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Raad besloot tot aanleg riolering
in waterwingebied
De raad van Vorden besloot dinsdagavond om zo snel mogelijk over te gaan tot de aanleg van
riolering in het waterwingebied. Daarvoor werd een bedrag van 865.000 gulden beschikbaar ge-
steld. Van de WOG en de provincie kunnen forse subsidies worden verkregen. Beide nemen 25
procent van de aanlegkosten voor hun rekening.
De kosten voor cle 55 woningen, 15
melkveehouderijen en 2 campings in
het waterwingebied bedragen 1,2
miljoen gulden. Daarvan wordt zes
ton niet door subsidies gedekt.

Ook grote lozers van afvalwater die-
nen op grond van het Lozingsbesluit
snel op de riolering te worden aange-
sloten. Dat wil zeggen lozers in de na-
bijheid van een waterwingebied. Het
betreft hier de camping De Gold-
berg, het zwembad, de voetbalkanti-
ne en 'De Vijf sprong'. Hiervoor zijn
echter geen subsidieregelingen.

De raad ging er tevens mee akkoord
dat geen eigen bijdrage van de be-
langhebbenden zal worden ge-
vraagd. Het tarief van de rioolrech-
ten zal als gevolg van deze investe-
ring eerst in 1993 worden verhoogd.
WD-er R. Pelgrum was bijzonder
verheugd over de gehele gang van
zaken. Hij hoopte dat bij de volgende
'faseringen' dezelfde snelle voortva-
rendheid betracht zal worden. De
Vordense Ondernemers Vereniging
kan een éénmalige bijdrage van
l 8.037,- tegemoet zien voor de aan-
schaf van kerstboomverlichting.

Van de Herstellingsoordvereniging
1835-1905 voor vervoerspersoneel,
aanvaardde de raad in dank een
staand Duits horloge. Dit uurwerk is
destijds door de bevolking van Vor-
den aan genoemde vereniging aan-
geboden.
Nu het herstellingsoord is gesloten
meent het bestuur dat het uurwerk
voor de inwoners van Vorden behou-
den moet blijven.

Het horloge heeft inmiddels een
plaats gekregen in het gemeente-
huis.

Plattelandsvrouwen
Tijdens de jaarvergadering van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
was presidente mevr. Vruggink-Has-
selaar aftredend en niet herkiesbaar.-
In haar plaats zal voortaan mevr. M.
de Jonge de voorzittershamer gaan
hanteren. De dames Koning en Pel-
grum werden herkozen.
De handwerkdames hadden weer

veel inzet aan de dag gelegd door het
maken van prachtige handwerken
t.b.v. de verloting. De heer Aartsen
vertoonde na afloop van het verga-
dergedeelte dia's over het Vorden
van vroeger en nu.

Op 12 februari krijgen de dames be-
zoek van Leonieke Kruit. Zij zal dan
het één en ander over de vlinder-
stichtingvertellen.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 6 januari was de eerste
clubavond van het nieuwe jaar.
De voorzitster wenste een ieder een
gelukkig en een voorspoedig 1992
toe. Daarna verwelkomde ze de gast
van die avond, dat was de heer J.W.
Elbrink van bloemenzaak 'Fleurop'.

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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

Er zal weereen eik worden herplant.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

GUNNINGEN
Burgemeester en wethouders heb-
ben aan de heer F. Berendsen, Enze-
i inckweg 14 te Vorden vergunning
verleend voor het kappen van l kas-
tanje op het perceel Enzerinckweg
14 te Vorden. Er is een herplant-
plicht opgelegd voor l haagbeuk.
Aan de gemeente Vorden is een kap-
vergunning verleend voor het kap-
pen van een eik aan de Stationsweg.

Rij Alcohol Vrij

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 21 januari jonstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan:

— de heer H J. Wuestenenk, Strodijk
19 te Vorden, voor het bouwen
van een ligboxenstal op het per-
ceel Strodijk 19 te Vorden;

— de heer HJ. Bannink, Lankhors-
terstraat 10 te Wichmond, voor
het gedeeltelijk veranderen van
een woning op het perceel Lank-
horsterstraat 10 tewichmond;

— het bestuur van de Vordense Bad-
en Zweminrichting 'In de Den-
nen' voor het veranderen van de
kassaruimte en een berging op
het perceel Oude Zutphenseweg
7 te Vorden;

- Intermed B.V., Industrielaan 8 te
Dieren, voor het bouwen van 4
bijkeukens en het gedeeltelijk ver-
anderen van 4 woningen aan de
Voornekamp 14, 16, 18 en 20 te
Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
woiden ingediend.

j- TE VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING
VAN VRIJSTELLING^

MOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend voornemens
te zijn, om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld
in artikel 18A van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening, juncto artikel
21 sub b van het Besluit op de Ruim-
telijke Ordening, medewerking te
verlenen aan het volgende bouw-
plan:
het oprichten van een berging, aan-
sluitend aan een berging op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie M, nr. 413 ged., plaat-
selijk bekend het Wiemelink 55 te
Vorden, door de heer R. Wolsink.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen tot en met 14
februari 1992 voor een ieder ter inza-
ge ter gemeentesecretarie (Koets-
huis, afdeling Ruimtelijke Ordening
c.a.).

Eventuele bezwaren kunnen tot en
met die datum schriftelijk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

(EIN ROETHOF PRIJS
Deze prijs, die jaarlijks wordt uitge-
reikt, wordt toegekend aan het pro-
ject dat in het voorafgaande jaar de
beste resultaten met de preventie van
veel voorkomende criminaliteit heeft
geboekt. Projectverslagen kunnen
tot 13 april 1992 bij het secretariaat
worden ingediend. Belangstellenden
kunnen een overzicht van de criteria
bij het secretariaat opvragen.

Ieder Nederlands project of pakket
van maatregelen dat zich in 1991 op
de een of andere wijze heeft heeft ge-
richt op het voorkomen van veel
voorkomende criminaliteit, kan voor
de prijs in aanmerking komen.

Indien u een project wilt laten mee-
doen kunt u een kort verslag (maxi-
maal 5 bladzijden A4, anderhalve re-
gelafstand) sturen naar het secreta-
riaatvan de commissie Hein Roethof
Prijs, p/a Directie Criminaliteitspre-
ventie (H403), postbus 20301, 2500
EH 's-Gravenhage. Een uitgebreid
overzicht van cle spelregels is daar
verkrijgbaar.

Uit alle inzendingen zullen 5 projec-
ten een nominatie krjgen. Deze pro-
jecten krijgen dan al een prijs van
f 2.500,-. De uiteindelijke winnaar
kan een prijs tegemoet zien van
f 15.000,-.

Hij kwam ons een videofilm laten
zien van stekplant tot verkoop van
een plant. Ook vertelde hij over het
stekken en verzorgen van planten op
hydrocultuur. De dames konden ook
vragen stellen, en daar werd goed ge-
bruik van gemaakt. Dit was een leer-
zame en ook een gezellige avond. De
heer Elbrink werd hiervoor bedankt
en kreeg een kleine attentie van de
dames.
Maandag 20 januari was dokter Wul-
link uit Voorst uitgenodigd om ons
het een en ander te vertellen over het
ontstaan van trombose en spatade-
ren, tevens gaf hij een toelichting
over de behandeling hiervan. Dit ge-
heel werd ondersteund met behulp
van dia's. Door het aantal vragen die
aan dokter Wullink werden gesteld,
bleek wel dat deze avond zeer ge-
slaagd en interessant gevonden werd.
Aan het einde van de avond bedankte
de voorzitster hem hartelijk voor zijn
duidelijke uitleg en werd hem na-
mens de dames een attentie aange-
boden.

W. Spanhaak
overleden
Vrijdag 24 januarijl. overleed op 70-
jarige leeftijd dhr. W. Spanhaak. Dhr.
W. Spanhaak genoot grote bekend-
heid voor zijn verdiensten in het ver-
zet in de Tweede Wereldoorlog.

Hieruit voortvloeiend had hij ook zit-
ting in de 4-5 mei commissie, die zich
beijvert voor de waakzaamheid dat
het oorlogsgebeuren blijj^fcd in her-
innering moet blijven. ÖW^p scho-
len en instellingen gaf hij hierover
veel lezingen. Ook voor de David I.
Allford welpen- en verkennersgroep
heeft hij veel werkzaamheden op al-
lerlei gebied verricht.

Doctoraalbul voor
Mr.B.HJ.deRegt
Dinsdag 28 januari jl. werd in de aula
van de Rijksuniversiteit te Utrecht
aan Mr. B.HJ. de Regt zijn nieuwe
doctoraalbul uitgereikt. Na in 1987
te zijn afgestudeerd als 'Mr. in de
rechten' begon hij eenjaar later aan
de postdoctorale studie belasting-
kunde aan de Katholieke Universiteit
Brabant te Tilburg. Vervolgens werd
deze opleiding gecombineerd met
een aantal vakken uit de notariële
studierichting aan de Rijksuniversi-
teit te Utrecht. Dit resulteerde in het
behalen van de titel 'doctorandus in
de rechtsgeleerdheid'.

Mr. drs. B.HJ. de Regt volgde deze
universitaire opleidingen in zijn
spaarzame vrije uren naast zijn druk-
ke werkzaamheden als financieel en
fiscaal/juridisch adviseur, in welke
funktie hij is verbonden aan de maat-
schap De Regt, Bloemendaal & Wie-
gerinck/A-4 groep: accountants en
belastingadviseurs.
Vanuit zijn beroep gezien sluiten
deze studies daarbij zeer nauw aan,
waarbij in de dagelijkse praktijk opti-
maal gebruik kan worden gemaakt
van de extra verworven kennis ten
dienste van de cliënten van het kan-
toor.

Gezinsavondmaal
'Hebben wij een dokter nodig?' is het
thema van de feestelijke gezinsdienst
op zondagmorgen 2 februari, waarin
ds. H. Westerink voorgaat en men
met jong en oud het avondmaal
hoopt te vieren.
Rudi van Straten bespeelt het orgel
en een aantal jongeren van de jeugd-
kerk leveren ook een muzikale bij-
drage. Ook zullen jongeren van
jeugdkerk en zondagsschool helpen
bij het uitdelen van het brood, drui-
vensap en wijn en een schriftlezing
verzorgen. Men nodigt iedereen van
harte uit deze viering die men met de
kinderen ook thuis heeft kunnen
voorbereiden, mee te beleven.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 2 februari 10.00 uur ds. H. Westerink,
Avondmaalsviering voor jong en oud.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 2 februari 10.00 uur drs. J. Jonk, Gees-
teren-Gelselaar; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 1 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 2 februari 18.30 uur Eucharistieviering,
Familieviering m.m.v. de Kerkuiltjes.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 februari pastor
W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 1-2 februari dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1678. Adres:
Christinalaan 18, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 1 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7..00 uur.

