentie
'De Herberg' deze avond dan ook een grandioze stemming, waar-
bij het dans- en showorkest 'TheTramps' zich evenmin onbetuigd
liet. Onder leiding president Johan kreeg het publiek een leuke
avond voorgeschoteld, dit alles onder het motto van Prins Willem
de Tweede 'Spiekers met koppen sloan, dan zal het met het milieu
ook wel better goan'.

denzaal en de karnavalsvereniging 'De
Kloetentreaders' uit Zelhem hun op-
wacht ing maken.
Prins Willem de Tweede uit Vorden,
Prins Gerrit de Tweede uit Zelhem en
de vorst Hertog Alex uit Oldenzaal
hadden al snel een koninklijk 'pact ' ge-
sloten en zorgden er naast elkaar op

Het puike sfeertje was niet in de laatste
plaats te danken aan het optreden van
de Grolsche Ilof/angers die hoog
scoorden met 'In ons stamcafé'. Ook
de rhapsodie over een 'pakket' vakan-
tiebelevenisSen was een topper. Verder
kwamen deze avond ook de karnavals-
vereniging 'De Oelewappers' uit Ol-

een stoel staande, voor dat de 'meute'
flink in beweging kwam. Uiteraard
hadden 'De Deurdreajers' ook een
eigen inbreng. Een leuke discodans
van Sabine Kosse. Dejuniorendansgai -
de met het nummer 'Circus'. Ken grap-
pig gezicht de geschminkte clowntjes
in hun fleurige pakjes. Dit alles onder
leiding van Reina Groenendal. De da-
mes van de Raad van Elf in pikante kle-
d i j gestoken dansten een nummer geti-
teld 'Zure regen'. Renate en Carla
Schmitz brachten een discodans.
Buut'nreder Appie Grappie stak de
draak met enkele plaatselijke gebeurte-
nissen met als ijzersterke 'Gevraagd
een wethouder, ervaring niet gewenst'.
Vanzelfsprekend op deze avond over
en weer de gebruikelijke onderschei-
dingen aan hen die zich op één of an-
dere wijze verdienstelijk voor de vereni-
ging hebben gemaakt. Feit is dat 'De
Deurdreajers' kunnen terugzien op
een uitermate geslaagde Pronkzitting.

De veelal jeugdige bezoekers die de
zaal van basisschool Het Hoge vulden,
konden vrijdagavond volop genieten.
Daar vond een concert plaats van de
gospelzanger van Duitse afkomst Tho-
mas Rave.
Deze had niet alleen 'voor wat begelei-
ding' gezorgd, zoals hij beloofd had.
Hij bleek zelfs zijn complete band
'More than a feeling' mee naar Vorden
te hebben meegenomen, met daarin
o.a. de bas gitarist van de beroemde Ne-
derlandse 70-er jaren popgroep Solu-
tion.
Het programma bestond voor een
groot deel uit Engelstalige, door de
musici zelf geschreven, teksten met ste-
vige muziek.
De teksten waren zeer inhoudsvol,
zoals het nummer 'Money' over gok-
verslaving en 'Moning on' over door-
brekingvan sleur in het leven. Daartus-
sen door gaven de musici uitleg over
hun songs, waarbij ze ook hun keuze
voor het christelijk geloof naar voren
brachten.
Naast hun eigen zangen muziek was er
ook voor de aanwezigen de mogelijk-
heid mee te zingen met enkele gospel-
evergreens als 'He's got the whole
world' en 'Down bij the riverside'. Een
goede keus dus van de interkerkelijke
jeugdwerkgroep en de Hervormde
jeugddienstcie. om Thomas Rave en
zijn band naar Vorden te halen.

Oudheidkundige
vereniging 'O
Vorden'
De vereniging 'Oud Vorden' hield de-
zer dagen voor haar leden ufc|De Her-
berg' haar jaarlijkse nieu\^prsvisite.
Er heerste een gezellige drukte. Zo'n
135 leden waren voor deze gelegen-
heid aanwezig.
De bestuursleden waren met hun echt-
genotes druk in de weer geweest met
het bakken van onder meer nieuwjaars-
koeken, oliebollen, wafels etc.
Om de avond nog een extra Achter-
hoeks accent te geven was de bekende
regionale zanger Hans Keuper uit
Dinxperlo uitgenodigd. Deze zorgde
met zijn verhalen en liedjes uit de Ach-
terhoek, waarvan enkele uit de 16e
eeuw. voor een leuke avond.

Jaarvergadering
C.B.T.B.
Op 16 januari hield de C.B.T.B. haar
jaarvergadering in dejachtzaal bij Café
Schoenaker. De voorzitter heette allen
welkom en wenste ieder een gelukkig
1990. Bij de behandeling van het jaar-
verslag werd in het kort terug gezien op
de aktiviteiten van de C.B.T.B. en de
gezamenlijke aktiviteiten van G.M.v.L.,
A.B.T.B. en C.B.T.B.
Er werd afscheid genomen van dhr. B.
Bennink als bestuurslid. Als blijk van
waardering voor het vele werk werd
hem een kadobon aangeboden. In de
vakature hierdoor ontstaan is dhr. G.
Kruisselbrink gekozen.
Sekretaris-penningmeester van de
Geld. C.B.T.B. drs. N. Groot vertoonde
dia's van een reis die hij gemaakt heeft
door de Verenigde Staten. Tijdens deze
reis werden verschillende land- en
tuinbouwbedrijven bezocht. Ook naar
de V.S. waren veel Nederlanders ge-
ëmigreerd.
Hij toonde een telefoonboek én een
jaarverslag van een landbouwcoöpera-
tie in de V.S. met bijna allemaal Neder-
landse namen. Drs. Groot kreeg nog
verschillende vragen n.a.v. de getoon-
de dia's te beantwoorden.

K.P.O.
Onze afdeling van de K.P.O. bestaat 40
jaar. Vanwege dit heugelijke feit werd
er begonnen met een H. Mis. Daarna
werd het feest voortgezet bij Schoena-
ker.
Na de opening werden de jubilarissen
gehuldigd, maar liefst 9 dames waren
ook 40 jaar lid, en 25 dames 25 jaar een
attentie waard. De avond werd verder
verzorgd door de dames Gr. Wessel-
dijk, en onder het genot van een hapje
en een drankje werd het een genoeglij-
ke avond.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens m.m.v. Cantorij.

Kapel de Wildenborch
Zondag 28 januari 10.00 uur gastpredikant.

Geref. kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
Viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Vie-
ring H.A..

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 27 januari 19.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 28 januari 9.00 uur Eucharistieviering.
Aktie Kerkbalans.

RK kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 januari Past.
Lammers, tel. 05753-1275.

Huisarts 27-28 januari dr. Haas, tel. 1678.
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 27 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 27-28 januari J.J. de Kruif, Vorden,
tel. 05752-3372.
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-hulpverlening 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 tijdens
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.

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

Stankmeldlngsnummer 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 28 januari 10.00 uur ds. K. Bentveld,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 28 januari 10.00 uur Viering van
Woord- en Communie.

Weekend-Wacht-Pastores: 28-29
Past. Lammers, tel. 05753-1275.

januari

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.

Streek/iekenhuis Het Nieuwe Splttaal
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

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.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad organiseert de vol-
gende cursus, waaraan iedereen kan
deelnemen: 'Als vrouwen alleen ko-
men te staan'. Deze cursus is geschikt
voor vrouwen, die een echtgenoot/
partner hebben, maar ook voor hen
die alleen zijn.
Veel vrouwen komen in hun latere le-
ven nog een aantal jaren alleen te staan
of hebben mensen in hun naaste om-
geving, die alleen zijn. Het is goed van
te voren al iets te weten over de juridi-
sche, financiële en emotionele aspec-
ten van deze situatie. Deze cursus be-
staat uit 4 ochtenden.
De cursus wordt gegeven door me-
vrouw v. Henten en mevrouw v.d. Sijs
op 13 en 20 februari en op 13 maart,
zie advertentie.

Poppenbeurs
Op zaterdag 27 januari wordt in de
buitensooszaal van de Hanzehof te
Zutphen voor de tweede keer een grote
poppenbeurs annex expositie gehou-
den. De eerste editie was met ruim 700
bezoekers een groot succes, een gezel-
lige drukte waar uitgebreid gekocht en
gekeken kon worden.

De sfeervolle zaal herbergt ook nu weer
een 35-tal standhouders, met in totaal
vele honderden poppen. De beurs is zo
opgezet dat deze aantrekkelijk is voor
de 'thuispoppenmaakster', die er veel,
zoniet alles, van haar gading zal vin-
den, alswel voor diegenen die 'simpel-
weg' willen genieten van het creatieve
handwerk van anderen.



Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkop-
pen en klangen zijn, of je beter zink
nr. 14 of 16 kunt gebruiken en hoe
elektrolytische roestvorming voorko-
men kan worden. Waarmee we maar
willen zeggen: ieder z'n vak. Die vak-
kennis zorgt voor een perfect wer-
kend resultaat. U begrijpt het al: wie
een goede dakgoot wil hebben doet
er verstandig aan te overleggen met
de vakman.

Burg. Gallcestraat 60
7251 ECVorden
Telefoon 05752-2637

G
7251

fons Jansen ̂
erkend gas- en watertechnisch

Wij zijn terug van vakantie en
hebben recepten meegebracht uit Oostenrijk.

Wij bakken voor U:

De échte 'Appelstrudel' 1,50
Sacher taartpunten 1,7o
Kaiserbroodjes 45 cent
Brokken chocolade met hazelnoten
melk en puur 2,25 per 100 gram

NNIND/HOLENB/IKKERS

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

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

Voor goede
AUTO- rijlessen

BBYAE
BMW en Mazda automaat

erkend door de BOVAG Insulindelaan 38 Vorden, tel. 05752-1098

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

Veenendaal Supermarkten BV is een
supermarktbedrijf met 10 VS-Markten in de
regio Oost-Gelderland en Twente.

In onze VS-Markt in Vorden hebben wij
vakatures vooreen

KASSIERE M/V

Opleiding: bij voorkeur een afgeronde LBO-
opleiding of enkele jaren MAVO.
Leeftijd ca. 18-20 jaar.

VERKOOPSTER M/V

in de leeftijd van 17/18 jaar.

Belangstelling voor vleesbereiding, menu-
samenstelling, vlugklaarartikelen en het op
juiste wijze snijden van vlees, gevoel voor
hygiëne en een klantvriendelijk gedrag
zijn de voorwaarden voor deze funktie.

Sollicitaties te richten aan de bedrijfs-
leider van de VS-Markt, de heer
F.B.W. Bleumink, Dorpsstraat 18,
7251 BB Vorden, tel. 05752-2713.

VEENENDAALSUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN-RIJSSEN-GOOR-HENGELO-EERBEEK-GROENLO-BORCULO-VORDEN-TERBORG

Tegen inlevering van deze
waardebon krijgt u bij een
besteding van f 15,- een

stukje grill worst gratis.

Knip uit dat voordeel!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 KHO 11,50
Borstlapjesi Küo 13,90

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Sucadelapjes
500 gram 9,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Riblapjes 1 kiio 16,90

VOORDELIG VLEES

SPECIALITEITEN

Tartaren
5halen 4 BETALEN

Lendelapjes
1 küo 18,90

Runderstoofrollade
mager, 1 kilo 18,90

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

Boterham worst 100 gram 0,98

Achterham 100 gram 1,95

Zure Zult 100 gram 0,79

Leverworst 100 gram 0,85

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

W I J N H U I S
Burgemeester Galleestraat 12

V O R D E N
Telefoon 05752-1391

presenteert voor de wijnliefhebbers enkele

THEMA-AVONDEN
in de kelder van Kasteel Hackf ort

EERSTE AVOND 8 FEBRUARI a.s.
Thema: Australië-Californië

Uitleg met videobeelden. Het proeven van een twaalftal geclasseerde wijnen.
Aanvang: 20.00 uur. Kelder open: 19.30 uur. Kosten: f 30,- p.p. Beperkt aantal plaatsen.

