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

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

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

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ODEMSANE-
F***RINGSRAPPORT

VOORMALIG
ZUIVELTERREIN

Vanaf heden ligt gedurende een
maand ter secretarie, afdeling Algeme-
ne Zaken ter visie het bodemsane-
ringsrapport van het voormalige zui-
velterrein aan de Burgemeester
Galleestraat.

i oUWVERGUN-

Op 24 januari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
- de heer G.J. Bargeman, het Wieme-

link 35, voor het bouwen van een
carport op het perceel het Wieme-
link 35 te Vorden;

- de heer A.C. van Voskuilen, Christi-
nalaan l, voor het bouwen van een
voliëre aldaar;

- Stichting Burgerweeshuis Zutphen,
voor het plaatsen van een dakraam
in het pand Kostedeweg 10 te
Vorden.

APPEN BOMEN

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om 3 verkeers-gevaarlijke
beuken aan de Almenseweg te kappen.
Deze bomen zijn eigendom van de
gemeente.

ENHEIDS-
'OEFENTERREIN

In één an de vorige edities hebben
wij toegezegd onder deze rubriek aan-
dacht te zullen besteden aan het voor-
nemen van het Ministerie van Defen-
sie om in het Groote Veld een een-
heidsoefenterrein te realiseren (EOT).
Daarbij hebben wij al gewezen op de
ten behoeve van dit voornemen op te
starten milieu-effect-rapportage en de
daarvoor door Defensie te houden
voorlichtingsavond op 9 februari a.s.
in Hotel Bakker (aanvang 20.00 uur).
Voor nadere informatie over de voor-
lichtingsavond verwijzen wij naar de
deze week in de regionale bladen door
Defensie te plaatsen advertenties. Ook
in deze uitgave van Contact is een
dergelijke advertentie opgenomen. De
inspraakmogelijkheden zijn daarin ver-
meld. Een eenheidsoefenterrein in het
Groote Veld is iets waartegen de ge-
meenten Vorden en Lochem zich van-
af de start verzet hebben. Zo zijn alle
daarvoor openstaande wegen (tot en
met de benadering van de fracties in
de Tweede Kamer) bewandeld om dit
al in 1981 geuite voornemen (Struk-
tuurschema Militaire Terreinen) tegen
te gaan. Dit gelet op de aantasting van
de natuur(wetenschappelijke) waarde
van het Groote Veld. De gemeenten
stonden in hun bezwaren zeker niet
alleen. Ook de provincie Gelderland
en instanties als de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten,

maar ook vele particulieren maakten
hiertegen bezwaar. Het struktuursche-
ma, zoals dat is behandeld in het
parlement, laat evenwel het voorne-
men om een EOT te realiseren op het
Groote Veld onverlet. Wel wordt de
provicie de mogelijkheid geboden een
alternatief te bieden (liggende in de
directe nabijheid van de kazerne
Schalkhaar). Waarschijnlijk om rede-
nen dat men niet de 'Zwarte Piet'
toegeschoven wenste te krijgen is
daarvan jammer genoeg geen gebruik
gemaakt. Na de behandeling in het
parlement heeft de provincie zelfs -
gelet op de beslissing op het struk-
tuurschema - het streekplan van de
provincie aangepast. Daarin is opgeno-
men het volgende: 'Bij overeenstem-
ming over de inrichting van de lokatie
wordt ingestemd met de realisering
van het Eenheidsoefenterrein (EOT)
Groote Veld. Voorwaarde is dat bij de
(her)indeling rekening wordt gehou-
den met de kwaliteit en draagkracht
van de meest waardevolle delen van
het gebied. Dit heeft vooral betrekking
op het boscomplex, dat zoveel moge-
lijk van aantasting dient te worden
gevrijwaard. Het zandbanenstelsel en
het gedeelte voor vrij-terreingebruik
kunnen derhalve niet in het bosgebied
worden gesitueerd'. Daartegen - ook
door de gemeente Vorden - ingebrach-
te bezwaren mochten niet helpen. Het
streekplan werd met deze tekst aange-
past. Steun voor het gemeentelijk
standpunt was nog in zoverre aanwe-
zig dat de aan de inrichting verbonden
voorwaarden in het gebied van het
Groote Veld zo goed als onvervulbaar
zijn. Door de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten is wel - zij
het recent - een onderzoek ingesteld
naar alternatieven rond de kazerne
Schalkhaar. Zonder inhoudelijk in te
willen - en kunnen - gaan op dit
rapport, speelt dit rapport goed in op
de - ook van gemeentewege - vanaf
het begin bepleitte verruiming van het
onderzoeksgebied. Alhoewel Defensie
in de startnotitie hierop niet ingaat is
dit in ieder geval al één in de opmer-
kingen die van gemeentewege zal wor-
den ingebracht op de startnotitie.

Milieu-effect-rapportage
De inrichting van een EOT heeft dui-
delijk gevolgen voor het milieu. Daar-
voor bestaat sinds kort de verplichting
tot het opstellen van een milieu-effect-
rapport (onderzoek effecten van de
plannen op het milieu). Op basis van
de uitkomsten van dit onderzoek wor-
den aanbevelingen gedaan voor de
inrichting. In de te volgen procedure
is de mogelijkheid van inspraak opge-
nomen. Ter toelichting van het voor-
nemen geldt de al meerdere malen
genoemde voorlichtingsavond en de
ter visie legging van de zogenaamde
startnotitie. Uit deze startnotitie noe-
men wij hieronder al een aantal moge-
lijke effecten van de inrichting en het
gebruik van een EOT. De gemeente
meent hierin een sterke bevestiging te
vinden van haar al in 1981 geuite vrees
voor de aantasting van het Groote
Veld. In een notitie d.d. 10 januari
1989 praat het college van Burgemees-
ter en wethouders dan ook over 'desa-
streuze' plannen voor het Groote
Veld.

Mogelijke effecten op
bodem, vegetatie, fauna en
landschap

A Effecten van de aanleg van zandbanen
Buiten het terreingedeelte voor vrij
gebruik, wordt het terrein alleen betre-
den op speciaal daarvoor aangelegde
stelsels van parallelle zandbanen met
dwarsverbindingen (breedte ca. 6 m.).
Voorts wordt om het gehele terrein
een rondbaan aangelegd met een
breedte van 10 m. Het inrijden en
weer verlaten van het terrein dient te
gebeuren via de rondbaan. Zandbanen
worden gespit en geprofileerd. De aan-

leg van een stelsel van parallelle zand-
banen zal het landschapsbeeld wijzi-
gen. Indirect kunnen effecten als
luchtverontreiniging, stofproduktie,
bodemverontreiniging en lawaaipro-
duktie optreden. De bodemopbouw
van de zandbanen wordt volledig ge-
wijzigd. De aanwezigheid van een stel-
sel van zandbanen kan nadelig zijn
voor de verbreiding van sommige dier-
soorten. Er is dan sprake van zoge-
naamde isolatie-effecten. Het kwets-
baarst voor isolatie-effecten zijn soor-
ten met een gering uitbreidingsvermo-
gen, hetzij bepaald door uiterlijke
kenmerken, hetzij als uitvloeisel van
gedragseigenschappen. Als voorbeel-
den van gevoelige soorten kunnen
worden genoemd sommige soorten
reptielen, loopkevers en mieren. Naast
aanleg van nieuwe banen worden bij
de inrichting van militair terrein de
overbodige wegen en paden met be-
hulp van cultuurtechnische maatrege-
len zoveel mogelijk in de oorspronke-
lijke staat gebracht.

B Effecten van inrichting tot free-for-all
gedeelte
De inrichting tot free-for-all terrein
kan, afhankelijk van de plaatselijke si-
tuatie, diep ingrijpen in het natuurlijk
milieu en het landschap. Meestal
wordt de oorspronkelijke aanwezige
vegetatie voor het grootste deel verwij-
derd en^e bodemopbouw gewijzigd.
Ter vo^^ming van winderosie wordt
het free-ior-all terrein vervolgens inge-
zaaid met een gras- dan wel met een
gras/heide mengsel. Het terrein wordt
indien nodig tot maximaal twee meter
diepgeploegd. Hierdoor worden de wa-
tervoer^^p eigenschappen van de bo-
dem er^üe (bodem)waterhuishouding
ter plaatse en mogelijk op grotere af
stand van het terrein, gewijzigd. Dit
zal invloed hebben op de resterende
oorspronkelijke vegetatie op het free-
for-all gedeelte en mogelijk ook op
aangrenzende vegetaties. Bovendien
betekent dit een verstoring van het
leefmilieu van een groot deel van de
fauna (o.a. voedselbronnen, broed- en
dekkingsgelegenheid). Verandering
van de watervoerende eigenschappen
van de bodem kan van invloed zijn op
eventuele waterwinning in het gebied
(waarbij moet worden aangetekend,
dat door een verbetering van de door-
laatbaarheid voor water ook eventuele
verontreinigingen, bijvoorbeeld olie-
en brandstollekkages van voertuigen,
het grondwater eerder kunnen berei-
ken). Ook kan de geologische opbouw
van het terrein worden beïnvloed.
Daarnaast treden indirecte effecten op
die voortvloeien uit het gebruik van
het free-for-all terrein, zoals betreding,
berijding, en lawaaiproduktie. Ook
stofproduktie kan optreden met als
mogelijke gevolg o.a. hinder voor om-
wonenden en recreanten.

C Effecten van ontbossing
Het creëren van voor de oefeningen
voldoende grote open ruimten kan be-
tekenen, dat (grote) oppervlakten bos
moeten worden verwijderd. Dit grijpt
diep in in flora en fauna. Het bosmi-
lieu verdwijnt volledig, waardoor niet
alleen de vegetatie, maar daarmee ook
rust-, broed-, en fourageergebied voor
de bosfauna uit het gebied zelf, maar
ook uit de omgeving, teniet worden
gedaan. Daarnaast kan het verwijderen
van bos van invloed zijn op het micro-
klimaat, het landschap en - op de
langere termijn - de bodemopbouw.
Zonder bijkomende maatregelen be-
staat risico voor erosie door water en
wind (verstuiving) van de ontboste
bodem.
Volgende week meer over de mogelij-
ke effecten van het EOT en de proce-
dure in het kader van de milieu-effect-
rapportage (MER).

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Woord bij de zondag

In de gezinsdiensten van aanstaande
zondag in de Gereformeerde en in de
Hervormde Kerk is het thema: van vis
tot visser die vist. In het evangelie uit
Lukas 5: 1-11 dringen de mensen er
bij Jezus op aan dat Hij tot ze zal
spreken. Alles wat daarja^gebeurt, is
een gevolg van het vel^Pgen bij dé
mensen om te horen wat Hij te zeg-
gen heeft. Jezus sprrekt met gezag!
Dat betekent: Hij heeft echt wat te
zeggen. Verlangen wij ook zo naar
Zijn visie, Zijn leiding o^-ons leven?

Jezus maakt Petrus tot eS echte vis-
ser: de netten scheuren bijna. Dat is
de opdracht van de gemeente ook in
1989: zelf door Jezus gered tot vissers
worden die mensen in nood boven
water halen! Een spel met de kinderen
en de medewerking van gemeentele-
den zullen deze viering verder vorm
geven. De Hervormd/Gereformeerde
Kerkeraden en werkgroepen gezins-
dienstvoorbereiding heten jong en oud
van harte welkom in de kerk aan de
Zutphenseweg of op het Kerkplein.

Rectificatie

In het Hervormde Kerkblad van janua-
ri staat vermeld dat er op 5 februari
een oecumenische dienst zal zijn. Dit
is onjuist. Op zondag 12 februari be-
ginnen we de 40-dagentijd van Pasen
als Vordense Kerken gezamelijk met
een dienst om 19.00 uur in de Gere-
formeerde Kerk. Voorganger is pas-
toor van Zeelst en medewerking wordt
verleend door het koor Excelsior.

HVG Wichmond
Op 25 januari hield de HVG Wich-
mond haar jaarvergadering. Mevr. Wa-
genvoort opende de avond door allen
welkom te heten waaronder vanavond
weer een nieuw lid, zodat het ledental
nu op 72 is gekomen. Hierna volgde
het jaarverslag, het bleek weer een
heel bezet jaar, dat steeds trouw door
de leden werd bezocht met een ge-
middeld aantal van 49 leden per ver-
enigingsavond. Financieel had men
volgens de penningmeesteresse ook
goed gedraaid want men is met een
batig saldo gestart in 1989. Hierna
volgde de bestuursverkiezing. Mevr.
Wagenvoort stelde haar funktie als
presidente om gezondheidsreden be-
schikbaar, waar nu mevr. Eggink voor
in de plaats is gekomen. Mevr. van
Zuilekom, vice presidente en mevr.
Olthof, Ie adjunct waren aftredend.

Hiervoor is één bestuurslid gekozen te
weten mevr. Dijkman, omdat mevr.
Wagenvoort nog l jaar als vice presi-
dente wilde fungeren om zo de nieu-
we presidente nog een beetje tot steun
te zijn. Als blijk van waardering voor
het vele werk door hun gedaan voor
de vereniging, ontvingen de scheiden-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur eucha-
ristieviering; zondag 10.30 uur eucharistie-
viering

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, Gezinsdiens, Thema
vis-visser-vist

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur
drs. P. W. Dekker, gezinsdienst; 19.00 uur drs.
P.W. Dekker

Huisarts 4 en 5 februari 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 de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur

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

Dierenartsen van zaterdag 4 februari 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 4 en 5 februari J.J. de Kruif, Vor-
den, tel. 05752-3372. Spreekuuralleen voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40. tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand februari mevr.
Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

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

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
4 februari 17.00 uur Eucharistieviering; zon-
dag 5 februari 10.00 uur Gebedsdienst

Hervormde Kerk Wichmond zondag 5
februari 10.00 uur ds. J. Veenendaal, em.
pred. te Vorden

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

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

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

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

de bestuursleden een plant. Na de
pauze was er sjoelen. Er waren 8 sjoel-
bakken beschikbaar waar volop ge-
bruik van werd gemaakt. Tegen half
elf werd de gezellige avond besloten
met een gebed.