Tandarts 1-2 februari J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Tafeltje Dek\e januari mevr. Wolters, tel. 1262.
Februari v.d. Berg, tel. 6875 b.g.g. 1262. Graag
bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 februari 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 2 februari 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 februari Pas-
tor Grondhuis, tel. 05759-4221.

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

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

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

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

Open avond
St. Ludgercollege
Dinsdag 4 februari wordt er in het St.
Ludgercollege in Doetinchem een
open avond gehouden. Het Ludger-
college is een HAVO/VWO scholen-
gemeenschap. Deze avond is be-
doeld om de oudste leerlingen van
de basisscholen een indruk te geven
van de middelbare school waar zij
binnenkort naar toegaan. Ook leer-
lingen van 4 MAVO zijn uitgenodigd
wanneer zij belangstelling hebben
voor een vervolgopleiding op 4

HAVO. Tijdens de avond worden er
een aantal korte lesjes gegeven waar
de leerlingen aan mee kunnen doen
en geven docenten en directieleden
informatie over de school. De bezoe-
kers kunnen zelf alle facetten van het
schoolleven bekijken en zullen erva-
ren dat er op het Ludgercollege
meer dan alleen lessen worden gege-
ven. Begeleiding van leerlingen, bui-
tenlandse educatieve en sportieve
reizen, diverse clubs en toneelactivi-
teiten zijn zaken waar men ook ken-
nis mee maakt. Het Ludgercollege is
gevestigd aan de Vondelstraat te
Doetinchem.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Bent U een sportieve
vrouw, trek dan ook zelf aan
het touw.

• Het was hardstikke
gezellig op het piekuurtje in
de Pantoffel, maar je was er
weer niet.
Nu kom je, of ik kom je halen
met de shovel!

Loes

• TE KOOP:
Prima leren 2-zits bankstel
en 2 fauteuils. V. Eykelkamp,
dr. C.Lulofsweg 20, Vorden,
tel. (05752) 3406.

• WIM KAN ZWEMMEN;
DRIES IS BEZEIKT!

• WONINGRUIL:
Aangeboden een gez. won. te
Holten: 3 sik., grote zolder,
doorzon k. 8x4 m, royale
douche, voor- en achtertuin;
huur f 630,— p.m.
Gevraagd: soortgelijke won.
te Vorden. Inl.: (05483) 64834.

• WONINGRUIL:
Aangeboden: Warnsveld,
royale 1-gez. won., 3 sip.k.,
open haard, cv, dub. glas,
voor- en achtertuin; huur
f650,—.
Gevraagd: Vorden: kleinere
won. of sen. won., evt. op
termijn. Tel. (05750) 21397.

• Een vrouw zo sterk als
een vent trekt bij TTV Vorden
aan het langste end.

• Voor de woensdag-avond
een vr. dans-partner gevr.
leeft, tot 50 j. Brieven onder nr.
43-1', Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
Hulp i.d. huish. voor 2 halve
dagen p.w. Tel. 3327 of 2350.

• TE KOOP:
electrisch fornuis, z.g.a.n.
Pastorieweg 13, tel. 2595.

• 'Wat kan ik er zelf aan
doen?'
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 3 februari van
19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het
Dorpscentrum met U van
gedachten wisselen over
milieu-sparende tips.

• Dinsdag 4 februari om
20.00 uur in het clubhuis van
touwtrekvereniging Vorden
alles over touwtrekken voor
dames.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Noteert u even!
Zondag 15 maart

Grote
Bruidsshow

GRATIS ENTREE.

BODEGA
't Pantoffeltje

VORDEN

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF-

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

DEZE WEEK:

Een heerlijk

Suikerbroodje
NU VAN F 2,40 VOOR

BIJ UW

Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL1384

GEZOCHT:

apothekers-
assistente

Schriftelijke sollicitaties en mondelinge
informatie bij:

B. Veen, apotheker

Zutphenseweg 12, 7251 DK Vorden
Telefoon 1471

CO DANCING

ZATERDAG1 FEBR_

ZONDAG ! BR.

BUS 9
21.40-VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
l 02.15 - GROENLO - VORDEN p
?*ïï?c<># f̂;fx<:ĵ ^

WIJ ZOEKEN GLAZENHALERSl
Leeftijd van 18 tot 21 jaar
bellen naar: O544O - 613O8

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Inruilpremie
bij aankoop van
een BK-pan!
Bent u aan een nieuwe pan-
nenset toe. Of u wilt uw
bestaande pannenset* com-
pleteren met een hapjespan,
soeppan, steelpan of fluit-
ketel. Nou, dat komt dan
even goed uit! Want BK
houdt nu een spectaculaire
inruilaktie. Waarbij u voor
een ingeruilde pan f 15.-
terugkrijgt bij aankoop van
zo'n nieuwe BK-pan of fluit-
ketel. En dat kan aardig
oplopen. Koopt u bijvoor-

beeld 4 nieuwe pannen en
ruilt u 4 oude in, dan levert u
dat maar liefst f 60,- op!
U kunt kiezen uit II verschil-
lende pannenseries, in
roestvrij staal en email. Of
een van de fraaie design-fluit-
ketels van BK.

Da's Beter Koken.

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -\forden -Telefoon 05752 -1742

DEZE WEEK: DE GEHELE

WINTERKOLLEKTIE
HALVE PRIJS

DAMESMODE

VOOR
DE

HELFT ORIGINELE PRIJS BIJ:

DOETINCHEM
VORDEN

WINTERSWIJK

arkensvlees
eel keus

errassend lekker
oordelig

lug klaar

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 m 9,90
Schouderkarbonade 1 yo 8,45

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 kilo 7,95
Rundergehaktiküo11,50

Hamburgers per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Erwtensoep
1 liter 3,25

SPECIALITEITEN

Boomstammetjes
per stuk 1 ,—

of aan het stuk

500 gram 7,25

Schouderham
100 gram 1,65

Leverworst
250 gram 1,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, i D

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

EXTRA VOORDELIG:

Hamlappen 500gram 5,45
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GRt€N

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 30 - 31 januari -1 februari

UIT DE NOTENSAP:

Duitse
NOOTMELANGE

250 gram

b e t e r c o m p l e 11 r
1,95

Panklare Rode/Witte of Groene Kool 500 gram 1 ,25

Aan de inwoners van Kranenburg
Wist U dat ik elke vrijdagmorgen om 8.30 uur bij café „Schoenaker" sta
met verse zuivel en zuivelprodukten?

Een groot deel van ons assortiment zit in de nieuwe glazen fles.

MILIEUBEWUST
EN VEEL LANGER LEKKER!

Dus tot ziens.

Zuivelhandel Tonnie Buiting
't Kerspel 27 - 7251 CT Vorden
Telefoon (05752) 1550

INSCHRIJFFORMULIER

CARNAVAL'S PLAYBACK
CATEGORIE: O playback O reclame-playback c > soundmix

Aankruisen waar je aan meedoet.

ARTIEST/
RECLAME:

DEELNEMER: NAAM:

TEL

STRAAT:

PLAATS: _

bijgaand cassettebandje

INLEVEREN (t/m 15 februari): F. Meijerink, Hoetinkhof 88, tel. 3347

NR.
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Langs deze weg wil ik een ie-
der hartelijk bedanken voor de
felicitaties, kaarten en ca-
deaus - in welke vorm ook -
die ik mocht ontvangen op
mijn 80e verjaardag.

B. Wunderink

Burg. Galleestraat 2
7251 ECVorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Gerritdina Roelfina
Verstoe p-G ra kist

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

ROELIE
GERDAENROEL

en kinderen.

Vorden, januari 1992.

Dankbetuiging
Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Gerritjen Johanna
Poorterman-

Wassink

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Vorden, januari 1992.

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
U ons heeft betoond na het
overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Albert Meijerink

hebben ons diep getroffen..

Wij zijn U dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

R. MEIJERINK-KORENBLEK
kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 1992.

deze week begint de
OPRUIMING OPRUIMING
met kortingen van 20 tot
502 en op alle niet afge
prijsde artikelen 10%...

geopend:
donderdag en vrijdag van
half 2-6 uur
zaterdag van 10-4 uur...
of na afspraak tel. 2223

Noteen u even!
Zaterdag 28 maart

Weer zo'n gezellige
dansavond met

BODEGA
't Pantoffeltje

VORDEN Tel. 1770

/^ +
(fi CAFÉ-RESTAURANT

T,Je2Herherg"
'"" VORDEN
Kx-xx'v-̂ s '̂̂ x^

presenteert

J
^

pikante
SERVEERSTER

ZATERDAGAVOND
8 FEBRUARI

Entree vrij.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

"•î i' ^ic^ii^i' *i' vicj-ii^I' vi' îc^Ic îc îc î' %i' vicj'I<^ic^I^_>iU'i' îc l̂î icilc î' *i' si' "ic_>l'^,c^*~ '*^>*c^**", *" iC -̂7^***?"^*^ "i?r^*c ,̂r ,̂̂  ̂ *c~*r ,̂c%*r^7^**-'T**, r̂ 7̂ >?̂ '*̂ ?̂** * ~~*C~*C~;*N

Op donderdag 6 februari a.s.
word ik 65 jaar.

Dit hoop ik samen met mijn man,
kinderen en kleinkinderen te vieren.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de
receptie van 20.00 tot 23.00 uur
in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Gerry Meenink-ügtenbarg

Februari 1992.
Zutphenseweg 90,7251 DR Vorden.

ïH:H:B^

Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatste

gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht.
Zij ruste in vrede.

Heden werd uit ons midden weggenomen mijn innig
geliefde vrouw, onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

STIENTJE WEENK-
BOUWMEESTER

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: J.W. Weenk

Vorden: E.B. Lenselink-Weenk
J. Lenselink

Warnsveld: H.Chr.W. Wagenvoort-Weenk
J.W. Wagenvoort

klein- en achterkleinkinderen.

7251 NC Vorden, 25 januari 1992.
Vosheuvelweg 4 ,,de Vosheuvel".

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 30
januari a.s. om 13.30 uur in de NH Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatshebben
om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal ,,de Herberg" te Vorden.