Volgende thema-avond: 14 maart
Thema: Italië

Aanmelding in onze zaak of telefonisch: 05752-1391.

Graag tot ziens in kasteel Hackfort.

Rijksstraatweg 39, Wiimsvdti, tel. 05750-261 32

Wij gaan op 1 februari weer open
DAAROM HOUDEN WIJ OPEN HUIS

op:

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG
1 FEBRUARI 2 FEBRUARI 3 FEBRUARI

Jc
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van 9.00-1 8.00 uur van 9.00-21 .00 uur van 9.00-1 6.00 uur

Onze Demonstratrice geeft deze dagen
demonstraties op verschillende soorten naaimachines,
o.a. Bernina, Husqvarna, Anker en Lock naaimachines.

Het is beslist dé moeite waard om een kijkje te komen nemen naar ons kleinvak assortiment. Dit is enorm uitgebreid. Er is weer van alles te koop, o.a. vlieseline -
klittenband - kapuchonkoord - knopen - ritsen - garen - rok- en ceintuurband - boorden en manchetten - applicaties - verschillende soorten en breedtes elastiek

kant - patroontekenpapier - tekenhaken - breipennen - haakpennen enz. TE VEEL OM OP TE NOEMEN!

Tijdens deze 3 dagen krijgt u
op al uw aankopen

10% KORTING!
BOftGOQJEfl

KERKSTRAAT 13 - VORDEN - TEL. 3700



Dankbaar en blij zijn wij n^i de
geboorte van onze zoon

Martinus Jan Hendrik

Wij noemen hem

Henri

Bert Kornegoor
Erica Kornegoor-Amtink

19 januari 1990
Vennemansweg 4
7251 HXVorden

Langs deze weg wil ik ieder-
een hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's die ik mocht ontvangen
op mijn 80ste verjaardag.

HJ. Veenhuis
Vorden, januari 1990
De Delle 11

Voor uw blijken van medele-
ven na het onverwacht overlij-
den van mijn lieve vrouw,
moeder en oma

Luchiena Heiltiena
Golstein-Scholte

betuigen wij u onze oprechte
dapk.

G.J.Golstein
kinderen en kleinkinderen

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
jonge herders.
Tel. 05752-1584.

• GEVRAAGD:
oppas voor 1 avond per week.
Tel. 05752-3692.

• I.V.M. VERHUIZING
TE KOOP:
oliekachel + tank;
kippenhok; boiler;
schrikapparaat;
gazonmaaier e.d.
Zaterdag 27-1 tussen
10.00-13.00 uur.
Gazoorweg 6, Vorden.

• 20-Jarige jongen zoekt
werk voor de zaterdag.
Tel. 05735-2197.

• TE HUUR GEVRAAGD:
(gedeelte van) woning in om-
geving van Warnsveld.
Brieven onder nummer 43-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

De goedkoopste
autoverzekering

op de computer bij U thuis
berekend.

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

Ruurlo: 05735-2136

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.
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29 Januari is het 25 jaar geleden dat wij .*.
zijn getrouwd. &

l
Samen met onze kinderen hopen wij D.V. ~£
van deze dag een feestelijk gebeuren te
maken.

Van 16.30 uur tot 18.30 uur is er een re-
ceptie in Hotel Bakker, Dorpsstraat 26 te
Vorden.

*
Wim en Anneke Paas

Insulindelaan 1 1
7251 E J Vorden
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1965 29 januari 1990

Vijfentwintig jaar lief en leed.
Dat is iets, datje niet zomaar vergeet.

Johan en Riek ten Elshof
Ina, EllyenHans

Wij nodigen iedereen die ons hiermee wil
feliciteren uit op onze receptie vrijdag 2
februari a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in
café-restaurant 'Den Elter', Den Elterweg
102,Zutphen.

het Kerspel 32
7251 CV Vorden
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In plaats van kaarten I

1940 1990
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Vrijdag 2 februari 1990 zijn wij 50 jaar ge-
trouwd.

G. Memelink
Ch. Memelink-Maalderink

Kinderen en kleinkinderen

Wie ons hiermee wil feliciteren is van har-
te welkom van 15.00-19.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36a, Hengelo
(GW.).

januari 1990
Holterveldseweg 1
Hengelo (Gld.)

In volle vrede en in de zekerheid van zijn geloof, heeft
de Heere op Zijn tijd tot Zich genomen mijn innig gelief-
de man, onze zorgzame vader en opa

Albert Jan Langeler
op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: E.B. Langeler-Dekker

Ermelo: Herman

Toldijk: Jan en Dicky

Vorden: HarmkeenJan

Amstelveen: BennieenMimi

Ruurlo: Wim en Mariet

Klein- en achterkleinkinderen

20 januari 1990
De Haar 19,7251 CE Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 25
januari om 12.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Vorden.
Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
De Herberg te Vorden.

•••'•'•'l GEMEENTE
VORDEN

Bij de afdeling gemeentewerken kan op korte termijn
in de buitendienst worden geplaatst een

MEDEWERKER
in algemene dienst
voor 38 uren per week

De functie omvat het verrichten van alle voorkomende
werkzaamheden bij de afdeling gemeentewerken,
zoals onderhoud wegen, straten, rioleringen en
groenvoorzieningen.

Van de te benoemen medewerker wordt verwacht dat
hij zelfstandig kan werken, goede kontaktuele eigen-
schappen bezit en enige ervaring heeft in voornoem-
de werkzaamheden.
Bovendien strekt enige ervaring in het maken van
straatwerk tot aanbeveling.
Leeftijd tussen 20 en 35 jaar.

Salarisgrenzen: f 1.607,- tot f 2.353- met een dienst-
tijduitloop tot f 2.589,- bruto per maand. Bij gebleken
geschiktheid behoort verdere uitloop tot f 2.836,- tot
demogelijkheden.

De gebruikelijke rechtspositionele regelingen zijn van
toepassing. Nadere inlichtingen worden gaarne ver-
strekt door het hoofd van gemeentewerken, de heer
B. Bekman, tel. 05752-2323 tst. 35.

Sollicitaties dienen binnen 10 dagen te worden inge-
zonden aan burgemeester en wethouders van Vor-
den, Postbus 9001, 7251 H A Vorden.

VERZORGINGSil! UITVAART
VERZEKERING

zonder meer h zorg minder

Orn u nog sneMer van dienst te rijn,
kunt u ons 06-nummer beOen:

Monuta, óöfc in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617

De laatste week in de Dorpsstraat!
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 25,26 en 27 januari 1990

MA-DI-WO 29-30-31 JANUARI
zijn wij i.v.m. onze verhuizing

naar de Burg. Galleestraat

GESLOTEN

De grootste

karbonade

krijgt u kado

voor het Weekendrecept

BIEFSTUK
100 gram 2.89

Tip voor de boterham:

GRILL-
WORST

limousin-kwaliteit +
gratis kruidenboter 150 GRAM 1,49BOEREN

BRAAD-
SCHIJF

Dit weekend EXTRA
voordelig:

alle soorten

KARBONADE

GEBRADEN

VARKENS-
ROLLADE

5 halen

4 betalen 100 GRAM 1.98

KEURSLAGER
VLOGMAN

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

27 januari 1990

Open dag
van 10 tot 13.30 uur

SENDQDRN
R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR MAVO HAVO EN ATHENEUM

Lage Weide 1
Warnsveld

Voor diegenen die niet op de open dag kunnen komen is er
een voorlichtingsavond op 29 januari vanaf 19.30 uur.

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de

kou zitten
INSTALLATIEBEDRIJF

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

iandlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Bloemsierkunst

Burg. Galleestraat 5-7
7251 EA VORDEN

05752 -1436
05752 -3654 privé

Fax:05752-1075

Bloemsierkunst ^orin verhuist en wel naar ons nieuwe pand aan de
Burgemeester Galleestraat 5.
Wij zijn dan ook reuze trots om de deuren open te stellen op 31 januari 1 990
voor familie, vrienden, kennissen en klanten van 1 7.00 tot 21 .00 uur.
Natuurlijk zouden wij het leuk vinden als u even het resultaat komt bekijken.
Dit zal gaan gebeuren onder het genot van een drankje en een hapje.

Vanaf 1 februari starten wij de verkoop.

Tot ziens Jan-Willem en Jolanda Elbrink

Woensdag 31 januari 1990
openen wij onze nieuwe zaak in

AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT, KAAS EN NOTEN!

OPEN HUIS
VAN 17.00-21.00 UUR

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink b e t e r c o m p l e t e r

BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 3 - VORDEN
7251 EA-TELEFOON 1617



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

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

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

bodeqa

1 -IMntaffntjr
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

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

mor *<

BlöèmbTnderll Kwekerij Vorden
Wegens renovatie van onze winkel is de
afd. winkelverkoop

GESLOTEN
van
maandag 29 januari
t/m 5 februari

Dinsdag 6 februari zijn we weer present
vanaf half negen.

afd. Bloembinderij/Kwekerij
G. Arends
H. Kettelerij
en medewerksters

Waldkorn Volkoren
gebakken uit tarwe, haver, rogge, gerst, mout,
soja, lijnzaad en zonnepit.

Het beste der natuur verzameld in één brood:

Waldkorn.

't winkeltje in vers brood en banket

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

ALLE RIJBEWIJZEN

?c/"er R
Ctar.o . *̂

rijschool
QROENEVELD

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD
06735-17BB

Ook voor
dedoe-
het-
zelver

OPRUIMING
Kaptafel met spiegel

van 495.-

voor 389.-

ELEdENTENWAND:
donker eken, 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 t
bovenbouw

van 865.-
voor

(ook leverbaar in 160 breed)

voor 1295.-

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

2795,voor

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.

KORTINGEN tot 60%
SYNTHETISCH DEKBEÜ:
in 4 seizoenen uitvoering
d.m.v. drukknopen afneembaar
1-persoons I49.—

2-persoons 198.—

lits jumeaux 240.—

MATRASSEN:
alle maten leverbaar
polyether SG40 soft l QQ

vanaf l T O.'
'S i r ,

binnenvering vanaf mm l J*'

schuimrubber vanaf JOJ«"

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

van 998.-

HELMINK
meubelen

voor 698.- VORDEN ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 05752-1514

Autoschade^

Theo TePwel
Voor uw
schadekeparatie,
schadonxatie, APK,
laswerK

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

&'.

^ t ,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

OPRUIMING

Loden dames- en herenjassen
Jachtjasjes en jacks

Pullovers, truien en vesten
Jacht- en wandelschoenen

met 1 O tot 50% korting

Wapen- en
sport-
handel

Tel. 05752-1272 - Zutphenseweg 9 - VORDEN

A m&z***v&X:
rtJiSfv5

NU 50-60% ECHTE KORTING
op de winterkollektie

KOM BESLIST EVEN KIJKEN
HET LOONT DE MOEITE



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

' Vorden in Vogelvlucht', in
Kranenburg

Em dia uil het klankbeeld 'Keelden uit de oude Achterhoek.