Slaapcursus

De HVG Wichmond organiseert een
slaapcursus welke zal worden geleid
door Anneke Blok - van Hilten. Deze
cursus is 8 achtereenvolgende weken
is gebouw 'Withmundi' te Wichmond.

Het ligt in de bedoeling op dinsdaga-
vond 28 februari te starten. Ook heren
en niet-leden van de HVG zijn van
harte welkom. Voor inlichtingen om-
trent deze cursus, mevr. Hammers-
Smeenk, tel. 05754-462.

spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur

Geslaagd
Te Utrecht behaalde onze oud-
plaatsgenoot J.A. Jansen het doctoraal
onderwijskunde.

Burgerlijke
stand

Geboren: Frank Brunsveld

Gehuwd:
H.J.A Mentink en B.M. Stenvert

Overleden: C.M. van Lennep-Roosmale
Nepveu, oud 89 jaar.



PROVINCIE
GELDERLAND

BEKENDMAKING

WET GELUIDHINDER EN HINDERWET

Ter uitvoering van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne maken Gedeputeerde Staten van Gelderland bekend dat zij
aan Gems Metaalwerken BV. vergunningen op grond van de Wet ge-
luidhinder en de Hinderwet hebben verleend voor het oprichten en in
werking hebben van een tank- en apparatenbouw en constructiebe-
drijf gelegen aan de Industrieweg 11 te Vorden.

Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden in het belang van
het voorkomen of beperken van geluidhinder en van het voorkomen
of beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting.

De beschikkingen, de vergunningaanvraag en de overige van belang
zijnde stukken liggen vanaf donderdag 2 februari 1989 tot en met don-
derdag 2 maart 1989 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis
van Vorden, Horsterkamp te Vorden, elke. werkdag van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op maandag van 18.00
tot 21.00 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat te Vorden.

Tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de beschikkingen be-
roep kan worden ingesteld liggen de stukken ter inzage in het provin-
ciaal kantoorgebouw Rijnstate, Marktstraat 1, Arnhem op elke werk-
dag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Daar kan een
mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Het is wense-
lijk daarvoor een afspraak te maken, telefoon 085 - 59 87 71.

De aanvrager, degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanlei-
ding -,/an de aanvraag of de ontwerp-beschikkingen en belanghebben-
den iiie kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn ge-
weest, kunnen van elke beschikking in beroep gaan bij de afdeling voor
de Geschillen van Bestuur tot 2 maart 1989. Een beroepschrift moet
worlen ingediend bij de Raad van State, afdeling voor de Geschillen
van Bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikkingen worden na afloop van bovenvermelde beroepster-
mijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een ver-
zoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorzie-
nLg wordt gedaan. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan
de voorzitter van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de
Raad van State. Een beschikking wordt dan niet van kracht, voordat
on dat verzoek is beslist.

Gelet op artikel 33, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne maken Gedeputeerde Staten bekend dat zij de in artikel 43,
lid 1 genoemde termijn van zeven maanden, waarbinnen moet wor-
den beslist hebben overschreden.

Arnhem, 28 december 1988 — nr. MW88.13147-MW3109

Gedeputeerde Staten van Gelderland
M. de Bruijne - voorzitter
P. J. de Loor - griffier

PROVINCIE
GELDERLAND

BEKENDMAKING

WET GELUIDHINDER/HINDERWET

Ter uitvoering van artikel 37 van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne maken Gedeputeerde Staten van Gelderland bekend dat zij
voornemens zijn de vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet
geluidhinder van Gems Metaalwerken B.V., verleend door het college
van Burgemeester en Wethouders van Vorden d.d. 10 mei 1977, van
de inrichting voor het vervaardigen van tanks, apparaten en construc-
tiewerk alsmede opslag van vloeibare zuurstof, industriegassen, HBO-1,
dieselolie en benzine gelegen aan de Zutphenseweg 3 te Vorden in
te trekken, met uitzondering van de Hinderwetvergunning voor de kan-
toren, magazijnen en ondergrondse opslag van benzine, dieselolie en
industriegassen gelegen op sectie K, nummer 4509.

Gedeputeerde Staten zijn tot dit besluit gekomen omdat de inrichting
in ontoelaatbare mate hinder, met name ontoelaatbaar veel geluidhin-
der, voor de omgeving veroorzaakt en dat wijzigen of aanvullen van
de aan de vergunning verbonden voorschriften geen oplossing biedt.
Het gedeelte van de inrichting, waarvan de vergunningen worden in-
getrokken, zal worden afgebroken en elders zal een nieuwe inrichting
worden opgericht.
Voor het resterende deel op sectie K, nummer 4509, zal de nu vige-
rende Hinderwetvergunning van kracht blijven en wordt door de daar-
in gestelde voorschriften gevaar, schade en/of hinder voor de omge-
ving voorkomen. Deze vergunning zal op de naam van G. Emsbroek
en J.W. Emsbroek worden geschreven en het college van Burgemeester
en Wethouders van Vorden wordt voor dit resterende deel het bevoegd
gezag.

Tot het einde van de termijn waarbinnen tegen het ontwerp-besluit be-
roep kan worden ingesteld liggen de stukken ter inzage in het provin-
ciaal kantoorgebouw Rijnstate, Marktstraat 1, Arnhem op elke werk-
dag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Daar kan een
mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Het is wense-
lijk daarvoor een afspraak te maken, telefoon 085 - 59 87 71.

Schriftelijke bezwaren kunnen tot vrijdag 17 februari 1989 worden in-
gebracht bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan ver-
zoeken diens persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat degenen die bezwa-
ren hebben ingebracht op bovenomschreven wijze en zij die aantonen
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, in beroep kunnen
bij de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State,
nadat op het voornemen is beslist.

Arnhem, 28 december 1988 — nr. MW88.38203-MW3109

Gedeputeerde Staten van Gelderland
M. de Bruijne - voorzitter
G. Spijker boer - wnd. griffier

Fapn. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 2, 3 en 4 februari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Clementines
25 voor

4,95

MAANDAG
6 februari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
7 februari
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
8 februari
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

EET U OOK AL PANDA BROOD?
Elke dag vers bij ons.
Zo uit de oven in de winkel.
U proeft het verschil!

BROODJEAANBIEDING

Weekendtaart
AARDBEI, SINAS OF HAZELNOOT van 7,25 voor O, 75

Ontbijtkoek van 275 v00r 2,25
Krentenbollen e haien 5 BETALEN
Penseetaartje NU 4,50

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

6,25

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen,
voor- of achterbouten of halve varkens.

Alles tegen messcherpe prijzen.

WORSTMAKERIJ

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Gebr. Kalfs
Rollade 100 gram 2,45

Leverworst
GROF OF FIJN 250 gram 1,95

MAANDAG + DINSDAG

fijne 1 küo 6,95
grove 1 k ü o !

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Runder
rOllade 500 gram 8,90

Karbonades
5 haien 4 betalen

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 k,i0 6,25

Hamburgers per stuk 1,-

Grote
CARNAVALSAVOND

op zaterdag 4 FEBRUARI
van 20 tot 1 uur in

„DE BOGGELAAR"
onder muzikale leiding van
TSM uit Goor

(alle oude consumptiemunten blijven geldig)

ALLES VOOR DE
CARNAVAL

^ MASKERS

> PRUIKEN

+ HAARSPRAY

> CARNAVALSPAKKEN

etc.

NATUURLIJK BIJ:

SPEELGOED £\ | 3 O
HUISHOUDEN ^^ • J— *• K ^%
KADOSHOP O \J L. l L. Il O

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Vishandel
van de Groep
SPAKENBURG
DINSDAG OP DE MARKT TE VORDEN

Hollandse Nieuwe 1,75 PER STUK
3 voor 5—

7 voor 10,—

Kabeljauwfilet 500 gram 7,-
per kg 13,—

Bakbokking 1,25 PER STUK
5 voor 5,—

SPECIALITEIT: GEBAKKEN

KIBBELING
200 gram 3,—

EMMERTJE ZURE HARING 4,50



Baron en Baronesse
van Dorth tot Medler-Tjoa

geven met grote vreugde ken-
nis van de geboorte van hun
dochter

Mei-Mei

27 januari 1989.
Michelangelostraat 48 HS
1077 CE Amsterdam.

Geboren op 27 januari 1989:

llse

dochter van
Gerrit Limpers
Marianne ten Oever

zusje van Annelies

Brinkerhof 57, Vorden

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

• PRIVÉ PC-LES:
voor arts, winkelier, veehou-
der, ondernemer en/of echt-
genote. Bekwaam in 3-5 les
è 1,5 uur. Slechts f 24,-/uur.
Brus, 05752-6551.

• TE KOOP:
Bouwmaterieel + gebr. Be
tonstraatsteen en div. mate-
rialen. Tel. 05752-1524.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Woning met gr. garage of
schuur. Plaats: Vorden, Hen-
gelo, Wichmond. Prijs: tot
f 160.000. Tel. 05766-2593.

• VOOR JONG EN OUD:
Karnaval, laat je schminken!
Geef je op, voor wie of wat je
wilt zijn en op welke datum.
Tel. 6538, 3240 of 1739.

• TE KOOP:
Een z.g.o. Wandmeubel. Tel.
05752-6759.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Gebr. tegels of klinkers. Tel.
2350.

• EVEN NOTEREN:
3 maart Verwerpingsavond
1 juli Avondwandeling
7-8 juli Oranjefeest Medlertol
13 augustus Fietstocht
De Oranjecommissie „Medlertol"

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

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

NIEUW:

Bali-broodjes
'n tropische lekkernij!

'\ winkeltje in var» brood en banket

1949 1989

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

Zelf mode
maken!

Cursus
knippen en naaien.

Opleiding
costumière, coupeuse.

Voor inl. en opgave:

Toos Eisink-Waarlo
De Doeschot 1, Vorden
Tel. 05752-1866.

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUFFERS
VORDEN

Zaterdag 11 februari a.s.
is voor ons een heugelijke dag.

Wij hopen dan samen met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk en tevens het 40-jarig bestaan

van onze zaak te vieren.

Jan en Bertha Heijink-Wagenvoort

Wij verwachten u graag op onze receptie
van 15.30-17.00 uur in zaal „Concordia",

Raadhuisstraat 36a te Hengelo Gld.

Beukenlaan 2
7255 DM Hengelo Gld. MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„De Spannevogel"
Ruurloseweg 2 - 7255 DH Hengelo Gld.

RECHT OP MEER
Helaas hebben mensen met
een uitkering vaak recht op
meer dan wat ze krijgen. De
Voedingsbond FNV helpt
mensen daarbij.
Hij heeft daarvoor onderhan-
delingsteams in allerlei plaat-
sen.

Bel de sefcretariaten van de onder-
handelingsteams: 03447-2001,
08360-25847. 05712-72965.
08891-76231, bgg. 05700
33822.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Op 16 februari a.s.
bereik ik de V.U.T.-gerechtigde leeftijd
en beëindig dan mijn werkzaamheden
als inseminator bij K.l. Gelderland.

Receptie
op vrijdag 17 februari
van 20.00 tot 22.00 uur
in „de Keizerskroon" te Ruurlo.

Wim van Oene

Esselenbroek 72
7261 VD Ruurlo

„ Veilig in Jezus' Armen "

Heden behaagde het de Heere, na een liefdevolle ver-
zorging in het verpleeghuis „Het Slingerbosch" te Zut-
phen, uit ons midden weg te nemen onze lieve schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

Bordeaux-Salomi

in de ouderdom van 94 jaar.

K.C. Bordeaux-Warella

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Ramshof 55, 7232 DA Warnsveld.

De dienst van herdenking en gebed zal worden gehou-
den in het rouwcentrum Spaans/Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden op vrijdag 3 februari 1989, aanvang 11.15
uur, waarna de begrafenis op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats zal hebben om 12.00 uur.

Vanaf 10.30 uur is gelegenheid tot het afscheid nemen
van oma Salomi.

Na de begrafenis is gelegenheid tot condoleren in ge-
noemd rouwcentrum.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensover tuiging regelen en ver-
/orgen wij op stij lvolle wij/e de u i t v a a r t .

Ul MONUTA
Dag en nacht bereikbaar. 'I VAAR \ IK/OKUNV,

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

A.(i. Meicndsen. Stroclijk 9. Vorden. 05752-1844

RUURLO

WEGENS
VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 6 t/m 11
FEBRUARI

TUINVOORLICHTING
IN HET DORPSCENTRUM

DINSDAG 14 FEBRUARI
20.00 UUR Toegang VRIJ.

Tevens aanmelding voor
TUINKEURINGEN

óf bij: mevr. Pelgrum, tel. 6686
mevr. Groen, tel. 2566
dhr. Baars, tel. 3303
dhr. v.d. Broek, tel. 1375

Op 102-jarige leeftijd overleed, na een liefdevolle ver-
zorging in bejaardentehuis „de Wehme" te Vorden, on-
ze zorgzame moeder, groot-, overgroot- en betover-
grootmoeder

Harmina Smit-Fruchnich
WEDUWE VAN H. SMIT

Wij allen zullen haar erg missen.