Met droefheid delen wij U mede, dat uit onze familie-
kring is weggenomen onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

STIENTJE WEENK-
BOUWMEESTER
ECHTGENOTE VAN J.W. WEENK

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: W. Weenk-Bouwmeester

Vorden: G. Nijendijk-Bouwmeester

Zutphen: G. Bouwmeester-Pardijs

Hummelo: H.B. Wesselink-Weenk

neven en nichten.

Vorden, 25 januari 1992.

Heden ging van ons heen ons geacht familielid

STIENTJE WEENK-
BOUWMEESTER
ECHTGENOTE VAN J.W. WEENK

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: G.J. ten Bokkel
J.G. ten Bokkel-Wissels

Warnsveld: H.W. Wagenvoort-Olthof

Vorden, 25 januari 1992.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
delen wij u vol droefheid mede, dat na een kortstondi-
ge ziekte uit ons midden is weggenomen, onze lieve
en zorgzame moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA
VREEMAN-STAPPER

WEDUWE VAN ALBERT VREEMAN

op de leeftijd van 71 jaar.

Zutphen: Jenny en Arie

Hoofddorp: Albert en Joke

t Henk

Castrop Rauxel: Alie en Harold

Vorden: Dick

Vorden: Hans

Vorden: Henny en Hans

Vorden: Joke en Wim

klein- en achterkleinkinderen.

7251 XL Vorden, 25 januari 1992.
Hertog Karel van Gelreweg 10.

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monu-
ta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 30
januari a.s. om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

„ Blijf bij mij Heer
want de avond is nabij."

Toch nog plotseling is overleden mijn dierbare man,
onze zorgzame vader en lieve opa

WILHELM SPANHAAK

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden: F. Spanhaak-Smit

Veessen:

Zwolle:

Vorden:

Jody en Dineke
René, Wenche

Frans
Margriet, Sanne

Heleen

7251 PA Vorden, 24 januari 1992.
Hilverinkweg 2.

De crematieplechtigheid heeft plaats gehad op
woensdag 29 januari in het crematorium „Kranen-
burg", Kranenburgweg 9 te Zwolle-Noord.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons comité-lid

W. SPANHAAK

Met name zijn vrouw en kinderen wensen wij sterkte
met het dragen van dit verlies.

Comité 4 en 5 mei Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede dat is overleden, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder en oma

REINTJEN BRANDENBARG-
GELTINK

WEDUWE VAN A. BRANDENBARG

op de leeftijd van 81 jaar.

Lc -hem: Jansje en Henk Vreeman

Vinkeveen: Joke en Rob Pelser

Warnsveld: Ton en Yvonne Brandenbarg

Vorden: Bert en Truus Brandenbarg

en kleinkinderen.

Vorden, 27 januari 1992.

:

Correspondentieadres:
Brinkerhof 84, 7251 WP Vorden.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 29 januari van 19.00-19.30 uur in het uit-
vaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4ate Vorden.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatshebben donderdag 30 januari om 14.30 uur in
aula 2 van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

»»>•' *
VERTROUWDE KWALITEIT NU
EXTRA
AANTREK-
KELIJK
GEPRIJSD

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Runderstooflappen
500 gram

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Babi Pangang
100 gram 1,49

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Varkenslever 100 gram 0,95
(eigen) 100 gram 7,76

MUIDERSLOTJES
100 GRAM

O95

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,90

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,9o

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

VLOGMAN
Zutphenseweg 16- Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Heden overleed mijn schoonzuster

Reintjen Brandenbarg-Geltink
WEDUWE VAN A. BRANDENBARG

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden : H. Brandenbarg

Vorden, 27 januari 1992

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

NI
HALVE PRIJS!
(en soms voor nog minder)

op onze topmerken zoals

* ARA * Mexx
* Frankenwalder * Naf Naf
* Weber * Lievertje
* L'Espoir * Barbara Farber * Love
* Felicia * Pointer * Cottonfield

* Melka
* Roberto Sarto
* Pierre Monee

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ca vorden - tel. 05752-1381

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

ATTENTIE

Alleen verkoop aan huis:
verse haantjes, kip, eieren,

enz.

Poeliersbedrijf T. Rossel
Nieuwstad 45 - Tel. 1283

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK



2 bos NARCISSEN 5,95
2 bos BLOEMEN naar keuze

b.v. tulpen, rozen, anjers 8,95

DE VALEWEIDE bloemen

HAANTJES 5,75 PERK,LO
FILET 13,75 PER KILO

stukjes FILET 6,25 PER v* KILO

POELIER HOFFMAN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Appel Spijstaartjes
met verse appels en 100% amandelspijs

lekker, hé!

DIT WEEKEND:

van 6,- voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 -

Tel. 05750-15410

DE OTTEN-SHOW
„Geen theater, wél een show!"

Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van
bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog
meer. Een show van verschillende modellen in
verschillende kleuren. Allemaal héél mooi en héél
degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime keus.
Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat
uitzoeken, biedt OTTEN vele mogelijkheden om uw keuze
te maken: prachtige stoffen in vele dessins en kleuren, of
het mooiste leer, ook weer in meerdere kleuren.

Losse-kussen-service
OTTEN heeft ook nieuwe, losse kussens voor u, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over
met hem, hij adviseert u graag en goed.

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

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

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

Meubelfabriek Otten b.v.
MAAK EEN
THUIS VAN
HUN TEHUIS
30.000 Kinderen, verdeeld over allerlei
soorten internaten, pleeggezinnen en
gezinsvervangende tehuizen, kunnen
niet terugvallen op hun eigen ouders.
Het Nationaal Fonds Kinderbescher-
ming springt daarom bij met financiële
hulp. Zo worden noodzakelijke voor-
zieningen voor de opvoeding vaak toch
nog mogelijk. Steun daarom het
Nationaal Fonds Kinderbescherming.

N A T I O N A A L
F O N D S
K I N D E R B E S C H E R M I N G

G l O 4 0 4 0 4 0

T.V. opname
Doet ie 't of

doet ie 't niet
25 januari,

1,8,15 februari
Vertrek 14.00 uur uit

Vorden.

Inlichtingen:

H AVI,
voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Huur
Mister Steam
m reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam h te huur bij:

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

O

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

\

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD: DRUKKERIJ AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ON STEN K

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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ANBO \vil hogere AOW
voor alleenstaanden
Als het aan de ANBO ligt krijgen bijna 200.000 alleenstaanden
met alleen een AOW-inkomen, per jaar f 1.042,62 netto boven op
hun basispensioen. Om dit te bereiken moet het ANBO-plan voor
een AOW-Alleenstaanden Opslag (AAO) worden ingevoerd, zo
maakte de bond op 23 januari 1992 bekend. De uitvoeringvan het
AAO-plan kost bijna driehonderd miljoen gulden. Volgens de
ANBO kunnen die kosten uit een verhoging van de AOW-premie
worden betaald. De AAO-regeling kan uitgevoerd worden door de
Sociale Verzekeringsbank.
De voorstellen van de ANBO draaien
om alleenstaanden die alleen AOW
hebben, of AOW met een aanvullend
pensioen van maximaal f 100,- per
maand. In het AAO-plan krijgen zij
een opslag van 7 procent op hun
huidige inkomen. De AOW wordt
daarmee opgetrokken naar 75 pro-
cent van de totale AOW van een
(echt-)paar. Nu krijgen alleenstaan-
den nog 70 procent van de gehuw-
den-AOW.

Van de 1,2 miljoen AOW-ontvangers
komen er 192.800 in aanmerking
voor deze opslag. Dat kost in totaal
292 miljoen, ofwel 1,11 procent van
de 25 miljard AOW-premie die we sa-
men per jaar opbrengen. Deze extra
kosten kunnen volgens de ANBO
worden gefinancierd dooreen verho-
gingvan de AOW-premie.
Andere financieringsmogelijkheden
zijn: een verhoging van het maxi-
mum inkomen waarover AOW-pre-
mie geheven wordt of het verhogen
van de inkomstenbelasting.
Volgens de ANBO moet de Sociale
Verzekeringsbank de AAO gaan uit-
voeren. Deze instantie keer het (ba-
sis-) AOW-pensioen uit. Sommige
pensioenfondsen laten de aanvullen-
de pensioenen al via de Sociale Ver-
zekeringsbank uitbetalen. De Bank
kan voor de deelnemers aan deze
pensioenfondsen vaststellen of zij
recht hebben op de AAO-opslag.
Hierover zal de ANBO nog nader
overleg voeren met de Sociale Verze-
keringsbank.

Maatwerk
De AOW-Alleenstaanden Opslag
(AAO) heeft veel voordelen, vindt de
ANBO. Het plan is echt maatwerk.
Alleen de meest achtergestelde
AOW-ers, namelijk alleenstaande 65-
plussers met een laag inkomen, krij-

gen de opslag. Zij hebben al jaren-
lang een weinig florissante inko-
menspositie.
Vorig j aar toonde een onderzoek van
de drie ouderenbonden en het NI-
BUD aan dat een alleenstaande met
alleen AOW ongeveer f 92,- per
maand tekort komt om acceptabel te
kunnen leven.
De AAO zou deze toestand in één
klap structureel oplossen. Mensen
met hogere inkomens vallen buiten
het AAO-plan. Dat maakt de AAO
goedkoper dan een algemene verho-
ging van de AOW.
Een ander voordeel is dat de AAO
slechts tijdelijk geld kost. Door de
steeds betere pensioenregelingen zal
het aantal ouderen dat gebruik moet
maken van de opslag in de toekomst
steeds minder worden.

De nadelen van het plan zijn volgens
de ANBO te verwaarlozen. Dat de
AOW voor alleenstaanden in feite in-
komensafhankelijk wordt door in-
voering van de AAO, is volgens de
bond slechts een tijdelijk nadeel. Met
het groeien van het aantal aanvullen-
de pensioenen neemt dat nadeel im-
mers af.
Ook gelooft de ANBO niet dat al-
leenstaanden door de AAO-opslag
minder geneigd zijn te zorgen voor
een eigen aanvullend pensioen.

Politiek
De ANBO denkt dat het AAO-plan
veel weerklank zal vinden bij de poli-
tieke partijen. Enkele van die partij-
en roepen al jaren dat zij iets willen
doen aan de inkomenspositie van de
meest schrijnende gevallen. De
ANBO wil de komende maanden
overleggen met deze Tweede Kamer-
fracties over de invoering van de
AOW-Alleenstaanden Opslag
(AAO).