Elk jaar wordt er in januari de jaarlijkse ledenvergadering gehou-
den bij café restaurant Schoenaker. Het bestuur van het Kranen-
burgs Belang hoopt dat er dit keer veel leden zullen komen, want
na afloop van de ledenvergadering, zal er op een doek van maar
liefst 4 meter breed en 3 meter hoog twee prachtige klankbeelden
worden vertoont.
Het eerste klankbeeld heet 'Beelden uit
de oude Achterhoek', de/e serie werd
samengesteld door (1. ter Horst uit Aal-
ten, de technische realisatie was in han-
den van Kons Rouwenhorst uit Vorden.
Op een ingenieuze wijze vertelt G. ter
Horst, hoe het leven er omstreeks
1920/ 1930 uit/.ag, op het platteland in
de Achterhoek.
Het klankbeeld dat in okt. bij Hotel
Bakker in Vorden in premiere ging,
boekte veel succes onder de aanwezi-
gen. Leden van het Kranenburgs Be-
lang kunnen dinsdag a.s. kijken naar
een prachtige documentaire over het
wonen, leven en werken op het platte
land.
Voor zowel jongeren als ouderen is het
een unieke gelegenheid een stukje his-
torie uit eigen omgeving te bekijken.
Het tweede klankbeeld gaat over 'Vor-
den in Vogelvlucht', dit klankbeeld
werd drie jaar geleden gemaakt voor de
infomarkt in Vorden. Het klankbeeld
laat o.a. de omgeving van Vorden zien,
uiteraard met een aantal schitterende
opnames van Kranenburg.
De prachtige kerk en het romantische
kerkhof worden in de serie sterk be-
licht. Dhr. v.d. Broek uit Vorden maak-
te de teksten v/d serie en Fons Rouw-
horst zorgde net als bij de eerste serie
voor de samenstelling en de technische
realisatie.

'Vorden in Vogelvlucht' is de afgelo-
pen jaren al meerdere malen vertoont,
telkens voor volle zalen. Gezien het
enorme succes van deze serie, is men
inmiddels begonnen met het maken
van een nieuwe serie.
Ken klankbeeld is een projectie van
dia's met geluid. Die projectie vindt
plaats met twee projectoren in over-
vloei techniek.
Dit vloeiende beeld wordt gesynchroni-
seerd met geluidsband, waarop een
collage van bijv. muziek, spraak en ge-
luidseffecten is vastgelegd.
Ken klankbeeld betekent dus niet al-
leen projectie van een diareeks met ge-
luid, maar ook een verhaal of een
boodschap, waarvan de elementen als
de z.g. rode draad met elkaar zijn ver-
weven. Men kent bij klankbeelden di-
verse categorieën, reisverhalen, repor-
tage, documentaires etc. etc. Dinsdag-
avond kunnen de leden van het Kra-
nenburgs Belang, ooggetuige zijn 'in
de bioscoop van Schoenaker', van twee
prachtige documentaires. De avond is
jammer genoeg alléén voor leden.
Nieuwe leden zijn uiteraard welkom.

Voor informatie over deze avond kan
men kontakt opnemen met H. Nijen-
huis, tel. 05752 —6463.

JubalVierakker-
Wichmond
De muziekvereniging Jubal houdt op
zondagmorgen 28 januari een koffie-
concert in het Ludgerusgebouw. Komt
allen!

Jong Gelre
Vrijdag 26 januari is er voor de eerste
keer in het nieuwe jaar een avond voor
de aspirant leden. Deze keer is er kege-
len bij de Boggelaar. Voor informatie
en opgave kan men bellen 05752 -
6764.
Op 29 januari heeft Jong Gelre Vorden
weer een badmintonavond welke ge-
houden zal worden bij Appie Happie.

Krato
De Kranenburgse toneelvereniging
Krato heeft woensdag 17 januari jl.
haar jaarlijkse ledenvergadering ge-
houden, in zaal Schoenaker. Nadat de
voorzitter Bert Wunderink de vergade-
ring geopend had, en een ieder, een
goed en gezond 1990 toewensde, gaf
hij het woord aan de secretaresse.
Zij las het actieve gebeuren over 1989
voor. Hierna kreeg de penningmeester
het woord, hij meldde ons een klein na-
delig saldo. Er vond een bestuurswisse-
ling plaats. Joke Wullink was als secre-
taresse aftredend en niet meer herkies-
baar. Haar plaats is ingenomen door
Annie Bosch.
Er is besloten om het buitentoneel nog
een jaar op te schuiven, na de zomer
van 1991. Op 10 maart zal voor het
Kranenburgs Belangeen kort stuk wor-
den opgevoerd en in dit najaar weer
een groot stuk.

K.P.O. Vierakker
Dinsdag 16 jan. heeft de K.P.O. haar
jaarvergadering gehouden: een goede
opkomst. De voorzitster opende met
een gedicht en wenste ons allen nog
een goed 1990 toe.
De jaarverslagen van secretaris en pen-
ningme^^r werden goedgekeurd,
waarna c^Bestuursverkiezing volgde.
Mevr. Helmink— Reintjes was herkies-
baar en werd met algemene stemmen
herkozen.
Mevr. Steman-Bergman was na 6 jaar
aftreden^^Voor haar werd Mevr. Nij-
enhuis-^PUing met een meerderheid
gekozen. Mevr. Steman werd bedankt
voor haar werk en kreeg een plant aan-
geboden. Vervolgens kwam de contri-
butieverhoging ter sprake. Deze wordt
met f 5,- verhoogd. Het jaarlijks uit-
stapje vervalt in verband met het 40-
jarigjubileum.
Na de pauze werd er Bingo gespeeld.
Er waren mooie prijzen. De opbrengst
is voor het jubileum. Tot slot sloot de
voorzitster de avond en wenste een
ieder wel thuis.

In kommissie Financiën:

subsidieaanvragen oud papier
De kommissie Financiën heeft zich dinsdagavond onder meer bezig gehouden met de uit de ge-
meentelijke herindeling voortvloeiende financiële gevolgen. De gemeente Vorden is door deze
herindeling op jaarbasis 393.000 gulden meer kwijt.
Uit het voorstel van het kollege blijkt dat het bedrag dat uit de sociale dienst van Warnsveld komt,
naar algemene middelen gaat.
In de kommissie bepleitten de CDA le-
den A.C. van Voskuilen en W.A.J. Lich-
tenberg om het bedrag te 'oormerken'
voor het minimabeleid voor geheel
Vorden. Wethouder Mr. M.A.V. Slin-
genberg (WD) zal het voorstel dins-
dagmorgen in het kollege bespreken
zodat de raad nog diezelfde avond een
antwoord kan verwachten.

Oud papier
De kommissie adviseerde positief inza-
ke het kollegevoorstel om de garantie-
subsidieregeling voor oud papier en
karton voor onbepaalde tijd te konti-
nueren. De garantieregeling gaat uit
van aanvulling tot maximaal 4 cent per
kg-
Voor 1989 is door de raad een krediet
beschikbaar gesteld van duizend gul-
den om eventuele subsidies te kunnen
verstrekken. Dit bedrag is niet ge-
bruikt. Voor 1990 stelt het kollege een-
zelfde bedrag van 1000 gulden voor.
De heer van Voskuilen betwijfelde het
of de te verwachten oud papierprijs in
1990 wel vijf cent zal bedragen. Tk
denk dat de prijs gaat zakken en dan
zullen wij met die duizend gulden krap
komen te zitten en zal de gemeente bij
moeten betalen', zo sprak hij.
Hij stelde voor om een fonds in te stel-
len en daar alvast de overgebleven dui-

zend gulden van 1989 in te stoppen.
'Indien nodig kan men hier reeds uit
putten', aldus Voskuilen.
Ook dit voorstel zal wethouder Slin-
genberg mee nemen naar de kollegeta-
fel.

Huur voetbalvelden
De heer J.W. Regelink (CDA) vroeg
zich af waarom de voetbalclub 'Socci'
per jaar f6.135,- huur moet'opbren-
gen en de voetbalvereniging 'Vorden'
f4.475,-. 'Men vindt irt Vierakker en
Wichmond, dat 'Socci' teveel huur be-
taalt', aldus Regelink.
Wethouder Slingenberg antwoordde
hierop datje in dit geval niet kunt spre-
ken van 'eenheidsworsten'.
'Door het golfbaanprojekt is 'Vorden'
in de loop der jaren wat achterop ge-
raakt. Wij zijn druk doende om in de
toekomst met 'Vorden' een nieuwe re-
geling te maken waarbij ook privatise-
ring aan de orde komt', aldus de wet-
houder.
'Het is niet mijn bedoeling om ervoor
te pleiten om de huur van 'Vorden' ho-
ger te maken, maar die van 'Socci' la-
ger', aldus Regelink.

Gevaarlijke verkeerssituatie
Eikenlaan
Zowel in de kommissie Financiën

(W.A.J. Lichtenberg) als in de kommis-
sie voor Algemeen Bestuur kwam het
verkeer op de Eikenlaan op de Kranen-
burg ter sprake. Hier mag maximaal 80
kilometer per uur gereden worden.
'Schandalig en dat op een weg naast de
school en de sportvelden', zo sprak
Lichtenberg. Hij bepleitte een maxi-
male snelheid van 50 kilometer.
In de kommissie Algemeen Bestuur be-
pleitte de heer Boers (CDA) ervoor het
gekoordineert verkeersoverleg in te
schakelen. Op de Ruurloseweg mogen
van Rijkswaterstaat geen snelheidsbe-
perkende maatregelen ingesteld wor-
den.
Boers bepleitte het bord 50 kilometer
te verplaatsen tot de afslag naar de vel-
den van 'Vorden' en het zwembad.
Burgemeester Kamerling deelde mede
dat het gekoordineert verkeersoverleg
binnenkort een gesprek heeft met de
provincie over deze materie. 'Wij zijn
naar de provincie toe optimistisch ge-
stemd', aldus burg. Kamerling.
De heer Boers bepleitte in de kommis-
sie naar een betere planning inzake
vervanging brandweermateriaal e.d. 'U
weet er is een breed onderzoek gaande.
Af en toe kan het niet voorkomen wor-
den dat er wat kleinere noodzakelijke
vervangingen 'tussendoor' behandeld
moeten worden', aldus burg. Kamer-
ling.

Conciliair proces
op donderdag a.s.
De tweede avond in de serie van drie in
dit winterseizoen over het conciliair
proces wordt gehouden op donderdag
25 januari a.s. Op deze avond zullen de
kleine groepjes die naar aanleidingvan
de vorige avond over bepaalde the-
ma's hebben nagedacht verslag uit-
brengen.
Maar vooral ook zal op 25 januari de
nadruk komen te liggen op het thema
'Heelheid van de schepping'. Er zullen
toepasselijke dia's van dhr. Herman
Brinkhorst worden vertoond. En ver-
volgens zal ook op een andere speelse
manier het omgaan met de schepping
aan de orde komen.
De avond, waarbij iedereen van harte
welkom is, vindt plaats in "t Achter-
huus'.
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Toneel Vierakker -
Wichmond
Het toneelgezelschap uit Vierakker —
Wichmond bracht op 19 en 20 februari
het blijspel in 3 bedrijven geschreven
door H. Frieling 'Jong leven op
Morgenrood' voor het voetlicht in het
Ludgerusgebouw te Vierakker.
Het komisch blijspel dat opgevoerd
werd door de plaatselijke toneelspelers
werd /.eer goed gespeeld, te meer nog
dat het werd gespeeld in dialect en zich
in de Achterhoek afspeelde. Het was
een verwikkeling om de opvolger van
Morgenrood.
Oom Willem, gespeeld door Jan Riet-
man, keert na eenjaar niet op boerde-
rij Morgenrood te zijn geweest omdat
zijn neef Hendrik Jan, gespeeld door
Dirk Bruil, met de meid Tina trouwde,
gespeeld door Truus Berenpas.
Zijn verlangen om te kijken of er een
jonge erfgenaam is, die zijn naam
draagt en waar hij zijn bezittingen aan
kan nalaten brengen hem er naar toe.
Op Morgenrood aangekomen hoort
hij dat de ooievaar wel geweest is. Eén
en ander berust echter op een misver-
stand.
Als oom Willem besluit de volgende
morgen terug te komen om zijn erfge-
naam te zien en de erfenis te kunnen
regelen, komt Hendrik Jan in de pro-
blemen, zijn medewerkers Gert Wevers
en Piet Lohuis besluiten hem te hel-
pen.