Vorden, A.H. Huizinga-Smit

Boxtel, H. Rijneveen-Smit

Klein-, achterklein- en
achterachterkleinkinderen.

Vorden, 30 januari 1989.

Correspondentieadres:
Hoetinkhof 2, 7251 XN Vorden

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 3 februari om
13.00 uur op de begraafplaats te Midwolde bij Leek,
provincie Groningen.

Mag het eens een
keer heel erg

VOORDELIG
zijn?

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

gepaneerde
Schnitzels
PER STUK 1,65

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

Haus-
macher

100 gram 1/45

DIVERSE

Salami's
100 gram 1,98

SPECIAL

Elzasser
Procureur

100 g 1,85

(nieuw/
met zuurkool)

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Erwten-
soep
PER LITER 3,98

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 g 4,98

WOENSDAG: GEHAKT:

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

•••••

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vonden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Tot onze grote droefheid overleed onze geliefde moe-
der, Granny en overgrootmoeder

Cecile Marie van Lennep-
Roosmale Nepveu

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

WEDUWE VAN JONKHEER W.F. VAN LENNEP

15-9-1899 126-1-1989

Zutphen: H.C. van der Borch tot Verwolde-
van Lennep

P.A. van der Borch tot Verwolde
van Vorden
Sarah
Tanja

Noorwegen: C.M.E. Mathiesen-van Lennep
H.S. Mathiesen

Haaken Eric en Jorunn
Willem Frederik en Anne Kari

Denemarken: S.W.P. luel-van Lennep
N. luel

Benedicte en Ted
Alexandra en John
Christian
Michael

Engeland: B.H. van Lennep-Troughton
Adèle en Stephen
Dirk en Nicola
Harald
en achterkleinkinderen

Almenseweg 58a
7251 HS Vorden.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

met
Televisie

reparaties
. direct

naar

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

WEEKEND AANBIEDING:

Deze week:

heerlijke Pizza's
en

1,15

van 1,80 voor l/O O

Amandelbroodjes
van 1,35 vc

VERS bij

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 VORDEN - TEL 1384

HUIDVERZORGING
uuóta

è^,

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Elly en Rikkert
in Ned. Herv. kerk Vorden

9 februari 1989
aanvang 19.30 uur
kerk open 19.00 uur

NU TOT
75% KORTING

mode
BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381



Leviis

S U P E R L O O S E

NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

OPEL

lOff. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.£?KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

CARNAVAL
ARTIKELEN

bij LOGA

boekhandel LOGA - raadhuisstr. 22 - 05750-3100

HUUR l IN CENTRUM VAN RUURLO

bedrijfsruimte
van ± 280 m2

Ruimte is voorzien van
systeemplafond,
toilettengroep
en geïsoleerd.

Achter ruirrie parkeergelegenheid.

Brieven onder nr. 36-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

arrjer

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de vedfep van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

6
7251

fons Jansen ™ -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Binnenkort

KARATE
ook op WOENSDAGAVOND

en

CONDITIE-
TRAINING

VOOR 50 PLUSSERS

ïndoor sjrort v/orden
BEL VOOR INFORMATIE: 05752-3433

VERLOTING Biljartver. K.O.T.
Wichmond
1e prijs lotno. 230: H. Giesen, Steenderen - 2e prijs
1148: Teunte, Vorden - 3e prijs 1367: B. Siebelink,
Vierakker - 4e prijs 339: A. Berendsen, Hengelo - 5e
prijs 400: Roording-Hagen, Vierakker - 6e prijs 1378:
A. Goldstein, Wamsveld - 7e prijs 374 en 8e prijs 377:
A. Roording, Vierakker - 9e prijs 1173: W. Blom,
Wamsveld - 10e prijs 311: G. Meijer, Vorden - 11e prijs
1169: J. Engberts, Hengelo - 12e prijs 1174: S. Sche-
pers, Wichmond.

R O G G E - H A V E K - G E R S T

GOLD
MEER GRANEN

BROOD*

6GRANEN PLUS3ZADEN'
O N N K B L O E M K A I> K N

Vers bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Ruige panlat p/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 P/m 3,50
Gesch. balkje 32/50 P/m 1,95
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

MINISTERIE VAN DEFENSIE

Milieu-effectrapport voor inrichting
eenheidsoefenterrein Groote Veld

In het Structuurschema militaire terreinen is de behoefte aangegeven voor, onder andere, militai-
re oefenterreinen. Met de parlementaire behandeling van het structuurschema zijn de lokaties
van de oefenterreinen inmiddels bepaald.

In het Groote Veld, een gebied tussen Lochem en Vorden, zal een eenheidsoefenterrein (EOT)
worden ingericht, waarvoor een drietal deelgebieden in aanmerking komen. Voor de keuze van
het gebied en de inrichting van het oefenterrein moet een milieu-effectrapport (m.e.r.) worden
opgesteld. De Directie Gelderland van de dienst Gebouwen Werken en Terreinen van het Ministe-
rie van Defensie zal, in samenwerking met de provincie en gemeenten, aan de hand van dit milieu-
effectrapport een inrichtingsplan opstellen.

Voordat het milieu-effectrapport wordt opgesteld, zal de staatssecretaris van Defensie richtlijnen
vaststellen waaraan het rapport moet voldoen. Dit zal pas gebeuren nadat een commissie van
deskundigen hierover heeft geadviseerd en nadat een ieder de gelegenheid heeft gehad opmer-
kingen te maken over hetgeen in het rapport aan de orde moet komen. Het Ministerie van Defen-
sie heeft een startnotitie opgesteld waarin de plannen nader worden toegelicht.

Eventuele reacties dienen voor 7 maart 1989 schriftelijk te zijn ingediend bij het Ministerie van
Defensie, bureau CROMD, t.a.v. Inspraak m.e.r. EOT Groote Veld, Postbus 20701, 2500 ES Den
Haag.

Op 9 februari 1989 zal er in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden om 20.00 uur een informa-
tieavond worden gehouden. Van 7 februari tot 7 maart 1989 zal de startnotitie Groote Veld, waar-
in het voornemen tot inrichting van het oefenterrein is verwoord, tijdens kantooruren ter inzage
liggen bij:

- Defensievoorlichtingscentrum, Korte Houtstraat 21, Den Haag;
- het provinciehuis te Arnhem;
- het gemeentehuis van Lochem;
- het gemeentehuis van Vorden;
- het gemeentehuis van Wamsveld.

De startnotitie EOT Groote Veld kan worden aangevraagd bij bureau CROMD, Postbus 20701,
2500 ES Den Haag of telefonisch 070-188182.

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

oe juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

TE KOOP:

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

Slagerij Klein Lebbink
Tel. 05751-1219

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

Bij inlevering van deze bon

Appeltaartjes, zuiver roomboter

gevuld met appel en iets kaneel, gewoon
geweldig lekker! .

van f 5,- voor Hf—

't winkeltje in vers brood en banket

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

Wij steken
al onze energie
meen energie-

zuinige
installatie
Energie wordt steeds schaarser. Daarom is het
belangrijk om er zuinig mee om te springen.
Een goede, energiezuinige installatie is een kwestie
van passen en meten. Energiezuinig betekent ook
dat er geen energie verloren mag gaan.

Vandaar dat we proberen om uw installatie zo rendabel mogelijk te maken.
Bel gerust eens voor een vrijblijvend advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Bukuweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstrait 61 - Zutphen • Telefoon 05750-18383



CONTACT TWEEDE BLAD
Donderdag 2 februari 1989

50e jaargang nr. 44

Schoorsteen van zuivelfabriek geveld.

Vorige week donderdag is het restant van de voormalige zuivelfabriek met de grond geluk gemaakt. De
ruim 32 meter hoge schoorsteen werd letterlijk omgehakt door het slopersbedryf Penterman uit
Eibergen. Op het terrein van de 'oude' zuivelfabriek worden woningen gebouwd.

Er is geen explosief materiaal aan te
pas gekomen bij de sloop. Na een
voorbereidingstijd van enkele uren,

werd in twee minuten tijds de schoor-
steen met een compressor-hamer om-
gehakt. Volgens de sloper is gekozen

voor de techniek van het omhakken
omdat dit effectiever is dan het ge-
bruik van bijvoorbeeld dynamiet. 'Bij

het omhakken kunnen we vooraf met
99.99 procent zekerheid bepalen waar
zo'n schoorsteen tercht komt. Met dy-
namiet weet je lang niet zo zeker waar
hij neervalt'. Het neerstorten van de
schoorsteen van de zuivelfabriek lever-
de op de bevroren grond niet de spec-
taculaire beelden op van vallend mate-
riaal tussen grote stofwolken.

Wethouder mevr. Aartsen:

'Wij willen graag nieuwe start maken met
de Vordense Sport Federatie'
'Wij willen allemaal dat er in het verleden wat strubbelingen /Jjn
geweest. Ik wil graag een nieuwe start maken met de Vordense Sport
Federatie. We zullen een konstruktie moeten bedenken in hoeverre
we regelmatig kontakt met elkaar kunnen houden. Ik hoop dat we
daar met z'n allen van harte aan mee zullen werken'.

Met deze woorden richtte wethouder
mevr. Aartsen-den Harder zich woens-
dagavond zowel tot de commissie
Welzijn alsmede tot de heer R.J. Jan-
sen van Berg, die deze avond naar
aanleiding van het agendapunt 'recla-
meborden' sporthal een inspreekbeurt
hield. De VSF-voorzitter ging nog
even in op het kontrakt dat de ge-
meente Vorden heeft afgesloten met
het reclamebureau Brouwer & Part-
ners die zoals bekend tegen een be-
drag van 10250 gulden op jaarbasis aan
de gemeente reklameborden in de
sporthal 't Jebbink mag verhuren. De
heer Jansen van de Berg zei destijds in
negatieve zin verrast te zijn toen het
college de door de VSF ingediende
nota sportjial als onvoldoende heeft
bestempeld. 'Nu de gemeenteraad het
voorstel van B&W heeft aangenomen
en de VSF inzake de reklameborden
een democratisch verliezer is gewor-
den bepleit ik dat de door het ge-
meentebestuur in onze nota gesigna-
leerde 'interessante aspekten voor de
toekomst' gestalte krijgen. Naar onze
mening is er voor de komende jaren
behoefte om de bestaande sportakko-
modatie te inventariseren zowel voor
de binnensport, de buitensport alsook
de rekreatie vast te leggen in een
Beleidsplan Sportakkomodaties', aldus
Jansen van de Berg.
De VSF-voorzitter merkte nog op dat
in een gezamelijk overleg de behoefte-
bepaling op lange termijn kan worden
onderzocht en prioriteiten gesteld
kunnen worden. 'De commissie Wel-
zijn vervult naar de mening van de
VSF hierin een sleutelrol', aldus de
heer Jansen van de Berg. Hij drong er
bij de commissie op aan om de gelden
die uit de reklame-opbrengsten in de
sporthal verkregen worden middels
een huurverlaging terug te laten
vloeien naar de gebruikers van de
sporthal. De commissie kon deze
zienswijze van de VSF wel onder-
schrijven, waarbij E. Brandenbarg
(VVD) opmerkte hier in principe wel
voor te voelen maar dat het soms wel
moeilijk is om nu reeds een bestem-
ming aan gelden te geven die nog
moeten binnenkomen. Wethouders
Aartsen die evenals de commissie po-
sitief tegenover het voorstel van de
VSF stond, zei dat het kollege binnen-

kort definitief uitsluitsel zal geven aan
de Vordense Sport Federatie. Overi-
gens toonde de commissie zich ver-
heugd dat de VSF het 'boek over
1988' heeft gesloten en dat nu de ogen
op de toekomst worden gericht.

Aanstellen sociaal
rechercheur

'Wij zijn beslist niet van plan om
klopjachten te gaan houden. Er zal
zeer nauwkeurig worden onderzocht
waar de sociaal rechercheur zal wor-
den ingezet. Daar waar duidelijke sig-
nalen zijn dat er iets 'mis' is. Dus
beslist niet voor elk wissewasje',
aldus wethouder mevr. Aartsen naar
aanleiding van vragen van socialist O:
Wempe. Deze vond dat er snel duide-
lijkheid aan de bevolking gegeven
moet worden. 'De mensen raken in
paniek', aldus Wempe. Mevr. Aartsen
deelde de commissie mede dat er een
begeleidingscommissie wordt ingesteld
die de taak van de sociaal rechercheur
nauwkeurig zal omschrijven. Binnen-
kort wordt er een oproep geplaatst om
een rechercheur aan te stellen.

Destruktiekring Oost
Gelderland

Het was enkele commissieleden ter
ore gekomen dat in de Destruktiekring
Oost Gelderland is besloten dat van-
wege bezuinigingen in het weekend
geen dood vee opgehaald zou worden.
'De bevolking heft in het kader van
het milieu vaak een bezwerende vin-
ger richting de boer en dan laat men
zulke dingen toe. Ronduit schandalig',
aldus de heer Brandenbarg. Wethou-
der mevr. Aartsen vond het een slech-
te zaak. 'Je gaat op deze wijze 25 jaar
in de tijd terug', zo merkte zij op. Het
college zal de Destruktiekring een
'brandbrief zenden. In de commissie-
vergadering van februari zal gesproken
worden over het huurtarief van de
peuterspeelzaal. 'Het is pas dinsdag in
het college behandeld. In elk geval
vindt er voor de peuterspeelzaal over
1988 geen huurverhoging plaats', aldus
wethouder Aartsen, naar aanleiding
van vragen in de commissie.