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Kerriegerecht met appel
Rundvlees, kerriepoeder en licht zure appels vormen de hoofdbestand-
delen van een eenvoudig doch bijzonder smakelijk hoofdgerecht. U
kunt er heel goed droog gekookte rijst of gekookte aardappelen bij opdie-
nen.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram runderstooflappen, kerriepoe-
der (bij voorkeur de milde soort: kerrie Djawa), 2 a 3 appelen, citroen- of
limoensap, bouillontablet (of-poeder), bloem, enkele eetlepels melk.

U maakt het vlees dhroog met keukenpapier en snijdt het in pinkbrede
reepjes. Verhit 75 gram boter en wacht tot het schuim op de boter groten-
deels is weggetrokken. U bakt de reepjes vlees er snel aan alle kanten
bruin in en bestrooi daarna de reepjes met wat zout, peper en l eetlepel
(iets minder of meer mag ook) kerriepoeder.
Schep alles goed om. Temper de warmtebron en voeg dan 4 deciliter ko-
kende bouillon toe. Leg het deksel op depan en laat het vies zolang zach-
tjes sudderen tot het gaar is (afhankelijk van de soort stooflappen l tot 2
uur). U schilt de appelen en snijdt elke appel in 8 parten. Verwijder de
klokhuisdelen en besprenkel ze met 2 eetlepels citroensap en voeg de ap-
pelen bij het inmiddels gaar geworden vlees. Schep alles voorzichtig om
en laat alles dan nog 5 tot 10 minuten sudderen.
Schep het vlees en de appelen met een schuimspaan uit depan. Houdt
het in een voorverwarmde schaal warmTMeng in een kom l /2 eetlepel ge-
zeefde bloem met 4 eetlepels melk. Daarna roert u er 4 eetlepels van ht
stoofvocht door en schenkt het mengsel door een zeefje bij het stoof-
vocht. Breng alles, onder voortdurend roeren, aan de kook en laat alles
dan nog 4 tot 5 minuten zachtjes doorkoken.
Proefde saus en voeg naar smaak eventueel een beetje peper en/of pi-
mentpoeder toe. Schenk de saus hierna over het vlees met de appelen.

Tip: wanneer u vlak voor hetopdienen de goed uitgelekte inhoud van l
grote pot of blik witte of bruine bonen in de saus opwarmt en het daarna
over het vlees met de appelen schenkt dan vormt u er een éénpans-maal-
tijd van die, juist in deze tijd van het jaar, u een applausje zal opleveren.

Bereidingstijd: 40 minuten (zonder stooftijd)
Energie per portie: ca. 1074 kj (225 kcal)

Toneelgroep Linde bracht:
'Niet elke haan kraait'
Als mensen met vakantie gaan dan denken sommigen dat dan
maar meteen alle 'remmen' losgegooid kunnen worden en er
maar vrolijk op los geleefd kan worden.

rolitievaria VORDEN

Althans zo leek het bij Dries Bultjens.
Na jarenlang samen met zijn vrouw
Aaltjen een boerderij te hebben ge-
rund, was na de verkoop van het be-
drijf er eindelijk gelegenheid om sa-
men op vakantie te gaan.
Er werd een leuk pensionnetje opge-
zocht en de vakantie kon beginnen.
Dries geraakte echter al vrij snel in de
ban van ander vrouwelijk schoon,
met name een struise blondine had
zijn absolute voorkeur.
De andere pensiongasten vonden dat
geflirt van Dries maar zo-zo en be-
dachten een plannetje. Zijn vrouw
Aaltjen werd een blonde pruik opge-
zet en Dries werd hoe langer en meer
verkikkerd op het blondje. Dat was
wel even schrikken toen hij ontdekte
dat hij zijn eigen echtgenote 'ge-
strikt' had.
Natuurlijk allerhand komische ver-
wikkelingen die de toneelgroep 'Lin-

de' het publiek zaterdagavond in het
Dorpscentrum voorschotelde. De re-
gie was zoals vanouds bij Rinus Pel-
grum in goede handen.
Gedurende het blijspel stapte er par-
mantig een echte kraai over het to-
neel. Deze haan, een tamme en ei-
gendom van de familie Bosch van de
Leopoldshoeve was voor boef Dries
een echte kameraad. Hij was er bij
wijze van spreken nog 'gekker mee'
dan met zijn eigen vrouw!
De rollen van Dries en Aaltjen wer-
den voortreffelijk door Berend Ko-
ning en Netty Arfman gestalte gege-
ven. Verdere medewerkenden waren:
Janny Haring, Jeanette Lenselink,
Henny Pardij s, Riette Arfman, Bert
Tuinman, Jan en Herbert Bosch,
HenkSleumer. Grime: Jan Eskes. Ge-
luid: Ferdie Schmitz. Souffleuse: An-
nie Ruiterkamp. Het stuk werd ge-
deeltelijk in dialekt gespeeld.

Janny Westerveld-Veerman Lid van Verdienste:

Feestavond v.v. Vorden
De emancipatie binnen de voetbalvereniging 'Vorden' heeft toe-
geslagen. Tijdens de jaarlijkse feestavond, welke gehouden werd
in hotel Bakker, werd Janny Westerveld-Veerman benoemd tot lid
van verdienste van 'Vorden'.
Janny Westerveld heeft 25 jaar de
funktie van 'cheffin van de kantine'
bekleed. Voorzitter Jan Rouwenhorst
roemde de enorme inzet die zij al die
jaren aan de dag heeft gelegd.
'Janny Westerveld staat altijd voor ie-
dereen klaar. In die periode toen er
in de vo^Bialige kantine onder zwa-
re omstandigheden gewerkt moest
worden, slaagde Janny erin om al t i jd
iedereen weer op te porren zijn of
haar werk te doen. Dat daarbij ge-
werkt m^fct worden, terwijl het dak
lekte, dWRie haar niet', aldus Jan
Rouwenhorst die haar het insigne en
bloemen overhandigde.
Aan het begin van deze competitie
heeft Janny Westerveld de funktie
neergelegd en heeft zij de sleutel van
de kantine overgedragen aan Wille-
mien Hulshof. Een daverend applaus
vanuit de zaal maakte duidelijk dat

de gehele vereniging met de benoe-
ming van het eerste vrouwelijke 'Lid
van Verdienste' instemde.
Wim v.d. Logt, Johan Dekkers, Al-
fons Bosch werden gehuldigd vanwe-
ge hun 25-jarig lidmaatschap. Ab
Nijenhuis, die inmiddels 40 jaar lid
is, kon vanwege omstandj^«den deze
avond niet aanwezig zijn^Tlij zal tij-
dens het slotbal op zaterdag 30 mei
in het Pantoffeltje worden gehul-
digd. Voorzitter Jan Rouwenhorst zei
in zijn openingswoord o^fede vereni-
ging momenteel goed be^jf is.
'Zowel bij de leden als in de commis-
sie is de sfeer goed en dat maakt het
werk voor het bestuur er alleen maar
gemakkelijker op. Hij vertelde voorts
datere-voorzitterW. Kuyper, herstel-
lende is van zijn ziekte. Het gaat de
goeie kant met hem op', aldus Rou-
wenhorst.

JANUARI:
29 BejaardensoosVierakker-

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

FEBRUARI:
l Toneeluitvoering Vierakker
3 ANBO Klootschieten 'de

Goldbcrg'
3 Vrouwenclub Medler
4 Soos Kranenburg,

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

K) ANBO Klootschieten 'de
Goldberg*

I O Jaarvergadering de Snoekbaars,
de Herberg

I1 Plattelandsvrouwen,
Handwerkdoedag in
Dorpscentrum

12 Plattelandsvrouwen,
Vlinderstichting

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

Herberg
17 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg'
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 KPO Vierakker
18 Soos Kranenburg
18 NCVB Jaarvergadering
19 HVG Dorp in de Voorde
19 ANBO, Soos Dorpscentrum
20 HVGWildenborch
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 ANBO Ledenbijeenkomst,

Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler

24 ANBO Klootschieten 'de
Goldberg'

25 Plattelandsvrouwen, Excursie
Aviko

25 KPO Vierakker, Prov. Agrarische
Studiedag

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

MAART:
l Kranenburgs Karnaval
1 Karnaval'DeHerberg'
2 Karnaval'De Herberg'
3 Karnaval'De Herberg'
3 Plattelandsvrouwen Vorden,

Patchwork
3 Soosmiddag, Carnaval
4 HVG Wichmond, lezingen

modeshow
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Plattelandsvrouwen Vorden,

Culturele Avond
9 Vrouwenclub Medler

11 Welfare handwerken, Wehme
15 Bruidsshow Pantoffeltje
17 KPO Kranenburg-Vorden
17 KPO Vierakker, Therminale

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

middag
17 NCVB, dr. Dagevos, stress
17 Soosmiddag, Kranenburg
18 HVG Dorp
18 l IVG Wichmond, Harrie

Kettelerij, lezing
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVGWildenborch,

Branclwondencentra
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler
25 Welfare voorjaarcontactmiddag,

de Wehme
30 HVG Dorp
30 Vrouwenclub Medler
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

Koffiemorgen
31 Soosmiddag Kranenburg

Op donderdag 23 januari werd aan-
gifte gedaan van diefstal van een
fiets. De herenfiets werd ontvreemd
bij het NS-station te Vorden.

Op donderdag vond er een aanrij-
ding plaats tussen een personenauto
en een ree. De bestuurder van de
personenauto reed met zijn auto
over de Wildenborchseweg toen er
plotseling een ree de weg overstak.
Een aanrijding kon hij niet meer
voorkomen. De ree werd gedood en
de auto liep schade op.

Op donderdag werd door de rijkspo-
litie Vorden snelheidscontroles ge-
houden in de gemeente Vorden. Tij-
dens de controle, zowel binnen als
buiten de kom werd tegen 32 be-
stuurders proces-verbaal opgemaakt
wegens te hard rijden.

Op vrijdag 24 januari vond er een
aanrijding plaats op de Rondweg te
Vorden. Een bestuurder van een per-
sonenauto welke op de Baakseweg
reed en de Rondweg over wilde ste-
ken zag te laat dat er een personen-
auto over de Rondweg aankwam uit
de richting van Hengelo. Hierdoor
kwamen beide auto's met elkaar in
botsing. Er was alleen materiële scha-
de.