Vanaf dat moment nemen de verwikke-
lingen hand over hand toe. Van de
vaak komische situaties die daardoor
ontstonden heeft het publiek wel geno-
ten hetgeen bleek uit de vele lachsal-
vo's die er op volgden.
Het toneel stond onder leiding van
Dhr. G. Garritsen; souffleuse Marian
Derksen — Holterman; grimeur dhr.
Jurriens en geluidstechnicus dhr.
Tjoonk.
Dhr. Garritsen dankte na afloop alle
spelers voor hun inzet in het bijzonder
dhr. Hukker, die de rol van dhr. G.
Weenk had overgenome^^.m. diens
ziekte. Verder dhr. en n^w. Aartsen-
den Harder uit Vorden, de midden-
standers voor de prijzen die voor de
verloting beschikbaar waren gesteld en
Artifleur voor de bloemen voor deze
avond tegen sterk gered^^erde prijs
beschikbaar gesteld. Mp
De spelers kunnen terug zien op een
geslaagde uitvoering ook al dat de bei-
de avonden de zaal totaal was bezet.

Openbare
bibliotheek
Keuze uit de nieuwe boeken
van de openbare bibliotheek
Bagley, Desmond — Vlucht uit het ver-
leden; Berkvens, J.M.A. - Persoonsregi-
stratie en privacy: een tegenstelling?;
Bink, Nicolaas - Aftrekbare kosten en
vergoedingen: incl. Oort-wetgeving;
Cohen, Matt - Spiegels; Eco, Umberto

— Kunst en schoonheid in de Middel-
eeuwen; Everett, Felicity — Mode ont-
werpen: hoe kleding wordt ontworpen
enz.; Graaf, Anke de - Als de tranen zijn
gedroogd; Green, Hannah — Het klei-
ne verschil; Hermans, Toon — Zetje
hart uitje hoofd; Hill, Ruth Beebe Hill

— Hanta Yo; Oirschot, Anton van —
Public relations. Reclame; Overeem,
Jac. — Mia Windvang Trilogie; Purdy,
James — In een ondiep graf; Qunnell,
A. — In de naam van de vader; Reedij k,
J.S. Psychogeriatrie; Rocky Mountains,
De; Römkens, Renée — Onder ons ge-
zegd en gezwegen; Speciale catalogus
van postzegels in Nederland enz. 1990;
Velzen, Herman van — Achterhookse
metwöskes dl. 2; Visser, Bert — Post-
duiven; Vliet, Paul van — Ken je dat
gevoel?

Sponsorloop
voetbalclub
'Vorden' bracht
zeven mille in het
laadje
De sponsorloop die het jeugdbestuur
van de voetbalvereniging 'Vorden' op
het gemeentelijk sportpui k organiseer-

de heeft in totaal ruim /even duizend
gulden opgebracht
De gelden /.uilen worden aangewend
voor hel aans< haffen van allerhand
materiaal. ( huler de deelnemers onder
meer gemeentesekretaris Mr. van Vleu-
ten die eveneens voor het goede doel
de sportschoenen had aangetrokken.
Hij deed dit onder het toeziend oog
van burgemeester Kamerling. Rob
Oplaat en Henk de Jonge verdienden
samen l < > ( ) ( ) gulden voor h u n vereni-
ging door hel parcours rondom de vel-
den kruipend af te leggen!

Volleybalvereniging
'Dash' Vorden
Uitslagen:
D3ASalvo2 —Dash51-2
D3C Devolco 12 — Dash 6 l -2
D4B Teuge 2 — Dash 8 0-3
1B1 W i l h . B l — Dash BI 1-2
D2A DVO 2 — Dash 3 0-3
D3BSVS6 — Dash 7 3-0
D4G Almen 3 — Dash 9 l -2
IC l A lmenCl— Dash C l 3-0
H l Dash l—WSV l 3-0
H2B Dash 3 — Devolco 6 1-2

Programma:
H2B Devolco 7 — Dash 3
H recr.E Dash — Heeten 7
I) ree i. l \ Dash — Hercules
1)2 div.A Blok '71 — Dash/Soilx>
H l Dash 2 —Dash l
DP Dash 2 —Devolco 4
D2B Dash 4—Wik2
D3A Dash 5 — Devolco l O
D3C Dash 6 — Devolco 8
D2A Dash 3 —DVO 4
D3B Dash 7 —DSC 3
D4BDash8 —Sp.Dev.4
I BI DashBl—BruvocBl
IC l DashCl-—BruvocCl
MCI DashCl—WSV C l
MA2 Dash Al —Voorwaarts Al
H recr.E De Hoven 8 — Dash

15e
Kurkbilj arttournooi
De biljartvereniging Kranenburg orga-
niseert komend weekend voor de vijf-
tiende maal in successie haar kurkbil-
jarttournooi.
Een tournooi waarbij veel geluk nodig
is, maai a l t i j d grote deelname kent.
Het tournooi wordt verspeeld a.s.
weekend, aanvangende vrijdagavond.
Er zijn - 7.0 we l voor dames als heren —
fraaie prijzen te winnen, waaronder
auto-radio en frituurpan.

R.T.V.
clubkampioenschap
Na het debacle van de Nederlandse
kampioenschappen veldrijden in
Maarn konden de R.T.V. renners hun
blazoen weer wat opvijzelen tijdens de
gecombineerde clubkampioenschap-
pen van o.a. de R.T.V., de K.T. P. uit
Zutphen en de Zwaluwen uit Deventer.
Op het parcours aan de \\ildenborch-
seweg dal nog extra verzwaard werd
met een stuk omgeploegd bouwland
verschenen afgelopen zondag ruim ( > ( )
renners in de diverse categorieën aan
de start.
Na een spannende strijd was het weer
Jan Weevers die tleze veldrit won voor
Rudi Peters en de sterk rijtiende Harry
Kgginkde eerste 9 plaatsen waren voor
R. I .V. renners.
De diverse kampioenen waren als
volgt:
Recreanten Ie Harry Lggink
Liefhebbers Ie Rudi Peters
Veteranen lejohan Pan lijs
Amateurs lejan Weevers
Nieuwelingen Ie Kdwin Maalderink
Junioren leEddy Heuvelink

Na afloop werd er weer tle traditionele
koek en koffie genuttigd bij de f a m .
Pardijs aan de Wildenborchseweg waar
ook de prijsuitreiking plaats vond. Dat
was ook tevens het laatste winterevene-
ment van tle R.T.V.

Trefcentrum
Nog steeds wordt er op elke donder-
dagmorgen koffie gedronken in het
Trcicentrum (t le voormalige Jeugdso-
ciëteit) in het Dorpscentrum. Nadat de
heer P. Takken in december door de
aanwezigen met vragen was bestookt
en hierop duidelijke antwoorden wer-
den verkregen, werd er op 4 januari
een druk bezochte Nieuwjaarsmorgen
gehouden.
Voor l februari is tle heer A. van de
Vuurst, directeur van de Wehme ver-
zocht, op tle koffie te komen.
Men wil weten hoe t.z.t. als het onver-
hoopt nodig zal zijn op de Wehme kan
komen. Verder wil men weten of er een
lange wachtlijst is, en hoe de indit atie-
commissie werkt.
Di t z i j n allemaal vragen, waai u mis-
schien belangstelling voor heeft, dus
kom ook op de kof f ie .

Door afvallen van diverse mannen, die
zich aangemeld hadden voorde kook-
cursus zijn er nog enkele plaatsen vrij
voor mannen die wel eens willen ko-
ken, of koken willen leren. De cursus
vindt plaats op donderdagavond. De Ie
keer zal z i jn H februari a.s. in 'l Beet k-
lantl, 't Hoge 4 ( > . l ' k u n t zich dus als-
nog opgeven! Kom naar het liefcen-
trum voor 55 + ers! Je steekt er wat van
opl

Dash/Sorbo verliest
. van

Longa
De dames van Dash/Sorbo zijn zater-
dag niet helemaal met lege handen in
de sporthal 't Jebbink achtergebleven,
zij het dat de 2-3 nederlaag slechts een
schamel puntje opleverde-. De Yorden-
se dames hebben thans uit 12 wedstri j-
den tien punten behaald. Dat betekent
een 9e plaats op de ranglijst.
De thuiswedstr i jd tegen de tweede uit-
gave van Longa uit Lic htenvoorde ken-
de opnieuw een merkwaardig scorever-
loop. In de eerste set werden de Vor-
dense dames f i n a a l weggespeeld. Bin-
nen de kortst mogelijke t i j d wees hel
storebord 3-1 5 aan.
In de tweede set herstelde Dash zich.
Met spelverdeelster Kmniy Jansen weer
van de partij , liep in deze set Longa
voortdurend achter de f e i t e n aan. Via
de tussenstanden 5-2; 9-3 leek een
monsterscore in het verst hiel. Bij 1 2 - ( >
begon het echter weer te 'rommelen'
zodat Longa tot 12-11 terug kon ko-
men. Dash onderkende het gevaar en
won alsnog met 15-12.
Deze zege vijzelde het zelfvertrouwen
aan Vorden-zijde dusdanig op dat de
dames uit Lit htenvoorde in de derde
set geen enkele kans kregen. Dash won
met 15-7.
Bij het begin van de vierde set ging het
publiek er eens even goed voor zitten
in de veronderstelling dat de 'meiden'
van Jaap Sanders het karwei wel event-
jes zouden klaren. Met zo'n beetje de
gedachte van 'de bui t is bijna binnen',
begon Dash/Sorbo aan de set. Men re-
kende buiten de waard, want het was
niet Dash maar Longa dat de wedstrijd
dikteerde. Het gevolg een 4-15 nedci
laag!
Ken gevoelige setnedei laag, met als ge-
volg dat tle thuisclub in de vijfde set via
het verfoeide rallypointsysteem niet
meer in de wedstrijd kwam. Longa won
deze vijfde set met 10-15 en pakte daar-
door twee punten.



We hebben
een meesterlijke

spaarvorm
voor de echte
liefhebber. i i

Het jaar l 990 staat in het teken van Vincent
van Gogh. Om deze meester te eren ^even wij
een speeiaal Spaarcertificaat uit: het Van Gogh
Spaarcertificaat.

Met dit Spaarcertificaat geniet u een aantal
opmerkelijke voordelen. Om te beginnen is het
als een waar kunstwerk uitgevoerd. U kunt het
bij wij/e van spreken zo aan de muur hangen.

Het Van Gogh Spaarcertificaat heeft een
looptijd van l jaar en is verkrijgbaar in coupures
van f. 500,-, f. l .000,- en f. 2.500,-. Na een jaar

VAN C.OGH SPAARCERTIFICAAT:
• prachtige kunstreprodukties cadeau
• 0.25% meer rente.

ontvangt u uw inleg plus de opgebouwde rente
retour. Ken rente die maar liefst 0,25% hoger
ligt dan de rente op een vergelijkbare Deposito
Rekening met een looptijd van een jaar.

De echte liefhebber verrassen wij boven-

H O O F O S P O N S O R

dien met één of meer prachtige reprodukties
van werken van Van Gogh. Voor iedere f. 500,-
die u inlegt, ontvangt u een reproduktie, met
een maximum van vier en uiteraard zolang de
voorraad strekt.

Wilt u meer weten over de- ^^__^_
/e unieke aanbieding of wilt u £
een Van Gogh Spaarcertificaat
kopen, dan bent u van harte
welkom op ieder kantoor van de

" k spaarbank

De Bondsspaarbank doet meer voor creatieve spaarders.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

KOM EENS PRATEN MET OTTEN
STUNT! PRACHTIGE
EIKEN KASTEN & MOOIE,
SOLIDE BANKSTELLEN,
LAAG IN PRUS,
BEPERKT IN AANTAL,
DUS OP = OP
Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN, hij adviseert u
graag en goed.