ANBO
De ANBO organiseert iedere woens-
dagmiddag in het Dorpscentrum een
soos voor 50+. Er is dan de mogelijk-
heid tot klaverjassen, Bridge en andere
kaartspelen. Ook de dammers, scha-
kers en sjoelers zijn daarbij welkom.
De toegang is gratis. Op maandag 6
februari gaat de ANBO op de camping
'De Goldberg' weer Jeu de Boules

beoefenen. Op 10 februari zal de heer
G.J. Lubbers een film en dia's verto-
nen over zijn verblijf in Indonesië.
Deze avond is gratis toegankelijk. In-
dien het weer meewerkt gaan de fiet-
sers op donderdag 23 februari een kor-
te fietstocht houden in de omgeving
van Vorden. Verzamelen op het Mark-
tplein. Vanaf heden is het secretariaat
van de ANBO gevestigd bij de heer J.
Brandenburg, Willem Alexanderlaan
10 te Vorden. Tel. 2003.

Open brief aan B&W en de raad der
(Buiten verantwoording van de redactie.)

Wat is een trein?! Een openbaar vervoermiddel welks beginpunt u
moeilijk kunt bereiken en van het eindpunt nauwelijks verder kunt
komen! Het amechtige dieseltje vervoert l^iman/vrouw die goed
ter been moet /ijn om dan naar de bushalte te sjouwen, of over een
welgevulde portemonnai beschikt voor een taxi. Zet men zijn fiets op
slot in de stalling bestaat er een gerede kans deze hij terugkomst
niet meer aan te treffen. NS levert gratis geen nieuwe! Zo goed is de
servicejyan de ministères van Verkeer en Waterstaatce^a

"eMen Hfreekt misschien niet ten
onrechte over de Achterhoek en denkt
dan aan achterlijk. Een klein stukje
geschiedenis, zelfs niet aan alle gebo-
ren en getogen inwoners bekend, laat
staan vkde 'import', zij mij vergund
te geveil^In 1924 werd de rijksstraat-
weg voor de postkoets aangelegd. Een
autobaan voor die tijd. Het trok wei-
gestelden aan, leidde ertoe reeds
vroegtijdig op de buitens en kastelen
reeds gedurende de wintermaanden te
blijven wonen en hun stadswoningen
minder te benutten. Gevolg stijgende
welvaart voor de omgeving. In 1874
werd de spoorlijn Amersfoort (toen
het eindpunt vanuit Amsterdam) -
Apeldoorn - Zutphen - Winterswijk -
Borken - Haltern (even belangrijk in
die tijd als Amersfoort nu!) Dit was
een dubbelspoor aansluiting op het
duitse net. De aanstoot hiertoe gaven
baron van Heeckeren van huize Ruur-
lo en de textielfabrikant Willink in
Winterswijk. Vervolgens ontstond tot
1914 een zeer dicht net van spoor en
tramwegen. 'De Graafschap' sloot aan
op de stations te Zutphen en Vorden.
Echter voor scholieren van het mid-
delbaar en beroepsonderwijs, werkge-
legenheid voor boerenzoons die bin-
nen land- en bosbouw geen werk von-
den, alsmede marktbezoek, was er in
de jaren '30 behoefte aan een busver-
binding Vorden - Ruurlo - Groenlo -
Winterswijk. Aangezien de NS het
vervoermonopolie bezat trachtte deze
dit te verhinderen. Dat tussen Ruurlo
en Winterswijk geen station bestond,
dus Groenlo ook verstoken was, werd
de vergunning toch verleend. In Vor-
den verbood NS een halte bij het
station en moest de bus de rijksstraat-
weg blijven volgen, te Ruurlo even-
eens. De 'stoutigheid' toch het station
aan te doen werd binnen weinige
maanden gecorrigeerd. Laat die Ach-
terhoekers maar door weer en wind
strompelen! Toen Hitler aan de macht
kwam en zijn devisen liever voor be-
wapening gebruikte, mochten de duit-
sers slechts met RM. 10,- de grens
over. Hierdoor verlamde het perso-
nenvervoer en stond men op het punt
dit op te heffen. Het tweede spoor
kreeg 'den Drang nach Osten', of op
goed Nederlands, het werd gejat! De
spoorwegen zagen er ook geen brood
meer in en sloopten de rest. Het on-
benutte grint werd verkocht. Aange-
zien de Deutsche Bundesbahn na de
oorlog moderniseerde, werden de klei-
ne lijntjes opgeheven en bloedde ook
het goederenvervoer dood. NS trok de
consequentie en wilde de lijn defini-
tief opdoeken. Het werd tot een ver-
kiezingsstunt gemaakt, de logica moest
wijken, de lijn bleef! Nu wil men
eindelijk spijkers met koppen slaan en
haar opdoeken. Nostalgie viert tegen-
woordig hoogtij, dus zijn er mensen
die de Achterhoek achterlijk willen

houden. NS is in het geheel niet in de
ontsluiting van de Achterhoek geïnte-
resseerd. Voorzieningen voor bejaar-
den en behinderden moeten met veel
moeite afgedwongen wo^n. Het sta-
tion Zutphen publiek-o^Bcndelijk. In
de stationshal staan negens borden
met aankomst- en vertrektijden van de
bussen op het stationsplein. Er is geen
roltrap, geen bordje waar de lift te
vinden is. Wil men inlichtingen moet
men eerst naar het loket. Zo werkt de
snelle service van NS! In Nederland
noemt men dit het paard achter de
wagen spannen! Een snelle auto om
het dan te trekken ontbreekt
NS..Daarom Edelachtbare Dames en
Heren spant u nu wel een paard voor
die wagen. Laat de trein bij het oude
roest wat dit lijntje geworden is. Zet u
in voor het idee dat een buitengewoon
schrander man bij het 100-jarig jubi-
leum spuide: Een snelbus Winterswijk
- Apeldoorn aansluitend op de beide
Intercity's vice versa, met behoud van
de nu bestaande busdienst. Toen de
spoorlijn Winterswijk - Eibergen - En-
schede wegens bloedarmoede werd
opgeheven, startte de wakkere GTW
de volgende dag een sneldienst die
een groot succes werd en is. Uw voor-
gangers hadden ook een vooruitziende
blik. PTT twijfelde voor 1914 of het
hoofdpostkantoor in Vorden, Ruurlo
of Hengelo GLD zou komen. De
Raad van Vorden investeerde voor die
tijd veel geld in het bouwen van een
postkantoor en won de strijd. Dit
heeft ons beslist geen windeieren ge-
legd! Wilt u nog verder vooruit den-
ken, trek onze charmante ministères
dan eens aan haar rok, fris haar aard-
rijkskundige kennis op en herinner
haar eraan dat de snelste verbinding
Amsterdam - Roergebied - Kassei -
Wenen langs Apeldoorn, Zutphen en
Winterswijk loopt. Met de oude spoor-
lijn heeft zij het begin en de Achter-
hoek lig dan niet meer in 'Oeral'.
Voor een Hollander is alles ver, het-
geen meer dan een uur met de fiets is.
Voor het Westen is de IJssel aardrijks-
kundig hetzelfde als de Oeral voor de
Russen!

Freiherr von Mengden
'Wientjesvoort'

Vorden, 27 januari 1989.

Geslaagd
Voor het praktijkdiploma Moderne
Bedrijfsadministratie afgenomen door
de Ned. Ass. voor Praktijkexamens
slaagden onze plaatsgenoten. Mevr.
E.H. Broekgaarden en de heren H.J.
Beerning en E.J. Venderink. Zij ont-
vingen hun opleiding van de heer
Luichies te Gorssel.

Deurdreajers
vierden gezellig
karnaval op Villa
Nuova
De Deurdreajers hebben de bewoners
van Villa Nuova als voorproefje op de
aanstaande 'dolle dagen' een gezellig
karnaval bereid. Prins Richard 1. en
zijn gevolg werden verwelkomd door
mevr. Wilma Becker, coön latrice
van Villa Nuova. De bewoners en per-
soneel hadden de zaal prachtig ver-
sierd. Prins Richard de Eerste deelde
een aantal persoonlijke onderscheidin-
gen uit o.m. aan Jelte Jan Dijkstra,
beter bekend als de Huisprins van
Villa Nuova en die al 25 jaar op Villa
Nuova verblijft en die bekend staat als
de gangmaker en zanger. Mej. Smale,
beter bekend als tante Toos, oudste
inwoonster van Villa Nuova. Dit jaar
wordt zij 100 jaar. Verder een onder-
scheiding voor Gerard Derksen, die
ondanks rugklachten een stille kracht
is en die veel doet voor de bewoners;
mevr. van Osch, een echt gezellig-
heidsmens die zich verdienstelijk
maakt door het breien van truien voor
de zusters en sokken van klein tot
groot. Ook mevr. Becker werd door de
Prins onderscheiden. De dansgardes
ontbraken deze avond niet, terwijl het
orkest 'De Mafketels' voor de muzika-
le omlijsting zorgde. Nadat er nog een
daverende polonaise door het gebouw
was gehouden, bedankte Jelte Jan
Dijkstra zowel de Deurdreajers als de
Mafketels voor de gezellige avond.

Amnesty
International
Maandag 6 februari is er weer schrijf-
avond in het Dorpscentrum. Deze
avond zal in het teken staan van de
'Turkije Aktie'. In verband met deze
aktie kan er o.a. geschreven worden
voor Ilker Demin. Hij is op 3 april
1984 in Istanboel gevangen genomen
en wacht nog steeds op een proces.
Ook ligt er een brief voor de minister
van binnenlandse zaken waarin AI
zich bezorgd toont over de mense-
nrechten in Turkije. Turkije heeft offi-
cieel nog niet gereageerd op deze aktie
van AI. Wel zijn ze een wereldwijde
public relations campagne gestart. In
verschillende landen voorzagen Turkse
ambassades de AI afdelingen van on-
bevredigende verklaringen over de
mensenrechtenschendingen. AI doet
nog eens dringend een beroep op de
Turkse regering om een einde te ma-
ken aan het martelen van politieke
gevangenen. Als u denkt: 'dat brieven
schrijven helpt toch niet' even het
volgende: Uit 'Wordt Vervolgd': In
Syrië zijn 2 gevangenen vrijgelaten, in
Cuba l, in Griekenland l en in Para-
quay 1. Er liggen op de schrijfavond
voorbeeldbrieven klaar. Wilt u AI nog
meer helpen? De werkgroep heeft
dringend behoefte aan nieuwe leden!
Men kan zich aanmelden bij Annie
Star-Pardijs, tel. 1083.

Jong Gelre
Vrijdagavond 3 februari organiseert de
afdeling Vorden van Jong Gelre een
thema-avond over milieu. De avond
wordt gehouden bij 'De Herberg' en
staat onder leiding van de provinciale
vormingswerkgroep. Het onderwerp op
vrijdagavond is 'Nederland Anders?
Hoezo Anders'?

Oranjefeest
Medlertol
De Oranjecommissie van Medlertol is
er weer in geslaagd om een vol pro-
gramma te maken voor 1989. Na het
Nieuwjaarsbal staat nu de verwerping-
savond boven aan 't programma en
wel op vrijdag 3 maart, men kan weer
heerlijke koeken, krentebroden, taar-
ten, haantjes winnen. Dus...kom deze
avond. Op l juli, een week voor het
Oranjefeest is de bekende oriëntern-
gswandeling. Voor de schooljeugd van
de basisschool 'De Kraanvogel' is er
vrijdag 7 juli schoolfeest, 's Avonds is
de commissie erin geslaagd om het
revuegezelschap 'De Raddraaiers' uit
Corle hierheen te krijgen, met een
geheel nieuw programma. Zaterdag 8
juli zijn er de volksspelen rondom de
grote feesthal, en 's avonds is er een
groot bal met medewerking van dans-
orkest 'The Midways'. In plaats van
zaterdagavond is er nu op zondagmid-
dag 13 augustus een oriënteringsfiets-
tocht in de prachtige omgeving. Komt
allen en noteer de datums alvast.

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Agenda
FEBRUARI:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
3 Open Tafel de Wehme, Vorden
3 Bingo, Ludgerusgebouw
3 Jong Gelre, de Herberg, Nederlan-

ders!
4-5-6-7 Carnaval Vorden, de Herberg
6 Kranenburgs Carnaval

bij café Schoenaker
6 Kerkegebed de Voorde, Vorden
6 ANBO Vorden, Jeu de bouie cam-

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

landsvrouwen
8 H VG Wichmond. Schetsjes en voor-

drachten
9 Concert Elly en Rikkert, Herv. kerk

Vorden
10 Jong Gelre, Aspirant Ledenwerk, de

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

Dorpscentrum
12 De Herberg, Vorden. Tafeltennis-

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

den
17 Open Tafel de Wehme, Vorden
17 Jong Gelre, Dorpscentrum Vorden,

Volleybal
19 Frühschoppen Concordia
20 Gezamenlijke avond KPO, ABTB

Vorden Kranenburg
20 Jong Gelre, Badminton, Appie Hap-

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

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

Flora
22 HVG afd. Dorp Vorden, Maandelijk-

se avond
22 Bejaarden Vierakker Wichmond
22 HVG Wichmond. Keuringsdienst

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

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

24 en 25 Toneeluitvoering Ludgerusge-
bouw

25 Vordens Toneel in Dorpscentrum
Vorden

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

en Bingo
28 KPO Vierakker

Jaarvergadering
CBTB
Op 27 januari hield de CBTB haar
jaarvergadering waarbij ook de echtge-
notes waren uitgenodigd in zaal
Schoenaker. Na een kort openings-
woord werden de jaarverslagen behan-
deld van secretaris en penningmeester.
Bij de bestuursverkiezing werd in de
vacature ontstaan door het vertrek van
dhr. H. van Teilegen gekozen voor
dhr. K.C. Breunissen. Na de pauze
vertoonde dhr. Brinkman een diaserie
over 'De natuur het hele jaar rond'.
Op bekwame wijze werden de dia's
voorzien van een boeiend verhaal over
de in de natuur levende dieren en hun
gedragingen. Het was interessant en
voorzien van praktische tips voor het
omgaan met de natuur. Donderdag 9
februari wordt de jaarlijkse boerenge-
zinsdag van de kring Vorden gehou-
den in Ons Huis te Hengelo GLD.