Op zondag 26 januari vond er een
aanrijding plaats op de Almenseweg.
Een bestuurder van een personenau-
to welke op de Mispelkampdijk reed
verleende een andere bestuurder van

een personenauto welke over de Al-
menseweg reed geen voorrang. Ge-
volgen: beide auto's schade, geen ge-
wonden.

Op zondag vond ook een aanrijding
plaats op de Viei akkersestraatweg. In
een bocht raakte een bestuurder met
x i j i i auto in een slip en kwam in de
berm tot stilstand, /owel de auto als
een boompje werden vernield.

Op maandag 27 januari werd aangif-
te gedaan van vernieling. Van de vo-
lière bij het bejaardenhuis werd het
slot vernield. Tot op heden wordt
niets vermist.

Verloren voorwerpen
Portemonnee, zwart met f 95,-; zwar-
te knipportemonnee; l rood kinder-
handschoentje, nylon plus opdruk;
gouden armband, close forever.

Gevonden voorwerpen
Grijze handschoen met rood/witte
strepen; blauw fietsslot 'Luma
Spain'; achterklep van kleine aan-
hangwagen; portemonnee, bruin
met totaal f 143,06; jas, groen met
zwart.

Aangetroffen dier
Golden retriever, donker van kleur,
reu.

EIGENLIJK?
Vraag: Wanneer ben ik eigenlijk aangifteplicht ig.
Ik heb de laatste jaren geen aangiftebiljet meer ont-
vangen. We hebben wel een eigen huis, maar daar zit niet
veel hypotheek meer op en mijn bijverdiensten zijn onge-
veer f l .000,— per jaar.

In de afgelopen tijd hebben veel mensen weer van de inspecteur - via
het computercentrum in Apeldoorn - per post een aangiftebiljet A, E
of B ontvangen. De (normale) inleveringsdatum daarvoor is dan l
april 1992. Dat wil zeggen dat het biljet dan uiterlijk 31 maart 1992 bij
de Belastingdienst binnen moet zijn. Iedereen aan wie de inspecteur
zo'n op naam gesteld aangiftebiljet uitreikt (dus niet een T-biljet), is
wettelijk verplicht de vereiste aangifte te doen.
Indien u geen aangiftebiljet heeft ontvangen, wil dat nog niet zeggen
dat u dan ook geen aangifte hoeft te doen. Als aan u voor l juli 1992
geen aangiftebiljet A,E of B over 1991 is uitgereikt, bent u namelijk
wettelijk verplicht binnen 14 dagen de inspecteur schriftelijk om uit-
reiking van een aangiftebiljet te verzoeken, tenzij u redelijkerwijs van
mening kunt zijn dat u over 1991 geen inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen of vermogensbelasting over het vermogen per l
januari 1992 verschuldigd bent. (Als een T-biljet wordt ingeleverd
hoeft overigens niet meer om uitreiking van een A- of E-biljet te wor-
den gevraagd.)
De regel is dus: verplicht, tenzij.... Maar hoe weetje dat nu precies.
Hier is o.a. het begrip 'verplichte aanslag' van belang. Zonder op alle
details in te gaan, zijn daarbij vooral 2 regels van belang. In de eerste
plaats is het zo, dat geen aanslag wordt opgelegd in die gevallen waarin
het loon en de andere aan inhouding van loonbelasting onderworpen
inkomsten in totaal niet meer bedragen dan het bedrag van de zgn.
aanslaggrens. Deze bedraagt voor 1991 f 68.100,—. Het gaat hier om
de bruto looninkomsten.

In de tweede plaats wordt ook geen verplichte aanslag opgelegd als de
zuivere niet aan inhouding van loonbelasting onderworpen inkomsten
plus de negatieve persoonlijke verplichtingen minus de toegepaste
rentevrijstelling in totaal niet meer bedragen dan f 1.000,—. Uit deze
regel komt het populaire bijgeloof voort 'dat je duizend gulden belas-
tingvrij kunt bijverdienen'. Voorwaarde voor die belastingvrijdom is
dan wel dat men niet op één van de vele andere gronden in de aanslag-
regeling wordt betrokken.
Wanneer u tegelijkertijd loon ontvangt uit meerdere dienstbetrekkin-
gen is tevens de voorwaarde, dat u bij alle loondiensten in de juiste
tariefgroep voor de loonbelasting bent ingedeeld: dat wil zeggen
slechts bij één dienstbetrekking in groep 2 of 3 en de overige(n) in
groep l.

Voor de vraag of de grens van f 1.000,— is overschreden, moeten de
positieve en negatieve bestanddelen van het onzuivere inkomen alsme-
de de negatieve persoonlijke verplichtingen en de toegepaste rente-
vrijstelling worden gesaldeerd. Zo gaat het bijvoorbeeld om het saldo
van bijverdiensten, de 20%-bijtelling wegens het hebben van een auto
van de zaak, ontvangen alimentatie, fooien die niet in de loonopgaaf
van de werkgever /Jjn verwerkt, rente (na aftrek van de rentevrijstel-
ling), dividend (niet na aftrek van de dividendvrijstelling), inkomsten
uit eigen woning, enzovoort. Bedenk dat de inkomsten uit eigen wo-
ning bestaan uit de huurwaarde van uw woning, volgens de daarvoor
vastgestelde tabel, waar dan de hypotheekrente van wordt afgetrokken.

Deze rubriek wordt verzorg door:
De Rfgt, Bloemendaal & Wiegerinck/A-4 Groep: Accountants en Belasting-
adviseurs, Ruurloseweg21, 7251 LA Vorden.
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SENSATIONELE UITVERKOOP
want gekker kan het niet.

Kom beslist even kijken, want het loont zeker de moeite.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking te verle-
nen aan het bouwplan van de gemeente Vorden, de
Horsterkamp 8 te Vorden, voor het bouwen van een
kinderdagverblijf aan het Wiemelink 40, alhier, kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie K, no. 340.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot 14 februari 1992 voor
een ieder ter gemeente-secretarie (koetshuis) ter in-
zage, met de mogelijkheid om hiertegen gedurende
die periode schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun
college.

Vorden, 30 januari 1992.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerl'ng.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 31 januari 1992 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bij hun besluit d.d. 17 januari
1992,no. RG91.67256-RWG/G5208 onherroepelijk
goedgekeurde bestemmingsplan 'Buitengebied 1989,
no.4'.

Dit plan heeft betrekking op het tuincentrum aan de
Ruurloseweg, alhier (voormalige kwekerij Spiegelen-
berg).

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat het
college van Burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van 5 jaar, vrijstelling te verlenen van de be-
palingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1990, no. 2'.

Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van de
coöperatie ABC b.a., Postbus 91 te Lochem, in ver-
band met het gedeeltelijke gebruik van een op het
perceel Ruurloseweg 120 staande loods (kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie E, no. 883) en het
direct daarop aansluitende terrein, als timmerwerk-
annex opslagplaats voor timmerbedrijf Emaus Bouw.
De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 14 februari 1992 ter inzage ter ge-
meente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(Koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van Burgemeester en wethouders.

Vorden, 30 januari 1992

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Ga er maar even
T voor zitten

blauw
zilver (m)
rood (71)
grijs (m)

groen (m)
rood (m)

rood (79)
zilver (m)
rood (79)

wit
blauw (m)

wit
grijs (m)

rood (71)
blauw (m)

grijs (m)

OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, trekh./radio
12S3-drs. LS, trekh./radio
12S 4-drs. TR, radio
12S 3-drs. GL, 1 eig.
13S 3-drs. SR!!,
l.m.velgen + br.b./trekh./ mistl. v + a./radio-cas./spoil. grijs (m)
13N 3-drs. LS,
1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl. v f a. rood (79)
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood (79)

OPEL KADETT
12S 3-drs. ca/p., l.m. velgen/br.b./APK 10/92
12S 3-drs. luxe, hella grille/trekh./radio
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
16S 4-drs. GT, trekh./radio-cass.
13N 3-drs. Club, trekhaak
13S 5-drs. LS, trekh./4x spatl./stootl./radio kit
13N 3-drs. LS, trekh./r.b. spiegel
18S 3-drs. LS,
1 eig./trekh./toerent./4 speakers/gordels a./spatl.
13N 3-drs. LS, 1 eig./trekh./spatl. v + a
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v.
17D 3-drs. LS, 1 eig.
16i 3-drs. LS, 1 eig./trekh.
18i 3-drs. Frisco,
1 eig./get. glas/kuipst./spoilers/rad.cass.

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekh.
16S 4-drs. LS, LPG-instal.
165 5-drs. Travelier,
LPG/trekh./spoilers v + a/mistl. + verstr.
16S 4-drs. LS, get. glas/metaalkleur

OPEL VECTRA
18S 4-drs. GL,
1 eig./LPG/open dak/a.klep spoil./trekh.
17D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte
17D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte

OPEL OMEGA
20i 4-drs. GL,
trekh./spatl. v f a/get. glas/hoofdst. a.
1814-drs. GL,
radio/trekh./get. glas/dakant./hoofdst. a./CPV
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.ü/trekh.

OPEL REKORD
20S 4-drs. LS, LPG

OPEL SENATOR
25i 4-drs. GL,
LPG/airco/CVP/get. glas/comfort pakket

ANDERE MERKEN
Austin Metro 1000 3-drs. •
Fiat Panda 1000 i.e. 3-drs., radio/als nieuw/1 eig.
Fiat Uno 1000 S Fire 45S 3-drs., 1 eig. mooie auto
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass.
Ford Fiësta 3 drs. 1100 CL
Ford Escort 1600 S 5-drs., trekh./rad.cass.
Ford Escort 130015-drs., trekh./spatl. voor
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv.
Renault 11 GTL 5-drs. 1400, trekh./5-bak/r.spiegel
Renault 19 TXE 4-drs. Chamade,
1 eig./sunroof/rad.cass. + a.d.slede/trekh.
Volvo 340 GL 'jubileum'3-drs., LPG/CVP/klokje
Volvo 340 GL 1400 3-drs.,
1 eig./5-bak/get. glas/erg mooie auto

PARTICULIER!!!
Opel Kadett 1600 S 4-drs.,
spoilers rondom/trekh./open dak/5-bak/sportvelg.

86.000 km 7/85 9.250- w.v.
127.000 km 3/85 9.750,- w.v.
91.000 km 6/86 12.400-

135.000 km 8/86 9.800- w.v.

99.000 km 1/84 9.500,- w.v.