Inruilservice.

Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi
meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.
Van harte welkom!

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v. i

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

DINSDAG 13 FEBRUAR11990

RESTAURANT EN ZAAL
DE HERBERG, VORDEN
ZAAL OPEN 19.00 UUR
AANVANG SHOW 19.30 UUR

Kaarten a f 7,50
Voorverkoop bij
de deelnemers /

DEELNEMERS:

RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'

VISSER MODE

AMBO BANK

TED BUTER VAKFOTOGRAFIE

GESCHENKENHUIS BARENDSEN SERVIEZEN

GUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING

COVERS BRUIDSMODE

SCHURINK 'T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET

BLOEMBINDERIJ KWEKERIJ KETTELERIJ

JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK

DRUKKERIJ WEEVERS

INGRIDS HAARMODE

TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER A. KLEIN BRINKE
i ' • l t ' ( | l ' M h t ' l ( i . 1 1 1 ' ' l i ' l l 'M VOO!

|c Iruuwrn < ) > u i l V.in lu im] ' , In n 'kr l tol tmuwMiui en
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GA JE TROUWEN,
DAN KOM JE KIJKEN
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!• GEMEENTELIJKE
HERINDELING
VORDEN-WARNS-

VELD-ZUTPHEN
Dit onderwerp heeft betrekking op de
financiële afwikkeling van de gemeen-
telijke herindeling, /.oals die per l ja-
nuari 1989 is ingegaan.
Bij een gemeentelijke herindeling
gaan alle rechten en verplichtingen
van het gebied dat van de ene gemeen-
te overgaat naar een andere gemeente,
mee over. Voor de financiële afwikke-
ling tussen de drie bij de herindeling
betrokken gemeenten is een ambtelijke
werkgroep in het leven geroepen die
bestaat uit de chefs financiën van de
gemeenten en twee registeraccoun-
tants. Bij de afronding van bepaalde fa-
sen of bij belangrijke beslispunten zijn
de wethouders financiën eveneens bij
de vergaderingen aanwe/ig geweest.
In de begroting voor 1989 is een be-
drag van f 500.()()(),— opgenomen voor
kapitaallasten die voortvloeien uit de
over te nemen investeringen. Dit be-
drag was gebaseerd op de nota 'aan-
dachtspunten en verrekeningen tussen
Vorden, Warnsveld en Zutphen', van
de gemeente Warnsveld. Nu blijkt uit
het definitieve rapport dat de raming
kan worden bijgesteld tot f393.000,--.
Een groot deel van dit bedrag heeft be-
trekking op de overname van drukrio-
lering. Dit wordt geraamd op
f 198.000,--. Hiervan krijgt de gemeen-
te van het rijk een bedrag terug (verfij-
ningsuitkering) van f 135.000,--.
Burgemeester en wethouders zijn ver-
heugd over de snelle afronding van
deze financiële afwikkeling. Aan de fi-
nancieel onzekere positie ten gevolge
van de gemeentelijke herindeling van
onze gemeente is een eind gekomen.

GRONDWATER-
ONDERZOEKEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor op een aantal
terreinen bodem en grondwateronder-
zoeken te verrichten en om hiervoor
gelden beschikbaar te stellen. Het gaat
om de volgende lokaties:

— Kerkhoflaan.
Omdat er woningbouw bij bedrij-
venplaats kan vinden dient hier een
indicatief bodem- en grondwater-
onderzoek plaats te vinden. Dit is
een eerste onderzoek om te kunnen
zien of er zich mogelijk verontreini-
gingen bevinden.

— Woonwagenerf.
In 1987 is hier een onderzoek ver-
richt, voordat de woonwagens ge-
plaatst werden. Gebleken is toen dat
de hoeveelheid zink in het grond-
water te hoog was. Normaal zit er
tussen de 50 en 200 ug per liter in
het grondwater, hier is een gehalte
van 1400 ug per liter aangetroffen.
Dit levert geen gevaar op voor de
volksgezondheid, ook konden de
bouwplannen normaal doorgaan.
Burgemeester en wethouders willen
de ontwikkeling van de zinkvervui-
ling echter nauwlettend in de gaten
houden, reden om de gemeente-
raad voor te stellen hier een nader
onderzoek in te stellen.

— projekt Empofabriek.
De provincie Gelderland wil de tri-
vervuiling in het grondwater om de
2 jaar bemonsteren. Daardoor dien t
er een peilbuis op circa 40 'meter
diepte te worden aangebracht op de
hoek Mulderskamp-Enkweg. Deze
peilbuis is inmiddels aangebracht,

— toekomstige industrieterrein langs
de Oude Zutphenseweg en de Kerk-
hoflaan.
Om te kunnen constateren of er bo-
dem of grondwaterverontreinigin-
gen zijn stellen burgemeester en
wethouders voor om ook daaar bo-
dem en grondwateronderzoeken te
verrichten. Er komen 5 waarne-
mingsputten op 5 a 6 meter bene-
den het maaiveld en er worden on-
geveer 30 bodemmonsters geno-
men.

ÏMMINGSPLAN
'VORDEN KOM

GEMSTERREIN'
Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op het terrein waar vroeger GEMS Me-
taalwerken b.v. en Emsbroek installa-
tietechniek b.v. waren gevestigd. Voor
de herinvulling van dit terrein hebben
als leidraad gediend:
— de versterking van de woonfunctie

en de verhoging van de woonkwali-
teiten

— de vergroting van de aantrekkelijk-
heid van het winkelareaal

Het bestemmingsplan geeft de moge-
lijkheid voor woningbouw op het zui-
delijk gedeelte van het terrein (vanaf
Het Hoge). Voor het noordelijk deel is
gekozen voor aansluiting op de omlig-
gende woon-winkelbebouwing.

De herinvulling van het terrein
Langdurige onderhandelingen heb-
ben er tot nog toe niet toe kunnen lei-
den dat burgemeester en wethouders
aan de gemeenteraad een bouwexploi-
tatieovereenkomst heben kunnen aan-
bieden. Met name de grondwaterver-
ontreiniging heeft belemmerend ge-
werkt. Burgemeester en wethouders
denken echter dit thans spoedig te
kunnen afwerken, zodat de gemeente-
raad hierover op 13 maart aanstaande
een beslissing kan nemen.
De lokatie, dicht bij alle voorzieningen
in de kom van het dorp, leent zich met
namen voor het bouwen van woningen
voor 55 plussers. De woningbouwvere-
niging 'Thuis Best' kan er 16 wooneen-
heden bouwen, ongeveer gelijk aan die
zoals deze thans aan de Insu lindelaan
in aanbouw zijn.

Splitsing voor- en achterste
terreingedeelte
De overeenkomst van aan- en verkoop
Gems - gemeente heeft slechts betrek-
king op het achterste terreingedeelte.
Het gedeelte langs de Zutphenseweg,
dat prive-eigendom was van de direc-
tie, is afzonderlijk verkocht. Met de
projectontwikkelaar zijn hierover al
onderhandelingen over de invulling
gaande. Deze plannen passen echter
niet in het ontwerp-bestemmingsplan.
Tevens wordt er uitgegaan van bebou-
wing met bovenwoningen waarvoor
een procedure ingevolge de Wet Ge-
luidhinder dient te worden gevolgd.
Deze procedures moeten zijn afgerond
voordat tot vaststelling van het bestem-
mingsplan kan worden overgegaan.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om wel alvast
het bestemmingsplan voor het achter-
ste terreingedeelte vast te stellen, zodat
Thuis Best kan starten met de bouw
van de woningen in de sociale huursec-
tor.

Bodemverontreiniging
Over de tri-verontreiniging is al veel in
deze rubriek geschreven. Men is thans
druk bezig met het saneren van het
grondwater. Er is hiervoor een sane-
ringsplan gemaakt. Op basis van dit
plan hopen burgemeester en wethou-
ders dat in overleg met de provincie en
de inspectie milieu toegewerkt kan
worden naar het starten met de sloop-
en bouwwerkzaamheden. Indien de
aanwezige waarden van tri vlak voor de
bouw nog aanleiding geven om maat-
regelen te nemen bij de bouw van de
woningen, kunnen deze bestaan uit
toepassing van metalen leidingen in
plaats van kunststofleidingen en het
voorzien van de kruipruimtes en kel-
ders van onderfolie, hetgeen een
dampremmende werking heeft.

*»-fc

^PORTOFOONS,
MELDONTVANGERS

EN KETTINGZAAG
VOOR DE BRANDWEER

De portofoons die de brandweer sinds
1977 gebruikt, dienen vervangen te
worden. In het Gewest Midden IJssel
worden door de brandweer dezelfde
portofoons aangeschaft. In totaal is
hiermee voor Vorden een bedrag ge-
moeid van ruim f 21.000,-. Voor de
aanschaf van een kettingzaagen 2 mel-
dontvangers vragen burgemeester en
wethouders een bedrag aan de ge-
meenteraadvan f4700,-

f GEMEENTERAAD VERGADERT OP
30 JANUARI 1990

De gemeenteraad vergadert op 30 januari 1990 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. De volgende punten zullen tijdens deze vergadering worden
behandeld:
— gemeentelijke herindeling Vorden Warnsveld Zutphen
— garantiesubsidieregeling voor de inzameling van oud papier en karton

voorlopige vaststelling jaarrekening 1988 van het gemeentelijk grond-
bedrijf

— beschikbaarstellen krediet voor bodem— en grondwateronderzoeken
— electrische ontslui t ing industrieterrein nabij Kerkhoflaan
— beschikbaarstellen krediet ten behoeve van de brandweer voor de ver-

vangingvan portofoons, een kettingzaagen meidontvangers
verkoop strook grond nabij de Ganzensteeg

— verdaging beslissing op beroepschrift J.H. Harmsen
vaststelling bestemmingsplan 'Vorden Kom Gemsterrein 1990, no l'.

LEKTRISCHE
ONTSLUITING

INDUSTRIETERREIN
Voor de elektrische ontsluiting van het
industrieterrein moet er een hoog-
spanningsruimte worden gebouwd en
dienen er hoog- en laagspanningska-
bels gelegd te worden. Om de aanslui-
tingen van de toekomstige gebruikers
op het Laagspanningsnet mogelijk te
maken, dienen de benodigde investe-
ringen door de gemeente- ie worden
voorgefinancierd. De PGEM raamt de
totale kosten op f 56.567,-- exclusief
BTW. Door deze voorfinanciering
door de gemeente kunnen de aanleg-
kosten van de PGEM worden gespreid
over het exploitatiegebied, zodat inves-
teerders in het nieuwe industrieterrein
niet met zeer hoge aansluitkosten ge-
confronteerd worden. Afhankelijk van
het aantal vestigingen krijgt de ge-
meente derhalve een deel van de inves-
tering of de hele investering terug.

Burgemeester en wethouders achten
de voorfinanciering ten behoeve van
de vestiging van industrie aanvaard-
baar en stellen de gemeenteraad voor
om dit bedrag beschikbaar te stellen.

!• OVERZICHT LOOP
DER BEVOLKING

1989
In 1989 is Vorden wat betreft het aantal
inwoners gegroeid. Op l januari waren
er 4138 mannen en 4144 vrouwen. Op
31 december waren er 4159 mannen
en 4175 vrouwen. Een toename van in
totaal 62 personen. Deze toename is te
verklaren doordat er ten opzichte van
1988 30 kinderen meer geboren zijn
(er zijn 50 jongens en 48 meisjes gebo-
ren) en door een overschot aan vesti-
gingen vergeleken met het aantal ver-
trokken personen. Er hebben zich 304
mensen in Vorden gevestigd en er zijn
er 273 vertrokken. De nieuwbouw aan
de Voornekamp is de reden van het
overschot aan vestigingen. Het aantal
sterfgevallen bleef ten opzichte van
1988 ongeveer gelijk. In 1989 zijn 40
mannen en 37 vrouwen overleden.