Vrouwenclub
Medler
Op de clubavond van 23 januari heeft
Willie Weenk de avond verzorgd. Wil-
lie had een opleiding gedaan voor
maatschappelijk werk en kwam vertel-
len over haar stageperiode bij de recla-
sering. Het was een boeiend verhaal
en de avond mag dan ook als geslaagd
worden beschouwd. De volgende club-
avond is op 6 februari en wordt ver-
zorgd door eigen leden.



Twee tientjes terug
uw oude pan!

(TIJDELIJK BIJ BK)
Dit is een prachtkans om uw "waardeloze' oude
pan in te ruilen voor een echte BK. Tijdelijk

krijgt u bij aankoop van:
een BK kook- of hapjespan f 20,- terug,

een BK fluitketel f 15,- terug, 9
een BK steelpan f 10,- terug. cCT?>

De aktie loopt van \y^/
1 februari tot en met 4 maart

1989 en geldt voor maar liefst
17BKkookseries.

1949 OPRUIMING

Vele Couponnen tapijt voor M/\Li O t LU of minder,
GRATIS gemeten en VAKKUNDIG gelegd.

Verder keuze uit 110 ROL kamerbreed tapijt.
Dat /s even prettig tapijt uitzoeken!

Wij rollen voor u uit en u ziet het tapijt voor u, zoals het ook in uw
kamer komt. Deskundig advies en vakkundig leggen is ons stre-
ven.

Tot ziens in onze gezellige winkel!

PRNNEVDEEL
MEMEL- EN TAPUTENHUIS

hengelo (gld) ruurïoseweg.2.* jf U8

BK, Je eet tenslotte elke dag!

BARENDSEN
Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Zutphenseweg 15 Vorden. Telefoon 05752-1261
nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

WIJ WILLEN
•i VAN ONZE
OVERTOLLIGE

WINTERVOORRAAD AF
VOOR DUMPPRIJZEN!

De rekken m Nederland hangen tjokvol
f gaat slecht In de kleding.
i dat er niets k om aan te trekkem.

l tegendeel Is waar. De winkels pafle*
fen de winkeliers werken met fone

sverlaglngen om een beetje ruimte
j zaak te krijgen.

verkoop, opheffingsuitverkoop, Ur-
_, voor de helft van de prijs.

f£n wat doet de klant: die koopt rfji
[•rocken In de uitverkoop en heeft er dan

om er weer een paar Jaar tegea
\ kunnen. Die zie Je dus volgend Jaar

t terug. Daar verkoop Je dos velgend
r wéér niets aan", zo zeggen ze In

JHnmige winkels.
i meer stemmen gaan op om de
1 -otv-haos af te remmen.
• • • • • • ' • < • n •', v-wiche komen Is

scnuwu
De bel gaat. Links h.
ken: voor de helft van de prijs. „
daar heeft ze geen oren naar. Ze ste-

|vent door naar de rekken met de over-
hemden. De vrouw kijkt keurend. Ziet
^rgens het kaartje met de bekende
| te streep door het bedrag: van zo-
il nu voor zoveel.
„Maar hier doet u natuurlijk wel wat

fvan af ?"
Doet hij dus niet. „Mevrouw, de uit v»'

koop begint pas volgend jaar."
„Ja maar, alle anderen doen hpt ook '
Het antwoord is peri1---

1 niet." En als dr
de

kleding kleedt zich uit
verliezer^ tfl 50 procent. „Een dei'
draait goed, een derde speelt quitte en ei *
derde staat In de min", aldus een woon
voeder van Mitex. .Als dat zo door gaaJ
raken we een fijnmazig net van winkels ̂
met diverse kwaliteiten kwijt. Worden het
allemaal dezelfde zaken. Is het dan gel
dat mensen zo massaal naar Düsseldo:
gaan. Daar vinden ze kwaliteit, leuke et
lages en niet zoals bij ons dichtgeplal
vensters met: korting en nr meer
schreeu' Ook '° consur ' '"

WIN
DE LAATSTE
Uitzoeken *an'

kocht door de kledingfabrikant, die op zijn
beurt zijn produkt weer doorverkoopt aan
de groothandel. De laatste stap voordat
kleding in rte v"-'<el komt.

' i ,.-• V . Tder v a n d e stofind""-

ÏLECHTS 3 DAGEN
Sl* »« o februaridonderdag 2§i ̂

Het resultaat was er naar: een omzet-
stijging van zeven procent. Het inhaalef-
fect, volgens Bekke. De pakken kwamen
terug. „Maar de klant kocht ook anders.
Niet »- — ' per jaar een nieuwe out-

•r. Hij combineerde meer.
< de broek op is, koopt hij
oek. Dat kan. Hij speelt
•erkast."
l van het uiterlijk vertoon,
blijkbaar voor. Het pak
t en de consument gaat
en kwestie van prioritei-

... Kleding werd individueler,
.en wilde laien zien wat men voorstel-

terne consument zijn
•evuld was de auto aan
'Sieve stijging van de
(5, 1986. Daarna kwam
e huizen: pasteltinten
de laatste mode is. Nu

. . | beurt: een stijging
•7111T\ " ocent.
£ll* ' .leding spookt het.

i meer om een zo-
. wintercollectie: het aantal

. collecties is verveelvoudigd: len-
lecollectie, lomercollectie, hoogzomer,
herfst, win ?r, feest, uitgaan etc. Het is
niet meer t te benen. De ene collectie is
nog niet bin n of die moet al in de uitver-

koop 01. .... te m^en voorde volgen-
de, zo is de kreet Door de grote hoeveel-
heid modeprogramma's op tv moeten de
winkeliers wel zorgen dat ze nieuwe din-
gen inde wir1- >">hben hangen. „De!
vraagt er ' —•>* mo
dan de fr
het gaat
er snel!
redartr
visie.

h»

Ai

De terugkomst van de vaste uitve
koop zou de redding kunnen zijn, zegt m.
achter de toonbanken. De hartekreet vj
de Mitex. Ook de secretaris van de grof
broer de Grootwinkelbedrijven in de Texl
•v F"aid Jacobs, ziet wel wat in terug-)
K, . . ' v - i ' ;i cV uitverkoop. „Maar dan on-

' voorwaarden. We zijn bezipj
• -ITK leden te peilen."

chaft omd?(
•"en was. A

-•> be

plaats
ik: alleen de vakmc.
Vakmensen kopen goed in en u^ *"f ' J
niet zo te stunten."

De situatie in de kledingindustrie is kanten „.
slecht Er wordt gesproken over omzet- den."

Dorpstraat 29

^RUURLO

DIERENBESCHERMING

NED. VER.
TOT BESCHERMING
VAN DIEREN
AFO. ZUTPHEN

Ter voorkoming van een veel te groot aantal katten,
houdt de afd. Zutphen e.o. van de Ned. Ver. tot Be-
scherming van Dieren in haar werkgebied een:

STERILISATIE/CASTRATIE AKTIE
IN DE PERIODE VAN 20 FEBR. t/m 10 MAART 1989

Het gebied omvat de volgende gemeenten:
Zutphen - Wamsveld - Gorssel - Lochem - Ruurlo -
Vorden - Hengelo (Gld.) - Steenderen - Brummen en
het dorp Voorst.
U betaalt een bijdrage van: f SO.OO per sterilisatie

f 17.50 per castratie

De meerkosten zijn voor onze rekening. De aktie loopt
zolang het budget dit toelaat. De behandeling wordt
verricht door uw eigen dierenarts.
Bel nu reeds voor informatie en een kortingskaart:
Mevr. D. te Velthuis, tel. 05752-3114
Mevr. J. Kok, tel. 05750-21671
Mevr. G. de Brouwer, tel. 05756-2662

KUNSTSTOFKOZIJNEN

nu ook in Ruurlo

laat uw oude kozijnen, deuren
en ramen vervangen door
onderhoudsvrije kunststof
kozijnen, ramen en
deuren. Deze worden
door ons onder
garantie geplaatst. i

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932



ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGSKRANT OPRUIMING

DIVERSE TOONZAALMODELLEN
NU MET FORSE KORTINGEN

PRACHTIGE AANBOUWWAND
2,45 m breed in blank of donker
eiken, kompleet

OPRUIMINGSPRIJS

ELEMENTEN ZIJN APART LEVERBAAR

WANDMEUBEL
massief eiken front
1,55 m breed «• £*r**f\

voor l OOU,

MASSIEF EIKEN BANKSTEL
MET INTERIEURKUSSENS
leverbaar in diverse stoffen
Als 3-1-1 voor:

BIJPASSENDE SALONTAFEL

voor 595,-

2650,-

EIKEN FAUTEUIL
in effen of
gebloemde stof

voor 389,-

DÉ TOPPER UIT ONZE KOLLEKTIE

PRACHTIGE HOEKKOMBINATIE
met prima zitkomfort
Als 3 + 2 zits voor: 1595,-

KWALITE/TSMA TRASSEN
NU VOOR: STUNTPRIJZEN

SLAAPKAMER IN ALPINE WIT
LEDIKANT 140/200 + 2 NACHTKASTJES
+ BOVENBOUW MET VERLICHTING

KOMPLEET 698,-

HELMINK meubelen
COUPONNEN
TAPIJT

MET KORTINGEN TOT 70%

ZUTPHENSEWEG 24

J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7

VORDEN
EIBERGEN

TEL. 05752-1514

TEL 05454-74190

COUPONNEN
GORDIJNEN + VITRAGES
ZIE ETALAGES

•̂

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

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 groen-
voorzieningen.

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

Salarisgrenzen vanaf 21 jaar: f 1.796,- tot f 2.336,-
met een diensttijduitloop tot f 2.571,- bruto per maand.
Bij gebleken geschiktheid behoort verdere uitloop tot
f 2.816,- tot de mogelijkheden.

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, toestel 35.

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

GROTE PANNENAKJIE
VAN BK

Emaille en Roestvrijstaal.
Kook en hapjespannen.

/ 2.O,— terug voor uw oude pan

f l O,— terug voor uw oude fluitketel

f l O,— terug voor uw stee l pan

ALS EXTRA: Braad en koekepannen
15% KORTING

l A IV IQ CM Bleekstraat 1 - Hengelo (Gld.)
Tel.: 05753-1360

iRUU
S»****

W. J. 31? KOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA 3-drs. Swing 1.2 S, grijs metallic, 65.000 km, 1/85
OPEL CORSA 3-drs. LS 1.0 S, wit/grijs, 28.000 km, 1/86 R
OPEL CORSA 2-drs. TR/LS 1.0 S, wit, 21.000 km, 1/87
OPEL CORSA 3-drs. LS 1.2 S, rood, 38.000 km, 1/87
OPEL KADETT 3-drs. Special 1.3 N automaat, groen, 78.000 km, 8/82
OPEL KADETT 5-drs. Special 1.3 S LPG, grijs metallic, 91.000 km, 8/83
OPEL KADETT 5-drs. LS 1.2 S LPG, rood, 76.000 km, 5/85
OPEL KADETT 3-drs. LS 1.2 S, wit, 97.000 km, 2/85
OPEL KADETT 3-drs. LS 1.2 S, zilver metallic, 30.000 km, 1/86
OPEL KADETT 5-drs. LS 1.3 S, rood, 45.000 km, 7/86
OPEL KADETT 3-drs. LS 1.2 S, LPG. blauw, 68.000 km, 1/87
OPEL KADETT 3-drs. LS E1.3 N, LPG, blauw metallic, 60.000 km, 3/87 R
OPEL KADETT 5-drs. Special 1.3 S, groen metallic, 67.000 km, 2/84
OPEL KADETT 3-drs. GLS 1.2 S, grijs metallic, 65.000 km, 3/85
OPEL KADETT 3-drs. Special 1.2 S, goud metallic, 61.000 km, 1/84
OPEL KADETT 3-drs. Automaat 1.3 N, bruin metallic, 133.000 km, 7/81
OPEL KADETT 3-drs. LS 1.2 S, fjord bleu, 67.000 km, 3/85
OPEL ASCONA 2-drs. LS 1.9 N, bruin metallic, 207.000 km, /81
OPEL ASCONA 4-drs. LS 1.6 D, Diesel, henna rood, 192.000 km, 1/83
OPEL ASCONA 2-drs. Traveller 1.6 S, LPG, staalgrijs, 142.000 km, 7/87
OPEL ASCONA 5-drs. LS 1.6 D, Diesel, blauw, 123.000 km, 4/84.
OPEL REKORD 4-drs. LS 2,0 N, groen metallic, 150.000 km, /80 R
OPEL OMEGA 4-drs. GL 1.8 i, Injectie, rood metallic, 43.000 km, 4/87