48.000 km
69.000 km

1/88 15.950-
6/89 16.600-

127.000 km 10/83 6.250-
70.000 km
49.000 km
55.000 km
64.000 km
76.000 km
59.000 km

4/84 6.950,-
1/87 14.950,-
4/87 16.400- w.v.
7/87 14.250,-
4/87 14.750-
6/87 14.950-

70.000 km 10/87 14.900,-
43.000 km 4/87 14.950,-

146.000 km 1/87 15.950,-
50.000 km 10/89 19.800,- w.v.
71.000 km 2/89 18.800-

zwart (m) 16.000 km 10/90 24.800- w.v.

bruin
grijs (m)

platina (m)
blauw (m)

blauw

rood (79)

rood (79)

grijs (m)

blauw (m)

wit

146.000 km
160.000 km

5/82 6.450,
1/85 11.900,

148.000 km 4/86 12.800,-
105.000 km 1986 11.300,-

92.000 km 10/89 24.500,- w.v.

89.000 km 3/91 29.950- w.v.

85.000 km 3/91 29.950- w.v.

107.000 km 6/88 23.500- w.v.

92.000 km 4/87 18.800- w.v.

198.000 km 4/87 17.450- w.v.

zwart 116.000 km 9/84 6.250,-

blauw (m) 280.000 km 10/85 12.500,-

rood
zwart
blauw

silver (m)
goud (m)

blauw (m)
wit

grijs (m)
rood

wit

rood
rood (m)

88.000 km
14.000 km
37.000 km

155.000 km
57.000 km

127.000 km
91.000 km

110.000 km
56.000 km

128.000 km

39.000 km
100.000 km

4/83 2.950,- w.v.
3/90 11.250- w.v.
6/88 13.900-

9/87 8.900,- w.v.
6/87 13.250-
1/84 7.400,- w.v.
7/86 11.400,-

1/88 13.900-
1/89 15.750-
1/87 9.850,-

1/90 26.500-
6/86 11.500-

blauw(m) 14.000 km 9/90 21.300-

grijs (m) 118.000 km 1987 17.500-

W.V. = wordt verwacht

K«W.J.c,e,KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ©: 05730-5 25 55.

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
«05750-22816

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa.Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

s Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Interesse in een leuke
afwisselende baan?

GARANTMARKT
Wilfried
Besselink

zoekt een vlotte

MEDEWERK(ST)ER
voor alle voorkomende werkzaamheden

Dus van kassière tot inpakken en
schoonmaken.
Leeftijd tussen de 18 en 22 jaar.
Het gaat om een baan van 36 uur.

Sollicitaties aan:
Dorpsstraat 6, 7234 SN Wichmond.

Martin gaat ons na 5 fijne jaren verlaten,
daarom willen wij ons jonge team

versterken met een

JONGEN
van ca. 16 t/m 19 jaar

die het leuk lijkt in ons volambachtelijke
bedrijf te kunnen werken en opgeleid wil

worden als slager.

Wiljo en Rolande Kuenen,
tel. 05735-1337.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - tel. 1337



FONKELENDE
MEUBELIDEEËN

Romantische eiken
slaapkamer met perfecte
afwerking, in mooie blank
antiek kleur.Leverbaar in
140 en 160x200 cm.

Ledikant
140x200 cm

Nachtkastje,
per stuk

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

Wwim
PRIJZEN

wintercollectie
Modecentrum

Dorpsstraat 22

RUURLO

Tel. 05735-1438

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-Video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Urtira De
Reeoordweg 2, Vorden

Tel. 3459

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
in biologische en biologisch dynamische produkten

aardappel SURPRISE

van 1,10 voor U, ̂ 7 3 per kg

5 kg voor 4,25

Aanbieding geldig van 30-1 t/m 5-2.

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur

zaterdag van 9.30-12.30 uur

Alles voor de scn iet sporti scni

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richt kijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Warten
tlteds JoeltreffenJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

TE KOOP:^

FRAAI
WOONHUIS
(helft vanmwbd)

met garage en ruime hobbyruimte

In rustige buurt te

Steenderen
Inhoud woning ca. 460 m3 op een terrein van
ca. 480 m2.

Vraagprijs n.o.t.k.

Inlichtingen 05755 - 1959

WINTERTIJD!
ZORG VOOR EEN GEZONDE

VOEDING

Proef één van onze vele volkoren specialiteiten, o.a.:
Waldkorn, Sovital, grof en fijn volkoren,

biologisch en meergranen

Vers van de Echte Warme Bakker, dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

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

Formulieren invullen.
Brieven schrijven.

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

is er een informatie-morgen
in het Dorpscentrum in Vorden.

U krijgt dan uitleg over de kursus

van 6 lessen.

Wilt u vóór die tijd al meer weten,

belt u dan naar:

"Centrum de Waterstraat",
tel. nr.: 05750-13844

(op maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen)

Aanbieding:

155/13

185/60x14

_ 89,50
144,-

zolang
de

voorraad
strekt

Inclusief montage, bal. en BTW.

RICTMAN
AUTOBANDfN

Slotsteeg 18, Hengelo (G.) Tel. 05753-2779



Voor
houtversnipperen:

BEL 05755-1527

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32-Toldijk

Niet vergeten!
VRIJDAG en
ZATERDAG
van 22.00 tot

23.00 uur

PIEKUUR
BODEGA

't Pantoffeltje
VORDEN

Uniek
kwaliteitsvlees

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Vleesveebedrijf „De Huikert" staat
garant voor uniek kwaliteits

rundvlees dat mals, sappig en
buitengewoon smakelijk is en

bovendien zonder toegediende
hormonen of restanten van andere

genees- en groeimiddelen.

Voor folder en informatie:
Telefoon (05739) 12 02

OPRUIMING
MATRASSEN VOORDEEL

POLYETHER SG 40 soft
80x190 _210,-
90 x 200 _ 259,-

140x200_ -419,-
ook leverbaar in
tussenliggende maten

BINNENVERINGS MATRAS

80x190 219,-
90 x 200 _ 265,-

140x200_ _419,-
ook leverbaar in
tussenliggende maten

PIRELLI
SCHUIMRUBBER MATRAS
80x190 530,-
90 x 200 - 595,-

140x200- 945,-
ook leverbaar in
tussenliggende maten

UITZOEKEN
NU SUPERVOORDEEL IN
SPREIEN
1 -persoons van 75,-. NU 49,-
2-pers. van 115,- NU 75,-
lits-jumeaux
van 149,- NU 98,-

ALL SEASON DEKBED
1-persoons 175,-
extralang 210,-
2-persoons 249,-
lits-jumeaux 298,-

359,-o -

DONSDEKBED 65/35
1 -persoons
2-persoons
lits-jumeaux

179,-
279,-
349,-

BRODERIE VAL
48 hoog
val 30 hoog
NU 4,95

NU 9,95

ZIE OOK
ONZE

ETALAGES

HELMINK
meubelen

VORDEN /TEL. 05752-1514

ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

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

WIJ

VINYL 200 BREED
diverse dessins
NU van 49 - 59

voor 29.

PARADE TAPIJT
400 BREED
van 349,- voor

VELOURS TAPIJT
4 kleuren 400 BREED
beige - grijs - violet - antra

op legklare rug NU OSj

KEUKEN TEGEL
ESLO DIA 2 kleuren
van15,45 _ NU

Qf-
*

MEERDAN300TAPIJT-
COUPONNEN IN 400 EN 500
BREEDVAN1TOT12mtr.

MEET SNEL UW KAMER,
WANT UW MAAT IS ER VAST
BIJ!!

Alle tapijten worden gratis gemeten
en gelegd (uitgezonderd trappen

en couponnen)

1500GRAMS

Veren HOOFDKUSSEN
PER STUK 19.95

NU 2 VOOR

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren! (Q

HEETRO
RUURLOBV Garvelinkplein 20

fc»è UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

'S 05735-1661

urv'üunvMJiijjl
J. G. Pannekoek

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

LAATSTE
MNTERJACKS

LAATSTE
TRUIEN

DIVERSE MERKEN NU

<siï£3& LAATST!
TRUÜN

VAN SCOTCH EN SODA
NU

OP AUE OVERI6E DENIM BROEKEN

'INC

STREKT.

AALTEN, BREDEVOORTSEmAAWC 25, EIIERCEN, 'T HAiEN 22. IKHTENVOORDE WÏtAIMtT»

IOCHEM, N IEUWSTAD 17. RUURLO, DORPSTRAAT t). ULFT, DE BLENK. WINTHSWUR. MARKT tH4.
5/92

MAANDAG 17 FEBRUAR11992

Restaurant en Zaal ,

DE HERBERG,
Vorden
ZAAL OPEN 19.30 UUR
AANVANG SHOW 20.00 UUR

BRU
SHOW Voorverkoop! 10,-

Aandezaalf 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.

Voorverkoop:
Covers Bruidsmode, Zutphen
ABN AMRO Vorden De Herberg, Vorden

DEELNEMERS:
Restaurant en Zaal 'DE HERBERG'

WALLE TEMPELMAN

ABN AMRO Zutphen Vorden

Vakfotografie TED BUTER

Geschenkenhuis BARENDSEN, Serviezen

GUUSTA BRUGGERT Huidverzorging

Bruidsmode COVERS

SCHURINK 't Winkeltje in Brood en Banket

Bloembinderij Kwekerij KETTELERIJ

Juwelier-Opticien SIEMERINK

Drukkerij WEEVERS

INGRIDS Haarmode

Taxibedrijf v/h Tragter, A. KLEIN BRINKE

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor je
trouwen gaat Van bruidsboeket tot trouwring en van
bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard voor
ouders en schoonouders!

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

In onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een
ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishou-
delijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkun-
dige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieaf-
deling zorgt bovendien voor snelle en optimale service.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

*HiBiHiHHHTH:BTHiH£#*H:̂ ^

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.

De prijzen zullen u meevallen. .$-
-x-

Café-Restaurant .$.

't Wapen |
van 't Medler f
Ruurloseweg114
Vorden -Tel. 6634

-feiH-HJK^

BANDEN- ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

14 FEBRUARI VALENTIJNSDAG
Op deze dag uit je je genegenheid
door elkaar op romantische wijze
te verrassen! Wij bieden u deze
dag een 4-gangenmenu
bij sfeervol kaarslicht.