;« GARANTIE-
SUBSIDIEREGELING

OUD PAPIER EN
£ 'ON

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de garantie-
subsidieregeling voor oud papier en
karton voor onbepaalde tijd voort te
zetten. In^ktober 1988 besloot de ge-
meenter^B om deze subsidieregeling
voor een proefperiode van eenjaar aan
te gaan. Indien de prijs van oud papier
beneden de f 0,04 per kilo komt, vult
de gemeente het bedrag tot deze vier
cent per kilo aan

In 1988 is in Vorden 490 ton oud pa-
pier ingezameld. Dit is 60 kilo per in-
woner. Uit berekeningen blijkt dat lan-
delijk gezien per inwoner 75 kilo wordt
geproduceerd. De touwtn^fcereniging
heeft in 1988 310 ton ingWmeld. De
muziekvereniging Sursum Corda, de
voetbalvereniging Ratti, de biljartvere-
niging KOT, de buurtvereniging Del-
den en de muziekvereniging Jubal
hebben voor de inzameUAC van het
overige deel gezorgd. ^^
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om voor 1990
opnieuw voor deze subsidieregeling
een bedrag van t 1000,- op de begro-
ting op te nemen.

WAT WIL JIJ
LATER WORDEN?

NET ZO GROOT
ALSJIJ.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

voor meedelen aan de afdeling alge-
mene zaken ter secretarie.
De heer J. Lenting heeft van burge-
meester en wethouders een vergun-
ning gekregen voor het ophalen van
oud ijzer. U kunt de heer Lenting tele-
fonisch vragen (05752-3734) om oud
ijzer bij u op te halen.
En niet te vergeten: glas... in de glas-
bak.

Glas, hup in
de glasbak

[NZAMELDEPOT
CHEMISCH AFVAL

AANDEENKWEG
IEDERE MAANDAG

TUSSEN 16.00 EN
17.00 UUR GEOPEND

Met ingang van l januari 1990 is het
gemeentelijk inzameldepot op de ge-
meentewerf aan de Enkweg iedere
maandag tussen 16.00 en 17.00 uur
geopend. Al uw chemisch afval kunt u

daar gedurende die tijd inleveren. Er is
dan een terzake deskundig persoon
aanwezig die uw afval inneemt en u ook
kan adviseren over wat wel en niet tot
het chemisch afval behoort.
Daarnaast kunt u bij veel winkeliers
meerdere soorten chemisch afval inle-
veren, zoals batterijen, verf, verdun-
ners etc.
Batterijen kunt u inleveren bij de win-
keliers waar u deze koopt. Verf en aan-
verwante produkten kunt u inleveren
bij de firma's Boerstoel en Uiterweerd.
Afgewerkte olie kunt u inleveren bij de
garagebedrijven Weulen Kranenbarg
en Tragter. Bestrijdingsmiddelen kunt

u inleveren bij de firma Krijt in Wich-
mond en bij de Welkoop in Vorden. Bij
de apotheek kunt u oude en onge-
bruikte medicijnen en injectiespuiten
inleveren

Koelkasten en diepvriezers
De eerste donderdag van iedere maand
haalt de afdeling gemeentewerken
oude koelkasten en diepvriezers op en
voert deze af naar de Sloopstraat in
/utphen. Hier worden de ozonlaag
aantastende cfk's eruit gehaald. Indien
u een koelkast of diepvriezer mee wilt
geven dan moet u dit de woensdag er-

y BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 16 januari hebben burgemeester
en wethouders besloten om bouwver-
gunning te verlenen aan:
— de firma G. Bargeman, Ruurlose-

weg 53 te Vorden, voor het vergro-
ten van een opslagloods op het per-
ceel Ruurloseweg 53 te Vorden;

— PIT Telecom te 's-Gravenhage,
voor het bouwen van een tijdelijke
accuruimte aan de Ruurloseweg
106a te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.
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DAMES
GRIJP
UW KANS
(helft van de originele prijs)

DONDERDAG 25 JAN. T/M ZATERDAG 27 JAN.

DE HELE WINTERKOLLEKTIE VOOR DE

HALVE PRIJS

SPECIALIST IN JAPONNEN EN
IN GROTE MATEN

PARKEREN VOOR DE DEUR

Doetinchem
Dr Huber Noodtstraat 14

Vorden
/utphenseweg 29

Winterswijk
Misterstraat 78

In onze opruiming
Diverse pumps en
college's

van 99.95,129.95, 149.95

maten 36-36V2-37 nu voor 29.-

WULLINK Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342

's maandags gesloten

ïALO]
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

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

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
)nderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenaker
Café - Restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

5 februari
22 maart/19 april.

Aanvang 20.00 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

De hoogste garantie voor uw
lijfrente

Natuurlijk bij...
Pensioen adviesbureau

Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-1 8585

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

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

'VORDEN" TEL. 05752-2665

weer voorradig:

gebroken puin
privé: H. Dostal, Industrieweg4, 7251 JT Vorden

DEZE WEEK:

Heerlijke

Slagroom- of
Roomtompoucen

nu 6 halen

5 betalen
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 -VORDEN -TEL1384

(i).

bos CHRYSANTEN 5,75

NARCISSEN 5,501 bos
KERSENBLOESEM

3 FEBRUARI

Rabobank Vorden
De Rabobank Vorden organiseert zaterdag 3 februari a.s. een reizenmarkt in de
bank. Momenteel denken veel mensen na over hun zomervakantie en willen deze
gaan reserveren. Op de reizenmarkt kan men met de hele familie gratis vakantie-
ideeën opdoen. Daarvoor zijn in de bankhal speciale informatiestands ingericht,
waar u alles te weten kunt komen op vakantiegebied.

U kunt tevens zien hoe bij ons via de computer de reserveringen worden verwerkt.
Hierdoor is het mogelijk om meteen te zien of er nog plaats is bij het arrangement
van uw keuze; mocht er geen plaats zijn, dan kunnen bijna altijd direkt vergelijkbare
alternatieven worden aangeboden.

Naast de stands van de bank is er nog één welke verzorgd wordt door de
Rijkspolitie. Deze geeft u informatie over inbraakpreventie tijdens uw vakantie.

Video-programma's
Als u naast de informatie, verkregen in de stands, nog wilt genieten van
vakantiebeelden, kan dit. In een aparte ruimte kunt u prachtige vakantiefilms op
video bekijken. Deze films geven u een indruk van diverse vakantielanden.

Capriole
Ook zullen op deze dag optredens worden verzorgd door de volksdansgroep
'Capriole' uit Dieren, met Portugese en Mexicaanse dansen.

Loop op 3 februari gewoon even gezellig de bank binnen. Ook als u uw vakantie
voor dit jaar al hebt gereserveerd. De koffie staat klaar.

Rabobank JS Vorden
Meer bank voor je geld Tel. 1888
N. B.: Voor overige bankzaken is ons kantoor gesloten.



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 25 januari 1990
51e jaargang nr. 43

25 Jaar leerkracht
Vorige week vermelden wij het jubileum van mevr. Harkema. De foto kon helaas nog niet afgedrukt worden, vandaar dat wij die nu
plaatsen.

Politievaria CRDFP VORDFN

Op woensdag 17 januari kreeg een
bestuurder van een personenauto pro-
ces-verbaal wegens het rijden onder in-
vloed van alcohol houdende drank. Tij-
dens de blaastest bleek dat de bestuur-
der meer dan twee maal het toegestane
alcoholpromillage had.
Tussen 20.00 uur en 22.15 vond er op
de Zutphenseweg te Vorden een aan-
rijding plaats. Een op de Zutphense-
weg geparkeerde auto werd behoorlijk
beschadigd nadat deze vermoedelijk
was aangereden door een ander mo-
toivoertuig. De bestuurder van de on-
bekende auto reed door na de aanrij-
ding, (ietuigen van deze aanrijding
worden verzocht kontakt op te nemen
met de politie te Vorden.

Op vrijdag 19 januari vond op de krui-
sing Almenseweg/Mispelkampdijk een
aanrijding plaats tussen een personen-
auto en een fietser. De fietser die over
de Almenseweg (voorrangsweg) reed
werd aangereden door de personenau-
to, die vanaf de Mispelkampdijk de Al-

menseweg over wilde steken. De fietser
raakte bij de aanrijding gewond en
werd per ambulance naar het zieken-
huis overgebracht.

Op maandag 22 januari werd er aan-
gifte gedaan van diefstal vanuit een wo-
ning aan de Decanijeweg te Vorden.
Door de achterdeur van het pand te
forceren is men de woning binnenge-
komen. Er werd o.a. een stereo installa-
tie en een fototoestel ontvreemd.

Aan de Hamelandweg te Vorden werd
er ingebroken in een caravan. Uit de
caravan werd niets vermist. Uit een niet
afgesloten vrachtwagen die eveneens
aan de Hamelandweg stond werd een
auto-radio ontvreemd.

Op de Almenseweg vond een aanrij-
ding plaats, de bestuurder van een per-
sonenauto verloor in een bocht de
macht over het stuur en reed tegen een
boom. De auto is vermoedelijk total
loss.

Nedac Sorbo wint de
Industributie
Trofee!!
Nedac Sorbo heeft de Industributie
Trofee 1990 gewonnen. Deze trofee
wordt jaarlijks uitgeloofd door de le-
vensmiddelenhandel aan een onderne-
ming, die zich bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt op het gebied van de sa-
menwerking tussen handel en indu-
strie.

Via een brede enquête onder de Ne-
derlandse levensmiddelenbranche
wordt door het vakblad Food Magazine
de mening gevraagd over ongeveer
150 bedrijven. Verschillende eigen-
schappen komen daarbij aan de orde,
zoals openheid, betrouwbaarheid, vak-
bekwaamheid, slagvaardigheid, mee-
denken en vernieuwingsdrang.

Het Vordense bedrijf had een hoge
skore in alle kategorieën. De hoogste
skore werd verkregen voor het mee-
denken met de klanten en de vernieu-
wingsdrang. Nedac Sorbo werd gemid-
deld over alle kategorieën bovendien
de eerste en kreeg daarom de Industri-
butie Trofee uitgereikt.

De TOP-10 ziet er als volgt uit:
1. Nedac Sorbo Groep
2. Riedel Drankenindustrie
3. Douwe Egberts Nederland
4. Hak Conserven
5. Iglo-Ola
6. Remia
7. Calvé Nederland
8. Honig Merkartikelen
9. Reemtsma Nederland
10. Effem
Zoals u ziet voert Sorbo een lijst van
gerenommeerde bedrijven in Neder-
land aan!

'Deze prijs, die in de landelijke pers be-
slist de nodige aandacht zal krijgen,
moet gezien worden als een erkenning
voor de aktiviteiten binnen de levens-
middelenbranche van ons gehele be-
drijf, aldus president direkteur Jac.H.
de Jong.