SUBARU 4-drs. DL, LPG. wit, 97.000 km, 8/8a6 R
SUBARU JUSTY 2-drs. S/L 1.2 S, rood, 4-wheel drive, 15.000 km, 1/88
FORD SCORPIO 5-drs. GL 2,0 i. Automaat, blauw metallic, 62.000 km, 10/85
FORD SIERRA 3-drs. Laser 1.6, LPG, wit, 110.000 km, 6/85
FORD TAUNUS 5-drs. Combi 2.0 L, groen metallic, 125.000 km, 1/82
RENAULT 11 3-drs. Broadway 1200, rood, 37.000 km
RENAULT 9 4-drs. GTL 1400, rood, 106.000 km, 1/82
RENAULT 18 4-drs. TL, rood, 67.000 km, 4/80
MITSUBISHI GALANT 4-drs. Turbo 2300 Diesel, groen metallic, 155.000 km, 3/84
MITSUBISHI LANGER WAGON GL 1500, zilver metallic, 33.000 km, 6/86
VOLVO 66 2-drs. Automaat, geel, 119.000 km, 2/81
VOLVO 340 3-drs. Winner 1400, blauw, 78.000 km, 10/83
MAZDA 626 5-drs. LX 1600, groen metallic, 45.000 km, 5/84
MAZDA 929 4-drs. Legato 2.0 S, groen metallic, 76.000 km, 2/83
TOYOTA CELICA 3-drs. 2000 S, rood, 114.000 km, 1/80 R
ALFA SÜD 3-drs. Tl 1500, beige, 120.000 km, 1081 R

R = R'uur/o

BIJ OPEL-SERVICE W J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd! Off. OPEL + ISUZU-dealer

^o

Dames blouses nu 14,95 en 25,-
Dames truien nu 29,95 en 45,-
Dames rokken nu 19,95 en 65,-
Dames sweatshirts nu 19,95
Tiener jacks nu 39,95
Dames pantalons nu 19,95
Spijkerbroeken nu 29,95

Heren truien nu 29,95
Heren kolberts nu 79,-
Heren pantalons nu 39,95

Kinder joggingpakken nu 29,95
Kinder jacks nu 29,95
Kinder truien nu 19,95
Kinder sweaters nu 9,95
Kinder cord. broeken nu 9,95

KOM BESLIST EVEN KIJKEN!

v

M

Kindersandalen van 49,90 voor 19,-
Kinderbrownies hoog van 89,90 voor 29,-
Meisjes instap van 89,90 voor 35,-
Pinocchio kinderschoen van 89,- voor 49,-

Restant bootschoenen nu 5,-'
Restant linnenschoenen nu 7,50

Dames pump van 69,90 voor 29,-
Dames pump van 79,- voor 39,-

Heren veterschoen van 119,- voor 49,-
Heren instapschoen beige van 119,- voor 45,
Heren veterschoen van 99,- voor 35,-

Dames instap Bama van 119,- voor 35,-
Tiener enkellaarsje van 89,90 voor 29,-
Bladelli enkellaarsje van 149,- voor 59,

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk



EEN UITKERING
IS GEEN VETPOT

MAAR JE HEBT WEL RECHT
OP HET BEDRAG
DAT ER VOOR STAAT.

En op een fatsoenlijke behan-
deling door de instanties die je
het geld uitbetalen. De werke-
lijkheid ziet er vaak helaas
nogal wat anders uit.
Daarom heeft de Voedings-
bond FNV onderhandelings-
teams voor mensen met een
uitkering. Om bij vragen en
problemen te helpen.
Er is er ook een bij jouw in de
buurt. Bel de sekretariaten van
de onderhandelingsteams:

Bel de sekretariaten van de onder
handelingsteams: 03447-2001,
08360-25847. 05712-72965,
08891-76231, bgg. 05700-
33822.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak met de

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marten!
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

IN ONZE OPRUIMING
DE LAATSTE WEEK

MET EXTRA VOORDELIGE
KOOPJES!

Jacobs en Anita
pumps NU f 39,-

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Twee tientjes terug
voor-, ^ ĵuw oude pan!

(TIJDELIJK BIJ BK)
Dit is een prachtkans om uw 'waardeloze' oude
pan in te ruilen voor een echte BK. Tijdelijk

krijgt u bij aankoop van:
een BK kook- oi hapjespan f 20,- terug,

een BK fluitketel f 15,-terug, .
een BK steelpan f 10,- terug. cCT?>

De aktie loopt van \m/
1 februari tot en met 4 maart

1989 en geldt voor maar liefst
17 BK kookseries.

BK. Je eet tenslotte elke dag!

SPEELGOED |̂ -J ̂
HUISHOUD EN ̂ % l k b *J ̂
KADOSHOP O W L. l L. 110

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

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

l. Overweg 13, Vorden

interieuradviseur

overgo"*1SÜKS,
Voordelig? Nouenofi

tlcKGfl m33r... of laat het ons eens voorrekenen!
Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

ft.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond Tel 05754-517

EENMALIGE INRUILSTUNT
Alléén leverbaar zolang de voorraad strekt!

ERRES kleurentelevisie RS215121
* Met de nieuwe extra platte 55 cm FSQ beeldbuis

en een automatisch zenderzoeksysteem met
geheugen voor maar liefst 40 voorkeuzezenders!

* Inclusief luxe afstandsbediening voor alle functies
(ook geschikt voor de meeste videorecorders!).

* Zeer geschikt voor videoweergave en uitgerust
met vele aansluitingen: Euro/scart, audio/video
in en hoofdtelefoon.

Een schitterend apparaat voor
vele jaren optimaal kijkplezier!
ErresprijsJ335^0nzeprijs 1199.- Ruil ilfen betaal:^

Akkermanstraat 9 - Velswijk
Tel.: 08344-301

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

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

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

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

17.30 uur- 19.00 uur

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

13.45 uur - 16.00 uur
17.30 uur - 19.00 uur

De andere dagen blijven de openingstijden ongewijzigd.

Rabobank Vorden B/

discotheek

PRESENTEERT

ZONDAGAVOND
5 FEBRUARI

AVRO III
Road-show

IN DE GROTE ZAAL VAN DISCOTHEEK INVENTION-CONCORDIA
DIT DAVERENDE SPEKTAKEL BEGINT OM 21.00 UUR

DISCOTHEEI

INVENTIOW-CONCORDIA
Raadhuisstraat 36
HENGELO (G) - Tel. 05753-1461

VRIJDAG 21.00-1.00
ZATERDAG 21.00-1.30

ZONDAG 15.00-1.00

CAFÉ D'OLDE KRIET
organiseert, voor teams,

Klootschieten
1989 OM HET KAMPIOENSCHAP

VAN VIERAKKER WICHMOND-VORDEN

1 team bestaat uit minimaal 4 personen. Alleen inge-
zetenen van de gemeente kunnen hieraan meedoen,
bijv. als vereniging, buurt, straat of vriendenteam.

BOERENKOOL MET ROOKWORST GRATIS
INSCHRIJFGELD F 6,- p.p.

INL: Dorpsstraat 25, Wichmond - tel. 05754-285

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

DAMES
pakjes, japonnen, rokken
blouses, pullovers
pantalons

HEREN
jack's, shirts
truien

Ruurlo

vrijdag koopavond tot 21.00 uur



CONTACT
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Harry Horsting motorsportman van het jaar
bq 'De Graafschaprijders'

Raad Vorden

Wanneer een club een sportman of sportvrouw van het jaar kiest, dan wordt er veelal
gelet op de sportieve prestatie die de man of vrouw heeft geleverd. By de VAMC 'De
Graafschaprijders'1 doen ze dat anders. Daar komen ook mensen voor deze 'eretitel' in
aanmerking die zich op welke wijze dan ook verdienstelijk voor de club hebben
gemaakt.

Zaterdagavond tijdens een gezellig
feest in zaal 'De Herberg' maakte
voorzitter Wim Bielderman bekend
dat Harry Horsting de sportman van
het jaar 1988 is geworden. 'Omdat, zo
zei Bielderman, Harry zich achter de
schermen onder andere met zeer veel
inzet heeft beziggehouden met de ver-
bouw van het nieuwe clubhuis en dat
op hem nooit tevergeefs een beroep
wordt gedaan'. Marcel Vruggink werd
jeugdmotorsportman van het jaar.
Wim Bielderman memoreerde de
goeie resultaten die leden van 'De
Graafschaprijders' het afgelopen jaar
hebben behaald. Een speciaal applaus
was er voor de firma Dostal die het
'Delden'-circuit heeft geperfektio-
neerd. 'De eigenaren zijn we dankbaar
dat we over hun gronden mogen rij^
den. Het gemeentebestuur van Vorden
voor hun medewerking op het gebied

van verlenen van vergunningen en de
politie is onze beste vriend', aldus
Bielderman die de feestcommissie in
de persoon van Joop Weustenenk een
pluim op de hoed stak voor de wijze
waarop de zaal was versierd. Hoogte-
punt van de avond was het huldigen
van de verschillende kampioenen.
De kampioenen waren: Oriëntatie:
Auto's klasse A: Jan Luiten; Auto's
B-klasse: Peter van Huffelen; Auto's/
motoren toerklasse: Jan Ebbers; kam-
pioen niet leden A/B klasse: Piet
Reinders. Endurn: Nationaal: Alfons
Hoevers; Senioren: Johan Braakhekke.
Toercompetitie: Binnenland: Toon Be-
rendsen; Buitenland: Gerrit Bloemen-
daal. Motorcross: Klasse jeugd: Marcel
Vruggink; Klasse 125 CC: Hans Be-
rendsen; Klasse overigen: Walter
Arendsen. Ereprijzen: 'Deldentrophee':
Tonny Harmsen; 'Schoenakerritten-

trophee': Jan Ebbers; 'Schoenakertoer-
trophee': Toon Berendsen. Regiokam-
pioenen: Klasse 125 CC A-categorie:
Hans Berendsen; Klasse 125 CC B-ca-
tegorie: Stephan Braakhekke. KNMV
Juniorcup: Klasse 500 CC: Rolf Ooste-
rink. Kajuioen van Nederland: Klasse
250 CXMtionaal (Enduro): Alfons

Verder werd het Enduro clubteam van
'De Graafschaprijders' flink in de
bloemet^i gezet voor het behalen van
het Nd^^ands kampioenschap. Dit
team bemmd uit de rijders: Tonny
Harmsen, Alfons Hoevers, Marcel
Bulten en Gerrit Bosch, manager Ger-
rit Arfman en begeleider Jan Slagman.
Gerrie Arfman werd eveneens in de
hulde betrokken voor de wijze waarop
zij de rijders van onder meer de 'in-
wendige mens' voorziet.

Deurdreajerspret begint in gat van Suderas
Onder het motto Wichmond/Vierakker alaaf zullen Prins Richard de
Eerste en jeugdprins Martmjn de Eerste met hun gevolg koers zetten
richting het gat van Suderas en aldaar het 30e karnaval van de
Deurdreajers gaan inluiden. Aangezien Wichmond en Vierakker nu
behoren tot het zuidelijker gelegen deurdreajersgat, willen de Deur-
dreajers dit dan ook graag kenbaar maken. Ten teken dat het gat van
Suderas er dan ook daadwerkelijk mjhoort. Onder het gezelschap
van Hoogwaardigheids zullen zich ook burgemeester Kamerling en
de gemeentesecretaris van Vleuten bevinden.

seniorenkarnaval dat in de Herberg
wordt gehouden. Op deze middag
worden onder andere hoogtepunten
uit de laatste Pronkzitting gebracht.
Muzikaal ondersteund door het
Medler-trio wordt het karnaval in Vor-
den dinsdagavond afgesloten in resi-
dentie de Herberg en zal Prins Ri-
chard de Eerste waarschijnlijk ver-
moeid het bed opzoeken, want vier
dagen karnaval in Vorden vergt veel
van een Prins. Je zou er bij
wijze van spreken holder de bolder
van worden.

Collegeprogram richtsnoer voor de raad
De raad van Vorden werd dinsdagavond verzocht het collegepro-
gramma 1989/1990 voor kennisgeving aan te nemen.

De heer W. Voortman (PvdA) zei er-
van uit te gaan dat het college niet aan
dit voorstel is gebonden. 'Het is een
programma van de beide wethouders.
We kunnen nu niet spreken over een
beleidsdokument. Als raad kunnen we
de wethouders op dit stuk aanspreken.
Hier is dus duidelijk sprake van een
richtsnoer', aldus de heer Voortman
tot het college. De heer A.H. Boers,
fraktievoorzitter van het CDA stelde
zich op het standpunt dat de heer
Voortman zich tot de politieke frakties
had moeten wenden met zijn opmer-
kingen. 'We hebben samen met de
WD het programma opgesteld. We
zullen het college dan ook zeer zeker
aan de richtlijnen houden', zo sprak
hij. Wethouder mr. M.A.V. Slingen-
berg (WD) wees erop dat het pro-
gramma voor 95 procent gelijk is aan
dat van 1986. 'Alleen in verband met
de herindeling Wichmond/Vierakker
wat bijgesteld. Het is dus duidelijk een
stuk voor kennisgeving en verder niet
voor discussie vatbaar', aldus wethou-
der Slingenberg. Burgemeester E.J.C.
Kamerling deelde nog mede dat de
raad t.z.t. de nota 'Doelgericht Wer-
ken' zal worden geboden. Deze nota is
momenteel bij de ambtenaren in
voorbereiding.