Frisse salade
-f -

Champignonsoep
-f -

Varkensfilet met peper/abrikozensaus en gorgonzolasaus

Valentijndessert
- ¥ -

incl. welkomstdrankje en rode wijn ƒ 39,50 p.p.

deTimmerieë
RESTAURANT & CAFÉ

Lochemseweg 16 7231 PD Wamsvekd tel O5751 -1336

Onze keuken is altijd tot 21.30 uur geopend. Dinsdags gesloten.
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'De Graafschaprijders' :

Milieuproblematiek

'Als motorclub zullen wij de milieuproblematiek en haar ontwik-
kelingen nauwlettend moeten volgen. Vooral wat betreft de endu-
ro- en oriëntatierittensport zullen we op onze hoede moeten zijn.
Op tijd problemen onderkennen en vooruitzien zijn eerste vereis-
ten om te kunnen overleven.'
Deze woorden sprak sekretaris Wou-
ter Memelink tijdens de jaarvergade-
ring van 'De Graafschaprijders'. Hij
noemde 1991 uit sportief oogpunt
een zeer goed jaar, waarbij Memelink
erop wees dat de vele evenementen
niet mogelijk /ouden zijn geweest
/onderde medewerking van de leden
de sponsoren, grondeigenaren e.d.
De vereniging telt momenteel 332 le-
den. In het zeer uitgebreide jaarver-
slag werden onder meer de toertref-
fens gememoreerd, de vele oriënta-
tieritten, waarbij 'De Graafschaprij-
ders' ook nationaal aan de weg t im-
merden. Het/elfde kan gezegd wor-
den op het gebied van enduro- en
Crosswedstrijden. Ook hier deden le-
den van 'De Graafschaprijders' veel-
vuldig van zich spreken. De gehou-
den Kermiscross b l i jk t voor herha-
ling vatbaar.

De wintertraining onder leiding van
KNMV-bondsti ainer Jan Broekhof is
inmiddels weer op de zaterdagmid-
dagen begonnen.

Touwtrekken kunnen de motorrij-
ders ook. Het afgelopen jaar werd
'De Graafschaprijders' voor de vi j fde
keer kampioen van Vorden.

Voorzitter Wim Bielderman maakte
bekend dat het zo goed als zeker is
dat 'De Graafschaprijders' in 1993,
wanneer de internationale motorzes-
daagse in Assen zal worden gehou-
den, met twee teams aan de start zal
verschijnen. Penningmeester Bert
Regelink liet de leden weten dat cle
vereniging zo gezond is als een vis.
De aftredende bestuursleden W.
Bielderman en J. A. Wuestenenk wer-
den bij akklamatie herkozen.

Inzameling plastic door
verenigingen
Behalve voor het oud papier gaan de verenigingen binnenkort
ook de boer op om landbouwplastic in te zamelen. Het gemeente-
bestuur wil op deze manier de kas van de plaatselijke clubs spek-
ken en tevens voorkomen dat de kosten van de inzameling nog
verder toenemen. Voor de agrariërs blijft alles bij het oude.
'Momenteel is het nog zo dat een
particulier bedrijf in het voor- en na-
jaar de boeren langs gaat en het ma-
teriaal ophaalt. De kosten daarvan
nemen echter almaar toe', aldus
Limpers. Door de verenigingen te
vragen de inzameling uit te voeren is
het echter mogelijk een verder prijss-
tijging te voorkomen. 'En', zo bena-
drukt de gemeentelijke zegsman,
'kunnen we er tevens voor zorgen dat
de clubs wat extra geld verdienen. Ei-
genlijk sni jdt het mes aan drie kan-
ten. De verenigingen kunnen hun
kas spekken, de gemeente is verze-

kerd van continuïteit in cle inzame-
ling en — het belangrijkste — het
milieu heef t er baat bij.'
Hoeveel geld de verenigingen kun-
nen verdienen is nog niet duidelijk.
'We denken er aan om een bepaald
bedrag per adres te betalen of een
kiloprijs in te voeren. De komende
maanden moet nog worden uitge-
/< u ht wat de voorkeur verdient.
Dhr. Limpers venvacht dat er binnen
twee maanden een uitgewerkt plan
op tafel ligt. Limpers: 'Dat moet ook
wel want dan is het kuilvoer op en
willen de boeren van het plastic af.'

Cursus 'een eigen
bedrijf beginnen'
Het I n s t i t u u t Midden- en Kleinbe-
dr i j f Gelderland organiseert in sa-
menwerkimg met de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor
Noordoost Gelderland te Zutphen
een extra cursus 'een eigen bedrijf

beginnen?'. Deze zes zaterdagen om-
vat tende cursus gaat op 22 februari
1992 van start. De cursusdata zijn 22
en 29 februari, 14, 21 en 28 maart en
4 april. Tijdens deze cursus werkt de
cursist zijn eigen ideeën uiten wel zo
dat op het eind een eigen specifiek
ondernemingsplan gereed is. Bij het
uitwerken van dit plan wordt de cur-
sist met raad en daad bijgestaan dooi

deskundigen op het gebied van mar-
keting, financiën, bankzaken, verze-
keringen, verkooptraining, enz.
Aan het eind van de cursus kan welo-
verwogen het besluit genomen wor-
den of de plannen voor het opzetten
van een eigen bedrijf uitgevoerd
moeten worden of niet.

Wil men nadere informatie over de
cursus of wil men deelnemen, dan
kan men contact opnemen met het
Instituut Midden- en Kleinbedrijf,
tel. (05750) 14203.

dagboekl
*—* Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Vorden bezit, in het hartje van het
dorp, een royale bibliotheek. In to-
taal zijn daar zo'n 18.000 boeken be-
schikbaar voor volwassenen. En nog
eens circa 8.000 kinderboeken. Plus
een flinke collectie compact discs.
Bovendien kunt u in de bibliotheek
een groot aantal kranten inzien en
meer dan zeventig tijdschriften. Te-
veel om op te noemen.

We mogen daarom als dorpsgemeen-
schap best b l i j zijn met onze biblio-
theek. Dank zij een gemeentelijke
subsidie kan voor eenbescheiden be-
drag van f 30,- per jaar iedere inwo-
ner van ons dorp profiteren van deze
boekenrijkdom. Voor 'ie bewoners
van Wichmond is er verder een uit-
leenpost in het centrum van Wich-
mond met een eigen collectie.

Elke maand worden de collecties gro-
teren eigenlijk is hel ongelooflijk wat
je als lid van de bibliotheek kunt le-
nen en Ie/en (of, als het om Cü's
gaat, kunt beluisteren). Zoveel lees-
ple/.ier \^^ volwassenen en kinde-
ren moe^Tigenlijk op nog ruimer
schaal bekend zijn. Welnu, daar gaat
de redactie van '•! lon tac l ' iets aan
doen. Regelmatig wordt vanaf heden
in ons bJflkde rubriek 'Dag Boek!'
opgenoiH Daarin vertelt onze
'Boekanier' welke nieuwe romans de
moeite van het lezen waard zijn. Over
welke onderwerpen en hobbies u
meer te weten kunt komen dank zij
de boeken van de bibliotheek. Welke
verdere informatie en andere dien-
sten de Vordense bibliotheek u kan
geven.

Dat is allereerst een service aan de
lezers van ons blad. Maar het is ook
een algemeen belang, want tenslotte
kost de bibliotheek onze gemeen-
schap via een subsidie jaar l i jks een
fors bedrag. Dan is het ook goed
wanneer we u via 'Contact' op de
hoogte houden van alles wat er -
dank zij de boeken-, tijdschriften- en

compact-disc-collectie van de Vor-
dense bibliotheek - allemaal tot uw
beschikking staat.

Redactie

Aflevering l
Rode oortjes

Sommige mensen kijken een beetje
bedenkelijk naar cletectiveboeken. Ze
hebben bij velen niet zo'n hoge waar-
dering. Toch is dat een vooroordeel,
want het lezen van een spannende
detective kan voor mensen die een
druk leven hebben een waardevolle
ontspanning zijn. Wie ze leest, hoeft
zich niet te schamen en verkeert in
goed gezelschap, want een beroemd
man als Winston Churchill was er,
zegt men, een groot liefhebber van.

Neem nou de meest bekende Neder-
landse schrijver van detectiveboeken:
A.C. Baantjer. Deze oud-politieman
beschrijft heel boeiend vooral de
Amsterdamse misdaadwereld en
heeft al tientallen boeken op zijn
naam staan. Zijn hoofdpersoon is
steeds dezelfde rechercheur De Cock
en veel van zijn verhalen zijn geba-
seerd op werkelijke gebeurtenissen
die door de auteur een beetje worden
bij gekleurd.
De Vordense bibliotheek heeft een
grote collectie van zijn boeken en wie
er een mee naar huis neemt, volgt
gespannen de belevenissen van deze
gnj/e speurder. Zojuist verscheen
bijvoorbeeld 'De Cock en danse ma-
cabre' dat gaat over drie alleenstaan-
de heren die antiek verzamelen en
beroerd aan hun einde komen in een
leeggeroofd huis. De Cock duikt in
de achtergronden en lost deze
vreemde zaak op zijn bijzondere ma-
nierop.
De auteur Baantjer is slechts één van
de vele schrijvers van detectiveboe-
ken, die u in de bibliotheek kunt le-
nen. Dit genreboeken is daar gemak-
kelijk te vinden, want op de rug van
elke detectiveroman is eeoA|cker ge-
plakt met een doodskopje^r op. Ge-
makkelijker kan het niet.
Als u dus eens een paar avonden ver-
lost wilt worden van die eeuwige spel-
letjes en andere vaak weij^^boeien-
de programma's <>}> de MR'isie: ga
naar de bibliotheek en neem een
paar detectives mee. Dat worden
spannende uren dank zij 'de rode
oren-schrijver' Baantjer en zijn colle-
ga's die op u wachten in de biblio-
theek.