Badminton-Flash
Flash l speelde op 16 januari tegen Lo-
chem. Dit team staat bijna bovenaan de
ranglijst. Zoals elke wedstrijd van het
eerste team was deze ook weer enorm
spannend. De beide herenenkels zijn
gewonnen, evenals de herendubbel.
De dames van Lochem waren net iets te
sterk, dus de enkels gingen verloren.
Het stond nu 3-2 voor Flash met nog
twee mixen en de damesdubbel te
gaan. In de tweede mix speelde Lo-
chem net iets beter. De eerste mix was
zeer spannend. In de derde set was Lo-
chem iets scherper in de afwerking en
won deze partij dan ook.
De damesdubbel was nu de belangrijk-
ste partij. De thuisploeg verweerde zich
dapper, maar de dames van Lochem
waren sterker. De uitslag was 3-5.
Flash 3 heeft het goede resultaat van de
vorige wedstrijd niet door kunnen zet-
ten. In de thuiswedstrijd tegen Eefde
was het verschil in plaats op de ranglijst
wel te zien. Desondanks speelde Flash
een aardige wedstrijd.
Van de enkels kon alleen de eerste he-
renenkel in winst worden omgezet, en
wel op zeer tactische manier: de eerste
set in de verlenging laten gaan en in de
tweede set de tegenstander geen enkel
punt geven en dan de derde op routine
uitspelen. De andere partijen waren
alle voor Eefde. Alleen de sterke eerste
mix was voor Flash, zodat de score op
2-6 bleef steken.
Flash 4 speelde in Duiven tegen Thuve.
In de nieuwe sporthal was de thuis-
ploeg in het voordeel, want Flash ken-
de deze hal nog niet. Vandaar ook dat
alleen een damesenkel en de dames-
dubbel gewonnen worden. De andere
partijen waren voorde thuisploeg.
Deze tegenvaller van 2-6 zette /ich dui-
delijk niet door in Keppel. Na de twee
enkels en een dubbel gewonnen te
hebben, moesten de mixen gespeeld
worden. De eerste mix was een gemak-
kelijke prooi voor Flash. De tweede mix
niet. Hier kwam een derde set om de
hoek kijken. Flash keek al snel tegen
een behoorlijk grote achterstand aan,
maar herstelde zich door toch de volle
winst te pakken. Het werd dus een 3-5
overwinning waardoor Flash 4 zich
geen zorgen over degradatie behoeft te
maken.

Winst heren Vorden
De heren van 'Vorden '64' hebben
zondagavond verdiend met 7-2 gewon-
nen van Hydrofiel 2. Dankzij goals van
Martin Siebeling en Han Berenpas
nam Vorden in de eerste periode een
2-1 voorsprong.
In de tweede periode werd het via
Marck Karmiggelt en Harold Kolkman
4-1. In de derde periode bracht de
goed vrij gespeelde Riek Groot Roes-
sink de stand op 5-1. Een zware over-
treding op deze speler werd even later
bestraft met een strafworp die feilloos
door Martin Siebeling werd genomen.
Een prima doelpunt van Harold Kolk-
man zorgde in de laatste periode voor
7-1 waarn^B^drofiel uiteen strafworp
de eindstJPP7-2 liet aantekenen. Bij
Vorden speelde debutant Arjan Broek-
man als verdediger een uitstekende
wedstrijd.

L.R. dÉP.C. 'De
Graafschap'
Jeanine en Henk van de Berg hadden
succes bij de Indoor dressuur wedstrijd
in Lochem op 21 januari. Jeanine v.d.
Berg werd met Unix 2e in de M l-dres-
suur met 122 punten en Henk v.d.
Berg werd met Zamire 3e in de Ll-
dressuur met 120 punten. Ook Amelie
Overmars had een prijs en werd met
Anita 6e in de L l-dressuur met 108
punten.
Lilian Cuppers met Netron behaalde
bij de pony's op 20 januari in Groenlo
de 5e prijs in de Ll-dressuur met 117
punten.

Nationale
kampioenschappen
oriëntatieritten
De VAMC 'De Graafschaprijders' heeft
de organisatie van het kampioenschap
van Nederland (oriëntatieritten) van
de KNMV toegewezen gekregen. Dit
zal worden gehouden op zaterdag 15
september. 'De Graafschaprijders' zul-
len zelf met drie teams aan dit kam-
pioenschap meedoen.
Het is dit jaar overigens voor het eerst
dat er via een vrije inschrijving meege-
daan kan worden. Tot dusver werd het
nationaal kampioenschap beslist door
de provinciale kampioenen. Een en an-
der werd medegedeeld tijdens de ver-
gadering die de oriëntatiecommissie
van 'De Graafschaprijders' dit weekend
in haar clubgebouw hield.
Tijdens deze bijeenkomst werden te-

vens de personen gehuldigd die het af-
gelopen jaar in de verschillende klas-
sen hetzij tweede of derde zijn gewor-
den. Dit zijn: A-klasse: L.H. de Boer
2e; H. Cortumme 3e; B-klasse: l G. te
Veldhuis 2e; J. Menkhorst 3e; Toer-
klasse: 2e mevr. G. Mennink; 3 W. v.d.
Wal.
De kampioenen in deze klassen zullen
tijdens de feestavond op zaterdag 3 fe-
bruari in zaal 'De Herberg' worden ge-
huldigd. Dan zullen tevens de overige
kampioenen van 'De Graafschaprij-
ders' worden gehuldigd. De oriëntatie-
commissie is uitgebreid met de per-
soon van Louis de Boer.
De data van de diverse oriëntatieritten
in 1990 zijn: 11 maart Tulpenrit; 22
april Voorjaarsrit; 25 mei Hemelvaarts-
rit; 15 juli Achtkastelenrit; 7 oktober
jubileumrit; 11 november Wildrit; 16
december Pannekoekenrit.

Dammen
DCVVorden3—DCH
Hengelo 7-9
DCV 3 heeft tegen het eerste team van
DCH Hengelo een goede partij ge-
speeld, wat helaas niet met een wed-
strijdpunt kon worden beloond. Zeven
borden hielden het droog, maar het
kopbord tussen Theo Slütter en Her-
man Luimes bracht de beslissing in het
voordeel van DCH.
Theo Slütter begon met een blunder in
een overigens al matige' stand. Ook
John Kuin stond slecht, speelde op het
laatste kansje wat in de stand zat en zo-
waar: het liep nog remise. Daar stond
tegenover dat Mark Klein Kranenbarg
een gewonnen stand weggaf. OokAnja
Bouwman moet het ergens beter heb-
ben kunnen doen.

T. Slütter— H. Luimes 0-2
G. Hulshof—H. Vos 1-1
G. Brummelman—J. Vos 1-1
G. ter Beest — A. Hoebink 1-1
R. Slütter—G. Halfman 1-1
J. Kuin — G. Botterman 1-1
M. Klein Kranenbarg—J. Luiten 1-1
A. Bouwman — H. Zonnenberg 1-1

Persoonlijke wedstrijden
Henk Hoekman, Wieger Wesselink en
Gerrit Wassink komen uit in de halve
finale van Nederland, waarvoor inmid-
dels reeds 4 ronden gespeeld zijn. De
eerste 2 aankomenden plaatsen zich
voor het kampioenschap van Neder-
land.
De Vordense spelers draaien in de mid-
denmoot mee, wat voor Gerrit Wassink
en Henk Hoekman een goede prestatie
genoemd mag worden, maar waar Wie-
ger nog niet tevreden over zal zijn. Hij
speelt dit jaar mee om de plaatsing te
veroveren, waar hij vorig jaar net naast
viel.
Wieger verloor in de eerste ronde van
zijn Westerhaarse Idübgenoot Tomasz
Miksa, maar maakte dit in de derde
ronde weer goed door een overwinning
op de Fries Sietse Nagel.
Deze Nagel vergrootte zijn populariteit
bij de DCV-ploeg door de d|Mtrop van
Gerrit Wassink te verliezern^eze had
nog wat goed te maken: de ronde er-
voor kreeg hij na een goede partij als-
nog klop van oud-wereldkampioen
Jannes van der Wal.
Henk Hoekman is weer als v^rauds be-
zig en heeft dus 4 remises^Bter zijn
naam staan. De volgende rondes zijn in
het weekend van 27 en 28 januari.
Ook de dames spelen de halve finales
om het kampioenschap van Neder-
land, en het is Saskia Buist die hier
plaatsing probeert te bewerkstelligen.
Vrouwe Fortuin staat achter haar: de
eerste ronde werd een riskant variant
niet adekwaat afgestraft, en toen ze in
de derde ronde door een black-out
pardoes een schijf weggaf, bleek de te-
genstander, de Westervoortse Tine van
Dijk, gelukkig nog tevreden met een
remise.
Tegen Deliah Verhoef uit Heerlen
duurde het tot een vrij dunne stand
totdat Verhoef een rekenfout maakte
en alsnog het zeil moest strijken.

In Gelderland komt Jan Masselink en
Bertus Nijenhuis uit bij de halve fina-
les. Bertus Nijenhuis is na een klassieke
nederlaag tegen Han Seinhorst uitge-
schakeld, maar Jan Masselink heeft
nog alle kansen. Hij won van Arie Ste-
houwer, die naast dammen ook af en
toe betaald-voetbalklubs traint.

In het distrikt zijn de voorrondes be-
gonnen. Tonnyjanssen kwam tot winst
tegen organisator Jan Fokkink, maar
Henk Ruesink kwam niet ver tegen Eric
Oonk en moest remise toestaan. Chris
Grevers won van Simon Wiersma.

Slager Jan
Rodenburg wint
2de prijs
worstmakersgilde
Het worstmakersgilde is een or-
ganisatie van ± 100 slagers ver-
deeld over het hele land, die zich
speciaal toeleggen op het maken
van worst en worstprodukten.
Om toe gelaten te worden tot het
gilde moeten alle produkten aan
de toelatingsnorm voldoen.
Het W.M.G. houdt enkele malen
per jaar een landelijke keuring.
Dit houdt in dat het W.M.G.
's morgens belt en dat de slager
dezelfde middag vóór 5 uur de
desbetreffende produkten op de
post moet doen.
Dus m.a.w. het is een greep uit de
normale winkelproduktie. Met
enige trots kan slagerij Roden-
burg zeggen dat hun maandag
15 januari de Tweede Prijs werd
overhandigd.

G.M.v.L. discussieert over:

Bedrijf en milieu
Op dinsdag 6 februari a.s. zal de Geldersche Maatschappij van
Landbouw een avond voor haar leden organiseren in Hotel Bak-
ker over 'Bedrijf en milieu'. Dit is het landelijke discussiethema
van het K.N.L.C.
Land- en tuinbouw hebben, evenals de
gehele samenleving, belang bij een
schone bodem, schoon water en scho-
ne lucht. Kortom bij een schoon mi-
lieu.

Vele menselijke aktiviteiten hebben de
kwaliteit van het milieu aangetast. De
technische, economische en bevol-
kingsontwikkelingen hebben het mi-
lieu op veel plaatsen ernstig verstoord.
In ons land kennen we al tientallen ja-
ren wetten en regelingen die milieu-
verontreiniging tegen gaan, hetgeen
echter nog niet voldoende is gebleken.
Er zal meer moeten gebeuren om ons
land leefbaar te houden en de land- en
tuinbouw de gelegenheid te bieden
produkten af te leveren die voor de

-consument betrouwbaar zijn.
De land- en tuinbouw is zich ervan be-
wust dat inspanningen geleverd moe-
ten worden om de negatieve effecten

van de moderne produktiemethoden
in belangrijke mate terug te dringen.
De manier waarop dit moet gebeuren
is volgens de landbouwers wel eens an-
ders dan in vele nota's beschreven
wordt. Niet vergeten mag worden dat
de landbouw van nature reeds een gro-
te positieve bedrijge levert aan oplos-
singen van bepaalde milieuvraagstuk-
ken.
De G.M.v.L. nodigt haar leden en be-
langstellende huisgenoten uit over dit
onderwerp te discussieren.
De avond zal worden ingeleid door ad-
junct-secretaris B. Hiddink van de
G.M.v.L., tevens wordt een videofilm
gepresenteerd. Voor deze avond zullen
de leden geen aparte uitnodiging ont-
vangen. Ook leden van Jong Gelre en
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
zijn van harte welkom op 6 februari
's avonds in Hotel Bakker (zie ook ad-
vertentie) .