Benoeming commissies

De raad benoemde dinsdagavond de
leden voor de vaste commissies van
advies en bijstand, terwijl tevens de
gemeentelijke vertegenwoordigers in
de diverse instellingen werden aange-
wezen. Tijdens de commissievergade-
ringen, vorige week, toonde het CDA
zich voorstander van splitsing van het
werkterrein van de ^commissie
Financiën/Openbare We^k. De raad
besloot op voorstel va^net college
deze commissie niet in tweeën op te
delen. Wel zullen de agendapunten
die enerzijds betrekking hebben op
financiën en anderzijds op openbare
werken, worden geschei^^ Wat be-
treft de Stichting OpeWffre Biblio-
theek een Leeszaal Vorc^n werd be-
sloten dat de bestuurders Voortman
en Brandenbarg die thans namens de
gemeente in het stichtingsbestuur zit-
ting hebben deze funktie tot l januari
1990 zullen blijven uitoefenen. Gedu-
rende 1989 kan het omzetten van de
Stichting dan plaats vinden. (De
bibliotheek/leeszaal wordt t.z.t. nl. een
niet-overheidsstichting). De heer
Geerken zal tot januari 1990 op per-
soonlijke titel in het bestuur van de
Stichting functioneren.

Destruktiekring

De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA)
wees erop dat bij hem op de boerderij
de Destruktiekring Oost-Gelderland
met een 'open wagen' dood vee heeft
opgehaald. 'Dit mag niet, dat moet in
een gesloten auto gebeuren', aldus de
heer Lichtenberg die informeerde wei-

Een gezelschap dat vrijdag 3 februari
's morgens op de Willibrordusschool
in Vierakker zal worden ontvangen.
Hierna zullen de leerlingen een korte
mini Pronkzitting presenteren en zal
de onvolprezen polonaise niet ontbre-
ken. Tussen half elf en kwart voor elf
zal het Eusje (symbool van de Deur-
dreajers) worden opgelaten. Tevens zal
de schooljeugd een 60-tal ballonnen
oplaten. Na het scholenbezoek in
Vierakker zullen aansluitend de scho-
len de Vordering te Vorden en de
Kraanvogel in de Kranenburg bezocht
worden. Later in de middag gaan de
Deurdreajers op bezoek bij de jongste
en oudste inwoner(ster) van Vorden.

Ontvangst gemeentehuis

Zaterdagmorgen 4 februari wordt de
officiële start gegeven voor de vier
dagen Vordens karnaval. Dit gebeurt
op het gemeentehuis van Vorden door
de overdracht van de sleutel tijdens
een bijzondere zitting in de raadszaal
van het gemeentehuis. Burgemeester
en wethouders dragen dan voor vier
dagen de macht over aan Prins Ri-
chard de Eerste. De overdracht wordt
karnavaleske muziek ondersteund
door de boerenkapel 'De Achtkaste-
lendarpers'. Zaterdagmiddag wordt er
in residentie 'De Herberg' het play-
back kampioenschap van Vorden ge-
houden en voor de derde keer in suc-
cessie het soundmix kampioenschap.
De inzet is de 'Herberg-wisseltrofee'.

Op deze middag worden ook jeugd-
prins Marthijn de Eerste, Prinses Sabi-
ne alsmede de adjudanten Inez en
Torn officieel geïnstalleerd. Zaterdaga-
vond groot karnavalsbal in de Herberg
onder het motto van Prins Richard de
Eerste 'Holder de bolder Vorden heeft
de tropenkolder'.

Imca Manna

Zondagmiddag 5 februari is er even-
eens in residentie 'De Herberg' een
groot jeugdkarnaval waarbij tevens de
winnaars van de Playback en sound-
mixwedstrijden zullen optreden. Ver-
der is er een kindershow, welke ge-
bracht wordt door 'Peters Pret Parade'.
Zondagavond is er in 'De Herberg'
cafe-karnaval met het Hanska-duo.
Een feest dat u gewoon 'over u heen
moet laten komen'. Rosenmontag,
maandag 6 februari begin met een
pyama-ontbijt. Om 9.15 uur vertrekt
de beddenoptocht vanaf café Uenk aan
de Nieuwstad naar residentie 'De Her-
berg'. Precies om 10.11 uur staat daar
het gekookte eitje klaar en zal het
gezelschap zich het ontbijt in pyama
beslist lekker laten smaken. Aanslui-
tend is er 'Früschoppen met het
Hanska-duo. Maandagavond begint
het grote Rosenmontagsbal met mede-
werking van het showorkest Liberty.
In de loop van de avond is het van
'Eviva Espagna' en 'Bella Italia'. Imca
Marina zal dan ongetwijfeld de zaal op
de kop krijgen. Dinsdag 7 februari lost
Prins Richard l het startschot vóór het

Weekend Recept
Slagerij Vlogman

Schnitzels met groenten
Met een, eventueel kant-en-klaar gekochte geparieerde varkensschnitzel stelt u
samen met gebakken wintergroenten waarin knapperige spekjes zijn verwerkt
snel een complete maaltijd samen. Reken voor 4 personen op 4 schnitzels, elk
ca. 100 gram, 100 gram bacon of ontbijtspek (2 dikke plakken), 500 gram
spruitjes, l grote of 2 kleinere wortelen, l grote ui en 3/4 kg. aardappelen. Kook
de aardappelen net niet helemaal gaar. Laat ze uitlekken en afkoelen en snijd ze
vervolgens in blokjes. Snijd ook de wortel(en) in blokjes en kook ze 6 tot 7
minuten. Laat ze hierna uitlekken en afkoelen. Kook de spruitjes ook net niet
helemaal gaar en laat ze eveneens uitlekken en afkoelen. Snipper de ui. Snijd
bacon of ontbijtspek in kleine blokjes. Verhit 40 gram boter en bak de spekjes
erin tot ze bruin en knapperig zijn. Schep ze uit de pan en houd ze apart. Bak in
het achtergebleven vet, onder voortdurend omschudden, de aardappelen tot ze
beginnen te kleuren. Strooi de ui erover en voeg l tot 2 minuten daarna
spruitjes en wortel(en) toe. Strooi er wat zout en peper over en bak alles, onder
voortdurend omscheppen, tot ook de ui wat kleur heeft gekregen en alle door en
door warm is geworden. Bak intussen, in een andere koekepan, ook de schnitzels
aan weerszijden in 8 tot 10 minuten goudbruin en gaar. Strook vlak voor het
opdienen de achtergehouden spekjes over het groentegerecht.
Tip: Het bovenstaande recept leent zich voor veel variaties. Zo kunt u er nog
enkele eetlepels gekookte doperwtjes bijdoen of de aardappelen vervangen door
de inhoud van 2 blikken gekookte maïskorrels. Daarmee zijn alle mogelijkheden
nog niet uitgeput, want de wortel(en) kunt u eventueel vervangen door in
reepjes gesneden rode en/of groene paprika.
Bereidingstijd: ca. 25 minuten
Energie per portie: ca. 2815 k J (670 kcal)

ke sankties er mogelijk zijn. Burge-
meester Kamerling: 'Zoek twee getui-
gen en geef het dan door aan de
politie', zo adviseerde hij. 'Ik heb
maar een eenmansbedrijf, ik heb- dus
geen getuigen', zo klonk het uit de
mond van Lichtenberg. 'In dat geval
zullen wij de oplettendheid bij de poli-
tie aanscherpen', zo beloofde het
hoofd van de politie burgemeester Ka-
merling. Wethouder mevr. Aartsen
heeft inmiddels een 'brandbrief naar
de Destruktiekring gezonden.

Felecitaties voor koningin
Beatrix

Bij de aanvang van de raadsvergadering
stond burgemeester Kamerling een poos-
je stil bji de verjaardag van koningin
Beatrix. 'Wij wensen haar veel gezond-

heid en dat ze nog lang in ons midden
mag zijn', aldus burgemeester
Kamerling.

Prins Richard bij raad op
bezoek

Direkt na afloop van de raadsvergade-
ring spoedden de raadsleden en het
kollege zich naar de bovenzaal in het
gemeentehuis waar zij werden verwel-
komd door Prins Richard de Eerste en
zijn gevolg. Onder het genot van een
drankje werd onder meer een video-
film gedraaid van het bezoek van de
vorige Prins Karnaval aan het kollege.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Veel belangstelling op tweede avond van
het Conciliair Proces
De voorzitter van de stuurgroep welke het concilaire proces nader
richting geeft, de heer H. Kok, mocht vele belangstellenden verwel-
komen. In het hij/onder heette hu welkom de heer Korthals Altes
die op deze avond /ijn visie op de bedreiging van de vrede wilde
geven.

Hij schetste vervolgens nog even in
het kort de bedoelingen van het conci-
liaire proces. Het is zeker geen vrijblij-
vende zaak; het ligt in de bedoeling
dat wij hier in Vorden ons concreet
door middel van een 'geloofsbrief
gaan vastleggen op daden. Wat kun-
nen en wat willen wij daadwerkelijk
doen aan de grote dreigingen van onze
tijd, de aantasting van ons milieu, de
bedreiging der vrede en de gerechtig-
heid. De heer Korthals Altes hield
vervolgens een boeiend betoog over
zijn visie op de bedreiging van onze
vrede tengevolge van de waanzinnige
wapenwedloop. Aan het eind van zijn
boeiend betoog waarschuwde de heer
Korthals Altes tenslotte nog voor het
gevaar van 'activisme', het voeren van
acties omwille van de acties. Als leden
van christelijke kerken zullen wij terug
moeten naar het opnieuw ontdekken
van de kern van ons geloof. Ligt niet
onze meest wezenlijke relatie in dit

leven tussen God en de mens? Na de
pauze ging de spreker nog even in op
de vele schriftelijke ingediende vragen.
Hieruit bleek opnieuw de alom aanwe-
zige, gemeenschappelijke zorg voor
het behoud van onze vrede. De heer
Kok dankte aan het eind van de avond
de gastspreker hartelijk en liet zijn
dank vergezeld gaan van een doos
echte Vordense 'Knopenlaantjes', de
plek in Vorden waar in het verleden in
ons dorp al heer wat 'toenaderingspo-
gingen' plechtig besloten werden. Na-
mens de Raad van Kerken sloot de
heer Hartelman de avond af met het
citeren van enkele bijbelse citaten uit
Exodus: 'Verstop je niet voor de vij-
and'. Vrede kan niet iets zijn waarvan
wij slechts dromen of over spreken,
wij moeten ook vredestichters zijn. De
volgende thema-avond van het conci-
liare proces wordt gehouden op 7
maart a.s en zal handelen over de
gerechtigheid.

Tienduizenden Nederlanders hebben ooit gedurende kortere of lan-
gere tijd in Duitsland gewerkt of werken daar nog. De meesten van
hen hebben in die tijd ook premies voor de Duitse renteverzekering
betaald. Als deze verzekering tenminste 12 maanden heeft geduurd,
kan daaruit hij invaliditeit, ouderdom of overlijden recht op een
Duitse rente ontstaan.

Momenteel ontvangen reeds bijna
50000 in Nederland wonenden een
Duitse rente via het Bureau voor Duit-
se Zaken te Nijmegen tot een totaal-
bedrag van meer dan 160 miljoen gul-
den per jaar. De Duitse rente wordt
niet spontaan uitbetaald, maar moet
door de verzekerde worden aange-
vraagd. De Bedrijfsverenigingen en
districtskantoren van de Sociale Verze-
keringsbank maken in de regel deze
aanvragen om een Nederlandse uitke-
ring of een Nederlands pensioen.
Duitsland kent echter onder bepaalde
voorwaarden ook het recht op een
vervroegd ouderdomspensioen vanaf
het 60e jaar of later. Het Bureau voor
Duitse Zaken doet nu, samen met de
Duitse organen, een oproep aan in
Nederland wonenden van 50 tot 65
jaar, die tenminste 12 maanden in
Duitsland hebben gewerkt, om zich nu
reeds te melden, en wel om twee
redenen. Allereerst kan dan vroegtijdig
worden nagegaan of in Duitsland de
gegevens van de verzekering volledig
aanwezig zijn. Indien dit niet het geval
is, kan aan de hand van door de
verzekerde te verstrekken gegevens en
bewijsstukken de verzekering nu reeds
worden vastgesteld. Dit bespoedigt
uiteraard de afdoening van een latere
rente-aanvraag. Bovendien wordt de
verzekerde tijdig geïnformeerd over de.
bestaande soorten Duitse rente en
wanneer daarop recht kan bestaan. De
ingang van het recht op een vervroeg-
de Duitse ouderdomsrente is bijvoor-

beeld ook afhankelijk van de datum
waarop deze rente wordt aangevraagd.
Voor Nederlanders die in de oorlogs-
jaren 1940/1945 als niet-grensganger in
Duitsland werkzaam waren, geldt in
de regel echter een afwijkende rege-
ling, waardoor over deze periode geen
Duitse maar Nederlandse verzeke-
ringstijdvakken in aanmerking worden
genomen door bijboeking van renteze-
gels voor de rentekaarten-verzekering.
Als grensganger wordt aangemerkt de
werknemer die dagelijks of tenminste
éé laai per week naar zijn woonadres
in Nederland terugkeerde. Deze afwij-
kende regeling geldt echter niet voor
Nederlanders die toen in het Duitse
mijnbedrijf werkzaam waren. Voor
hen worden altijd, dus ook wanneer zij
geen grensarbeider waren, Duitse ver-
zekeringstijdvakken in aanmerking ge-
nomen, welke meetellen voor het
beoordelen van het recht op een Duit-
se rente. Het is alleszins de moeite
waard nu van de geboden gelegenheid
gebruik te maken om een en ander te
laten vastleggen. Deze aktie is reeds
gestart in het gebied van Nijmegen en
wijde omgeving en vervolgens in Zuid-
Limburg. Het resultaat was van dien
aard, dat de aktie nu wordt voortgezet
in het overige deel van Gelderland. Bij
de Sociale Verzekeringsbank, district
Arnhem (de vroegere Raad van Ar-
beid), telefoon 085-520308, of bij het
bureau voor Duitse Zaken, telefoon
080-279600, zijn de nodige aanvraag-
formulieren verkrijgbaar.