Voetbal
Senioren zondag 28 januari
W.W.N.A. l—Vordenl
Vorden? —AZC8
KI. Dochtcren 5 —Vorden 8

Junioren zaterdag 27 januari
Heeten BI —Vorden BI
Vorden Cl — Helios C l
Vorden C2 — Haarlo C l

CARA en vakantie
Voor mensen met G ARA zijn de moge-
lijkheden om op vakantie te gaan zeer
beperkt. Daarbij bestaat vaak angst om
er op uit te trekken, onder andere van-
wege mogelijk te verwachten benauwd-
heidsproblemen op het vakantie-adres.

Om tegemoet te komen aan de vraag
naar meer informatie over het op va-
kantie gaan met CARA heeft het Astma
Fonds de nieuwe folder 'CARA en goed
voorbereid op vakantie' samengesteld.
Zoals de titel al zegt wordt hierin veel
aandacht gevraagd voor een goede
voorbereiding van de vakantie.
Men hoopt dat de informatie het
(zelfstandig) op reis gaan voor CARA-
patiënten zal vergemakkelijken en dat
door de betere voorbereiding hun va-
kantie ook beter zal verlopen.

De folder 'CARA en groepsvakanties
voor jong en oud, programma 1990' geeft
informatie over de vakantiereizen die
het Astma Fonds organiseert voor
CARA-patiënten die door hun CARA
niet (meer zelfstandig) op vakantie
kunnen en hun reisgenoten. Speciale
aandacht wordt gevraagd voor de mo-
gelijkheden in Nederland voor patiën-
ten met een ernstige vorm van CARA
(bijvoorbeeld zuurstofgebruikers en
CARA-patiënten die van een rolstoel
gebruikmaken).
Tevens vermeldt deze folder het pro-
gramma van de Stichting 'De Lucht-
ballon' die therapeutische kampen or-
ganiseert voor jongeren van 5-15 jaar,
alsmede dat van astmacentrum Heide-
heuvel, betreffende de zogenaamde
'Heitakampen'.

Voor informatie kan men zich wenden
tot de afdeling vakantie-activiteiten
van het Astma Fonds, Postbus 5, 3830
AA Leusden.

Durfcursus
De Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening 'De Graafschap'
(werkzaam binnen de gemeenten
Gorssel, Hengelo (Gld.), Lochem,
Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem) start 13 februari weer met een
oefengroep voor inwoners van de ge-
meenten Hengelo (Gld.), Ruurlo,
Steenderen, Vorden en Zelhem, die
het moeilijk vinden om voor zich/elf
op te komen.
Enkele onderwerpen, die in de groep
aan de orde kunnen komen, zijn:
'nee' zeggen, zonder je schuldig te voe-
len; gesprekken aanknopen op feest-
jes, e.d.; zeggen watje vindt en denkt;
complimenten geven en ontvangen.
De groep zal op dinsdagmiddag tien
keer bij elkaar komen.
De cursus wordt gegeven in het kan-
toor van de Stichting 'De Graafschap',
aan de Kastanjelaan 15 te Hengelo
(Gld.), onder leiding van Jenny Jonge-
pier (maatschappelijkwerkster).
Wanneer er belangstelling is voor deze
'durfcursus', dan kan men zich tot
uiterlijk 5 februari a.s. aanmelden bij
Jenny Jongepier. Zij is op werkdagen
's morgens bereikbaar onder telefoon-
nummer 05730— 57258.

JANUARI:
22 AJK, De Herberg.
24 Plattelandsvrouwen,

jaarvergadering.
24 HVGWichmond,jaarvergadering.
25 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
25 PCOB, Bijeenkomst in de Wehme.
26 Aspirantledenwerkjong (ielre

Vorden, Boggelaar.
26 Open Tafel, de Wehme.
28 Koffieconcertjubal, Vierakker-

Wichmond.
29 Badminton Appie Happie.Jong

Gelre.
29 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

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

FEBRUARI:
1 Bejaarde n kring, Dorpscentrum.
2 geen vormingswerkgroep, Jong

Gelre.
2 Open Tafel, de Wehme.
3 Dorpsverloting 'de Deurdreajei s'.
6 Open Tafel, de Wehme.
7 HVGWichmond, lezing drank en

drugs.
7 Regio volleybal, Jong Gelre.
7 HVGLinde-Vorden.
7 Plattelandsvrouwen, milieu.
9 Open Tafel, de Wehme.

13 Oudheidkundige Vereniging Oud
Vorden, voordracht.

13 Open Tafel, de Wehme.
13 Soos Kranenburg, carnaval.
14 Deurdreajerskarnaval Villa Nuova.
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
15 HVGWildenborch.
16 AJK, Welzijnshoeve Hengelo,Jong

Gelre.
16 Culturele avond De Herberg, Jong

Gelre.
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 TV, wat doe je ermee?

l )orpscentrum, Jong Gelre.
23 Schoolkarnaval 'de Deurdreajers'.
23 Open Tafel, de Wehme.
24 Kranenburgs karnaval, zaal

Schoenaker.
25 Kranenburgs karnaval, zaal

Schoenaker.
24-25-26-27 Carnaval De Herberg.
27 Open Tafel, de Wehme.
28 Bejaarden, Vierakker.

De dames van 'Vorden '64' leden uit
tegen de IJsselmeeuwen 3 een duidelij-
ke 10-5 nederlaag. De eerste periode
werd afgesloten met de stand 3-0. Na-
dat de thuisclub in de tweede periode
tot 6-0 was uitgelopen scoorde Her-
mien Kamerling tegen 6-1.
De derde periode werd afgesloten met
8-4. Voor Vorden scoorde Karin Rou-
wenhorst tweemaal; datzelfde deed zij
in de vierde periode bij de stand 10-4.
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ZATERDAG:

Balkan
broodjes

gevuld met
gehakt en paprika

1,50
nk«ll|» in v*n brood «n iMXkM

Burg.GaliMtlrui 22-Vord«n-T«l.05762-1877

Café-restaurant Kegel-
en Zalencentrum

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32

7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426

fam. Wortelboer

Eten van de

Wikinger
steen

350 gram vlees

* kogelbief

* kipfilet

* varkenscarree

* kotelette

* rauwkostsalade

* frites

* stokbrood

* 3 sauzen

voor slechts

20,- PP
ALLEEN OP

RESERVERING

t/m 23 februari

Wij houden ons ook
speciaal aanbevolen

voor uw

* familiefeest

* bruiloft

* reünie

* personeelsfeest

* receptie

* partijen

of zomaar
een feestje.

Als vrouwen alleen
komen te staan

Belicht worden de sociale,
emotionele, juridische en

financiële aspecten van het
alleen-zijn.

Data:
13,20 febr., 6 en 13 maart.

Tijd:
9.15-11.30 uur in het

Dorpscentrum.
Kosten: f 25,-.

O.t.v. mevrouw Van Henten en
mevrouw v.d. Sijs.

Inl. enopg.:
Vrouwenraad,

p/a T. Brandenbarg, tel. 2024.

Vanaf heden is
mevr. Lenselink-

Weenk
verhuisd van

de Delle 3 naar de
Wehme, kamer 4.

Tel. 1916.
Nieuwstad 32,

7251 AJ Vorden.

A.3. zondag HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

WWNA - Vorden
Supportersbus vertrekt

12.45 uur vanaf
't Pantoffeltje.

Kosten f 2,50 p.p.
Terugreis uiterlijk 16.45 uur.

Wie gaat er mee naar
Apeldoorn? Opgave tel. 2444.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand.

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

Ruurlo: 05735-2136

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar.

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

ZATERDAG 24 FEBRUARI

PLAYBACK-
SHOW

Garnavalsvereniging
'De Deurdreajers'

Op 24 februari 1990 organiseert 'De Deurdreajers'
een Playbackshow, welke om 14.00 uur zal beginnen.

WIL JE MEEDOEN?
Knip deze bon uit en vul de gevraagde gegevens in.
Lever deze bon zo snel mogelijk in bij fam. v.d. Mey,

Graaf v.L. Stirumstraat 6 in Vorden.
Helaas kunnen er slechts 20 artiesten meedoen.
Daarom is deelname alleen mogelijk als je bij de eer-

ste 20 aanmeldingen hoort.
Dit formulier moet in ieder geval voor 15 februari

a.s. ingeleverd zijn.

NAAM:

ADRES:

TELEFOON:

ARTIEST: _

HET
GROENE KRUIS
AFDELING VORDEN

HET BESTUUR VAN HET GROENE
KRUIS VORDEN NODIGT U UIT
VOOR EEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP MAANDAG 29 JANUARI a.s.
OM 19.30 UUR IN HET WIJKGEBOUW,
't JEBBINK15.

AGENDA:
1. OPENING
2. JAARREKENING
3. MEDEDELINGEN
4. RONDVRAAG EN

SLUITING

Benzine tanken?
Bij de vrije pomp milieuvriendelijk denken?

Bij de vrije pomp

Euro loodvrij ron 95
Superplus ron 98

Maar ook diesel, petroleum en landbouwdiesel.

Altijd voordeliger bij de vrije pomp.

4 liter Motorolie 15W40
geschikt voor benzine- en dieselmotoren

voor slechts l 4ËjOw

En natuurlijk bent u altijd van harte welkom aan
de vrije pomp bij:

TANKSTATION

Weulen
Kranenbarg

Enkweg 3-VORDEN

Metsel- en
timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486

In onze opruiming
JOCHIE

het beste maatje voor elk kind

nu slechts
baby- en kinderschoentjes bij:

WULLINK Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342

's maandags gesloten

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter Appelf lappen
goed gevuld met verse appels en kaneel

DIT WEEKEND:

5 halen 4

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 -Vorden- Tel. 057 52-1877

Biefstuk

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Geroosterde biefstuk, waarbij wat kruidenboter, gemengde salade en kleine
gebakken aardappeltjes worden gegeven, bereid je in een ommezien, terwijl
het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen ± 600 gram biefstuk.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel enkele
druppels Tabasco en Wordestershire saus bij te doen. Meng alles goed en
vorm er een rol mt een doorsnede van 4 centimeter van. Verpak de rol in
folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de biefstuk droog met keukepapier. Wrijf ze in met wat grof gema-
len zwarte peper en bestrijk ze met wat (olijf)olie. Rooster de biefstuk on-
der een zeer hete grill in 6 min. aan weerstzijden bruin. U kunt natuurlijk
ook de contactgrill of het eenvouddige ijzeren grillplaatje gebruiken om
de biefstuk te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal waarop het
vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie, omdat het vlees er anders
aan vast blijft „kleven". Bestrooi de biefstuk na het roosteren met een
beetje zout. Leg de geroosterde biefstuk op een voorverwarmde schaal
en leg op elk biefstukje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 min. - Energie per portie: ca. 2280 kj (550 kcal).

Jansen & gal ij
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
tr 05750-22816

GMv
Geldersche
Maatschappij
van Landbouw
afdeling Vorden

De Geldersche Maatschappij van Landbouw afd.
Vorden nodigt haar leden uit voor deelname aan de
DISCUSSIE-AVOND:

Milieu en bedrijf
DATUM: DINSDAG 6 FEBRUAR11990
TIJD: 20.00 UUR
PLAATS: 'HOTEL BAKKER' TE VORDEN

Ook leden van Jong Gelre en de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen zijn van harte welkom.

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

! HOLLANDS WELVAREN !
ZONDAGMIDDAG 28 JANUARI

PRESENTATIE:KRIJN TORRINGA aanvang 14.15 UUR
m.m.v. 13 bekende Nederlandse artiesten o.a. De Havenzangers! VOL = VOL

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VAN 5
P R E S E N T E E R T

P°STt

M
i
i
1 1
1 1
1 1
1 1

l KIJKAVOND: DONDERDAG 25JAN.
VAN 19.00-23.00 uur

HORST"

I I
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I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
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I I
I I
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I I
I I
I I
I I

briefpapier
komt overal

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

alle soorten

batterijen voor uw
h oortoestel

qe> juwelier
siemennk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.oSrKOOI

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie
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