Elly en Kikkert Zuiderveld in Vorden
Donderdagavond 9 februari a.s. komen Elly en Kikkert Zuiderveld naar Vorden
om een concert te geven in de Ned. Herv. Kerk. Op hun vorige concert, bijna 2
jaar geleden, kwamen zoveel positieve reakties, dat men hen nog een keer
gevraagd heeft om naar Vorden te komen. Iedereen is op deze avond met
muziek en sfeer van harte welkom. Het programma dat zij brengen is ook
uitermate geschikt voor kinderen. Wie hen heeft gezien en gehoord, weet dat er
van zo'n optreden een bijzondere kracht uitgaat en ook dat het voor henzelf een
vreugde is om in dienst van hun Meester te staan. De toegang is gratis, wel
wordt een collecte gehouden om de kosten van deze avond te drukken.

Jaarvergadering
Kranenburgs
Belang
In zaal Schoenaker hield de buurtvere-
niging afgelopen maandagavond haar
jaarvergadering. In zijn openingswoord
wees de voorzitter op het stijgende
ledenaantal van de vereniging en op
het toegenomen woningbestand in
Kranenburg de afgelopen 10 jaar. Al
met al een reden om de toekomst
positief tegemoet te gaan. Vervolgens
gaf hij het woord aan de secretaris. De
secretaris, dhr. Wesselink las het jaar-
verslag voor, welke de diverse aktivi-
teiten van de vereniging nogeens be-
lichtte. De penningmeester behandel-
de het financiële verslag. Er waren in
1988 iets meer uitgaven dan inkom-
sten, dit in verband met de jubileum-
viering. De voorzitter deelde mede dat
volgens rooster aftredend waren de
voorzitter: de heer van de Berg en de
secretaris: dhr. Wesselink. Zij stelden
zich beiden niet meer herkiesbaar. Het
bestuur droeg als kandidaat-voorzitter
de heer G.J. Tolkamp voor en als
bestuurskandidate mevr. H.J.T.M.
Roelvink-Tankink. Er waren geen an-
dere kandidaten bij de secretaris aan-
gemeld. De leden gingen akkoord met
de benoeming van voorgenoemde per-

sonen als bestuurslid. De heer Wig-
gers, vice-voorzitter, dankte de heren
van de Berg en Wesselink voor de
prettige samenwerking met het be-
stuur tijdens de afgelopen jaren. De
heer Bekker verzorgde samen met de
heer Waarle na de rondvraag een zeer
boeiende lezing over de bijen-wereld.

Er werd gewezen op het grote nut van
de aanwezigheid van bijen voor de
bestuiving van gewassen met name
voor de aygurken- en fruitteelt. Er
werd een video-film vertoond. Hierna
kwam er een eind aan deze geani-
meerde vergadering.

Bestuursmutaties
Plattelandsvrouwen
Tijdens de jaarvergadering van de afd.
Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen werd afscheid genomen
van de bestuursleden mevr. Eggink-
Maris en mevr. Pelgrum-Bargeman. In
hun plaats werden gekozen de dames
Koning-Pardij s en Pelgrum-Pelgrum.

Uit de diverse verslagen van de ver-
schillende kommissies kwam naar vo-
ren dat er veel aktiviteiten hebben
plaats gevonden in 1988. De handwer-

ken van de handwerkclub werden ver-
loot, terwijl de beide volkdansgroepen
'De Wikke' en 'De Mölle' een optre-
den verzorgden. Beide groepen staan
onder leiding van Marian van Kerkho-
ven. De volgende bijeenkomst van de
NbvP vindt plaats op woensdag 8 fe-
bruari in het Pantoffeltje. Dan komt
het Koningin Wilhelmina Fonds de
dames aan de hand van dia's wat ver-
tellen over de kankerbestrijding.

Voedingsbond FNV
start nieuwe
onderhandelings-
team voor mensen
met uitkering
Een netwerk van onderhandelingsteams
voor mensen met een uitkering. Die
heeft de Voedingsbond FNV voor de be-
langen van mensen die geen (betaald)
werd doen. Om te beginnen start de
Voedingsbond FNV vier nieuwe onder-
handelingsteams in Gelderland. Voor-
zitter Greetje Lubbi presenteerde het
begin van het netwerk op donderdag 2
februari in de Opbouw in Arnhem. De
Voedingsbond FNV zet zich in het bij-
zonder in voor mensen met een uitke-
ring. Dat draagt de bond althans al een
aantal jaren uit. Sinds 1984 heeft hij een
speciale vakgroep voor mensen met een
uitkering. Zodat niet:werkenden een ge-
lijke positie hebben als leden die (nog)
werken in de bedrijfstakken van de
bond. In het najaar van 1986 startte de
bond de eerste onderhandelingsteams.
In Groningen en Twente verzamelden
zich daarvoor groepjes van uitkeringsge-
rechtigde leden. Die roepen mensen op

Volkoren
Lekker, gezond en bovendien
verantwoord voor uw lijn

DIVERSE VOLKORENSOORTEN, w.o.

Tarwe Rog, Sovital, Slank Volkoren,
Grof, Fijn en Meergranen

^ NIEUW: Gold Korn

BOTERHAMTIP: twee sneetjes Gold Korn
met daartussen Bleekselderij, radijs, komkommer en
een plakje rosbeaf.

Natuurlijk vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

Dansles in

7,.le Herberg"?
VORDEN

"V

Zondag 12 9ruari

Start Dansles voor
- Begin Ars
- Gevorderden

Opgave nog mogelijk:

05752-2243

i BOS CHRYSANTEN 5,75
2 BOS NARCISSEN 5,75

2 STUKS CALANGHOË 6,-

die vragen en klachten hebben over de
behandeling door instanties. En met die
gegevens gaan de kaderleden naar de in-
stantie die het betreft. Dat zijn met name
de sociale dienst en de medische dienst.
Met, wisselend, succes heeft de bond
ook al menig gesprek met wethouders
gevoerd. Nu maakt de bond een nieuwe
stap. Hij probeert op steeds meer plaat-
sen onderhandelingsteams van de grond
te krijgen. Om te beginnen in Gelder-

land. Daar beginnen er in februari niet
minder dan vier. "De Graafschap" (het
gebied zo ongeveer De Achterhoek).
"Arnhem" (de regio tussen Arnhem en
Ede). "Betuwe-Oost" en "Betuwe-
West". De onderhandelingsteams laten
in hun eigen regio van zich horen. En ie-
dereen kan voor klachten en vragen te-
recht bij de secretariaten van de onder-
handelingsteams. Zie advertentie in dit
nummer.

Alcohol en verkeer,
dat kun je niet
maken
De laatste jaren wordt het ouderwetse
blaaspijpje, dat de politie op straat
voor alcoholcontroles gebruikte, meer
en meer vervangen door elektronische
apparatuur. Met deze elektronische ap-
paratuur kan veel effectiever worden
gecontroleerd. Ook de bloedproef op
het bureau wordt nu ook steeds vaker
vervangen door de elektronische
ademanalyse. Die ademanalyse vindt
op het politiebureau plaats en dit geldt
als wettig bewijsmiddel voor de rech-
ter. Het voordeel van deze elektroni-
sche apparatuur is, dat de uitslag on-
middellijk bekend is. Aan de hand
hiervan is een eenvoudige berekening
mogelijk hoe lang de bestuurder nog
onder invloed zal zijn. De politie kan
dan ook direct een rijverbod aan de
bestuurder opleggen tot een maximum
van 24 uur.

Alcoholcontrole nieuwe stijl

Veel politiekorpsen controleren tegen-
woordig met de nieuwe elektronische

GROEP VORDEN

apparatuur. Bij deze controles nieuwe
stijl moet iedereen, waarvan de politie
denkt dat ze alcohol gebruikt hebben,
op straat blazen, in de zogenaamde
Alcotester, de elektronische vervanger
voor het ouderwetse blaaspijpje. Wie
hierbij boven de wettelijke limiet
blaast rnoet mee naar het bureau voor
de elektronische ademanalyse.

Kans op controle, elk uur
van de dag

Ook de Rijkspolitie Vorden is in het
bezit van een aantal Alcotesters en
van een elektronisch ademanalyse-
apparaat. Tevens zijn diverse perso-
neelsleden van de groep Vorden opge-
leid om met deze apparatuur te wer-
ken. Zo vond in de nachtelijke uren
van zaterdag op zondag, 28 op 29
januari 1989, een alcoholcontrole
plaats op diverse wegen in de gemeen-
te Vorden. Vier surveillance-auto's van
de politie controleerden die nacht in
totaal 91 bestuurders van motorrijtui-
gen op het gebruik van alcohol. 29
Automobilisten hadden alcohol genut-
tigd en moesten daarom op de Alco-
tester op straat blazen. 5 Automobilis-
ten hiervan moesten mee naar het
bureau voor het ondergaan van een
ademanalyse op de elektronische appa-

Rijschool
BDVAG W> Otftfl'686"
Hét adres voor uw voordelige opleidingen.
Informeer naar de vele mogelijkheden!

Brinkerhof 82 - VoJÊk - Tel. 2783

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517.

...droogweg de schoonste.
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

ratuur. l Automobilist kwam boven de
wettelijke limiet en krijgt hiervoor een
proces-verbaal. 3 Automobilisten ble-
ven onder de wettelijke limiet, l Auto-
mobilist weigerde zijn medewerking
en krijgt hiervoor een proces-verbaal.

Vrijdag 27 januari trof de politie 's
nachts een onafgesloten fiets aan bij
een supermarkt aan de Nieuwstad. Bij
nader onderzoek bleek dat het fietsslot
geforceerd was. In de fiets is geen
postcode ingegraveerd. Het betreft een
groene damesfiets met fietstas.

Kijk uw reispapieren na, bij vermissing
doe aangifte!

Op 26 januari vond er een een wo-
ninginbraak plaats te Wichmond. Op
die datum werd omstreeks 2.45 uur
een klap gehoord door de bewoner en
begon de hond te blaffen. Onmiddelijk
is de bewoner naar beneden gegaan.
In de kamer stond een raampje open.
In het kozijn werd een boorgat aange-
troffen. Vermoedelijk is men binnen-
gekomen door na het boren het raam
te openen. Ontvreemd zijn een groot
aantal papieren, bankbescheiden en
een groen geldkistje met ongeveer
f200,- inhoud. De technische recherche
is ter plaatse geweest en de Rijkspoli-
tie stelt een onderzoek in.

Maandag 30 januari: Door een opzich-
ter van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonementen werd op het poli-
tiebureau melding gemaakt dat op bo-
men aan de Oude Borculoseweg, on-
geveer 52 stalen plaatjes, waren gespij-
kerd. Hierdoor zijn de bomen alle
beschadigd. De politie stelt in samen-
werking met de genoemde vereniging
een onderzoek in.

Op de Hengeloseweg vond een aanrij-
ding plaats tussen twee personen-
auto's. De 53-jarige bestuurder uit Zel-
hem, bemerkte te laat, dat een 30-
jarige bestuurder uit Vorden, voorge-
sorteerd stond om een inrit in te rij-
den. De man uit Zelhem kon zijn
voertuig net meer op tijd tot stilstand
brengen. Gevolg: aanrijding materiële
schade.

Dinsdag 31 januari: Een 28-jarige be-
stuurster uit Hengelo Gld reed met
haar voertuig over de Rondweg. Bij de
T-aansluiting met de Zutphenseweg,
in de scherpe bocht, raakte het voer-
tuig in de slip. Hierdoor raakte de
bestuurster de macht over het stuur
kwijt en botste tegen het verkeersbord
op de vluchtheuvel. Gelukkig allen
materiële schade.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

GEVRAAGD MET SPOED:

1 a 2 ha
bouw- of weiland

BOOMKWEKERIJEN

M.G. SPIEGELENBERG B.V.

7251 LK VORDEN - RUURLOSEWEG 26
TEL. 05752-1464 TELEFAX 05752-1105

ROSENMONTAG
vanaf 12.00 uur

GEZELLIGE
CARNAVALSMUZIEK

LIVE

NIEUWSTAD 13 - VORDEN

Een zeer bijzondere partij

„DUPANEL"
in 3, 4 of 5 cm dik.

Vraag onze weggeef prijzen aan,
als U weet hoeveel m2 u nodig heeft.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN
RUURLO

Tel. 05735-2000'

HOTEL, CAFÉ.
RESTAURANT-SLUTERIJ

E. Tk.$CHOWAK£R
VORDEN Ruurloseweg 64
Telefoon 05752 -661 4

AS. MAANDAGAVOND een

ouderwets
Kranenburgs
Karnaval
met PRINS JAN DE TWEEDE

Aanvang 20.00 u. Entree f 5,-
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