Boekanier

H.V.G. Wichmond
Woensdag 22 januari had men de
HVG-avond weer. Dit keer was de
jaarvergadering aan de beurt.
De voorzitster opende met het lezen
van Efeziërs 4 vers 25, daarna had zij
een overdenking wat in de fakkel
stond. Het jaarverslag van de secreta-

, Weekblad Contact

De oplossing luidde:
De maretak is het symbool van eeuwig leven, dat van de liefde is het hart
De kerstboom brengt ons elk jaar weer een stapje dichter bij de vrede.

f 25,- Mevr. Lijftogt-Breuker, Nieuwstad 32, Vorden
f 20,-G.H. Zweverink, Burg. Galleestraat34,7251 EC Vorden
f 15,-G. Reurink-Lindenschot, Beemersteeg l, 7261 BR Ruurlo
f 10,- L.W. Visschers, Brinkerhof 63,7251WX Vorden
f 10,- Gonny Cornegoor, Hoetinkhof 118,7251 WE Vorden
f 10,- Z. Bloemendaal, Hackforterweg 33,7234 SH Wichmond
f 10,- H. Eggink, Herdershof 37, 7232 BS Warnsveld
f l O,-W. Heusinkveld, Hetjebbink 57, Vorden
f l O,- AJ. Donken, Het Hoge 74, Vorden
f 10,- C.G. Verbeek, Ruurloseweg 63,7255 DG Hengelo Gld.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Uitslag
Kinderkers tkleurplaat

Ie prijs f 15,- M. Hoeksma, Geurkenweg 2, Vorden
2eprijs f 10,- Erna Beeftink, Boggelaar l, Warnsveld
3eprijst 7,50 Rianne Lubbers, Brinkerhof 93, Vorden

De overige winnaars allemaal f 5,-:

Johannes Westerink, Deldenseweg 2, Vorden; Rianne Kerk-
wijk, Verkavelingsweg 6, Mariënvelde; Janieke Wentink, Blek-
weg 2a, Hengelo Gld.; Mark Klein Haneveld, Vosheuvelweg 9,
Ruurlo; Dennis Spijkers, Leeuwencamp 15, Baak; Joyce Kra-
jenbrink, hetjebbink45, Vorden; Marije Bloemenkamp, Pru-
nuslaan 3, Warnsveld; Froukje Hiemstra, Wilhelminalaan 26,
Vorden; Monique Hummelink, Wiersserbroekweg l, Vorden;
Anke Nieuwenhuis, Galgengoorweg 7a, Vorden; Hannah Pe-
trie, Pr. Bernhardlaan 14, Steenderen; R. Nieuwenhuis, Pasto-
riestraat 14, Keijenborg.

Alle prijzen af te halen voor vrijdag 7 februari aan ons kantoor:
Nieuwstad 30 te Vorden.

resse en penningmeesteresse werd
/onderop of aanmerkingen goedge-
keurd.
Daar kwam de bestuursverkiezing
aan de orde: mevr. J. Kornegoor-
Cortumme was niet herkiesbaar.
Voor haar kwam mevr. Rozendaal-
Harmsen in het bestuur. Daarna wer-
den er 4 dames gehuldigd, 3 dames
waren 40 jaar lid, te weten Dien Boer-
Tjoonk, Hentje Bruil-Tjoonk, Jantje
Maandag-van Dijk. Er werd elk een
pen aangeboden. Jantje Heerink-
Rietman was 35 jaar bij de HVG en
kreeg een lepeltje.
Na de pauze had men Jan Lamers
uitgenodigd. En die heeft mooie
dia's laten zien van Vierakker en
Wichmond, van vroeger en nu. Het
was een mooie avond. Aan het eind
bedankte de voorzitster Jan Lamers

en werd hem een envelop overhan-
digd. Verder bedankte zij alle leden
voor de komst en wenste hen wel
thuis en tot de volgende keer op 5
februari in Withmundi.

Jaarvergadering
Kranenburgs
Belang
Dinsdagavond 4 februari a.s. wordt
in Gasterij Schoenaker de jaarverga-
dering van Kranenburgs Belang ge-
houden. Na de gebruikelijke agenda-
punten houdt dhr. Van Hoorn uit
I / H hem een lezing over 'Vogels om
het huis'.
Het bestuur hoopt op een goede op-
komst.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur
v.

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

SWOV-aktiviteiten

Algemeen direkteur, de heet /•'. Willbetg, van \\olbihik bv {hier op fie foto) zorgde enxxir dat alle competitieteams thans in een
uniforme outfit, spelen. Foto: 'Flash'

Wist IJ dat: de St icht ing Welzijn Ou-
deren Vorden (SWOV) U wekelijks
de mogelijkheid biedt tot het deelne-
men aan diverse MBvO-aktiviteiten
zoals:

— Gymnastiek voor 55'/2 iedere dins-
dagmorgen in sporthal Het Jeb-
bink.

— Gymnastiek voor 65+ iedere
woensdagmorgen in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat.

— Gymnastiek in Vierakker/Wich-
mond, iedere donderdagmiddag
in gebouw Withmundi.
Gymnastiek is gericht op het in
goede konditie houden van het
gehele lichaam, door het doen
van gerichte oefeningen. Zo blijf
je langer fit en lenig en je kunt
elkaar stimuleren.

— Sport en Spel: enkele sporten die
in de lessen aan bod komen zijn:
o.a. volleybal, badminton en
vloertennis. Sport en Spel wordt

iedere maandagmorgen in de
sporthal Hetjebbink gegeven.

Volksdansen wordt iedere woens-
dagmorgen in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat gegeven.

Volksdansen in Vierakker/Wich-
mond, iedere dinsdagavond, ge-
bouw Ludgerus.
De dansen worden zo uitgezocht
dat de bewegingen zeer geva-
rieerd zijn en de spieren worden
er soepel van. Bovendien maakt
muziek het bewegen gemakkelijk
en verhoogt de gezelligheid.
Meer Bewegen in Water wordt ie-
dere maandagmiddag, donder-
dagmiddag onder deskundige lei-
ding in het bad van de fysiothera-
peut Jansen v.d. Berg, Christina-
laan 16 beoefend.
Bewegen en zwemmen in het wa-
ter met een aangename en kons-
tante temperatuur van 32 graden
heeft een gunstig effekt op het
hele lichaam.

Radio-uitzending voor
senioren
Wist U dat: Radio Gelderland ook in
februari weer programma's voor de
derde jeugd uitzendt. Uit reakties
van luisteraars blijkt dat de wekelijkse
uitzending voor senioren een
groeiende belangstelling onder-
vindt.
Het uitzendschema ziet er als volgt
uit:
-Vrijdag 7 februari 1992: Zinge-

vingvan het leven op latere leven.
De heer drs. T.H. Weijs zal dit on-
derwerp inleiden.

- Vrijdag 14 februari 1992: Vraag-
gesprek met drs. J. van Vorsten-
bosch uit Bemmel over 'Eindig-
heidvan het leven'.

-Vrijdag 21 februari 1992: De
emancipatie van de ouder wor-
dendevrouw.

- Vrijdag 28 februari 1992: 'Radio-
soos .

Steunfunktionaris SWOV,
Louisevan U den-te Woerd



Oorsuizen...
een vervelende ervaring...

Veel mensen hebben problemen met
een voortdurend of periodiek oor-
suizen (wetenschappelijke naam:
TINNITUS). De Nederlandse Vere-
niging voor Slechthorenden, afde-
ling Zutphen en Omstreken, houdt
over dit ziektebeeld een voorlichting-
savond op dinsdag 18 februari a.s. in
Zalencentrum „Bousema", Zut-
phenseweg 35 in Lochem; vrij en-
tree.

Als deskundige spreker zal optreden
dhr. DJ. Kleinbussink, voorzitter van
de Commissie 'Tinnitus'. Hij zal uit-
leg geven over de symptomen van
deze ziekte, die vooral tot uiting ko-
men in een voortdurend of periodiek
oorsuizen en de mogelijkheden tot
bestrijding of onderdrukking daar-
van.

Heeft men last van dit euvel, dan is
het zeker de moeite waard dhr. Klein-
bussink te komen beluisteren.

Amnesty
International
Nieuws
Amnesty International is een inter-
nationale, politiek onafhankelijke
beweging die de rechten van de mens
nastreeft en aktie voert om schendin-
gen een halt tpe te roepen. Elke eer-
ste maandag van de maand is er gele-
genheid om te schrijven voor gevan-
genen in het Dorpscentrum.
De eerstvolgende keer is maandag 3
februari. Ook is er gelegenheid om
de zondag hiervoor in alle drie de
kerken een handtekening te zetten
voor een gevangene. Ook is er de
mogelijkheid om de brieven thuis te
schrijven. Voor meer informatie tel.
05752-2337 (Ank Wallenburg) of
voor Wichmond tel. 05754-1341
(LeniLamers).
Dat kaarten sturen en brieven schrij-
ven niet voor niets is, blijkt wel uit
een stukje in het Amnesty maan-
dblad 'Wordt Vervolgd':
Terry Waite: De dag dat je kaart
kwam. 'Vier jaar lang zat ik geïso-
leerd in de cel. Ik zag niemand, ik
sprak niemand, behalve dan mijn be-
wakers als ze me eten brachten. En
op een dag, zo uit het niets, kwam er
een kaart. Een ansichtkaart van een
gebrandschilderd raam vanjohn Bu-
nyan in het gevang. Ik keek naar die
kaart en dacht: 'Tjonge Bunyan, heb
jij even geluk. Je kan uit het raam kij-
ken, je kan de lucht zien. Ik zit hier in

het donker. Jij hebt kleding en een
tafel en een stoel.' Ik draaide de kaart
om en daar had een onbekende ge-
schreven:
'Wij zullen je niet vergeten. We gaan
door met bidden en werken voor de
vrijlating van iedereen die gevangen
zit, waar ook ter wereld.'
'Die kaart deed me denken aan ge-
weldige organisatie zoals A.I. met
haar schrijfakties. Deze eenvoudige
aktie, die mag je nooit verwaarlozen.
Er is altijd iets, ergens, dat aankomt
bij de mensen voor wie je je inspant,
met zoals het indertijd bij mij en m'n
medegevangenen doorkwam', aldus
A. Vrielink.

Feestavond S.V.
Ratti
Afgelopen zaterdag vond de jaarlijk-
se feestavond van S.V. Ratti weer
plaats in de Gasterij Schoenaker.
De avond werd met een korte toe-
spraak officieel geopend door secre-
taris M. Bekman, waarna verschillen-
de verkiezingen plaatsvonden.
De gelukkige winnaars waren:
Jeugdleden van het jaar: Rainne Meye-
rink, Alexander Kappert en Jos
Reintjes.
Sportman van het jaar: Frans Bleu-
mink, Vorden
Sportvrouw van het jaar: Emmy Eg-
gink.
Sportploeg van het jaar: Ab Waar Ie,
Frans Bekken en Harry Nijenhuis
(oud papier trio).

Ook werd Gerrit Lubbers deze avond
tot lid van verdienste benoemd; dit
voor zijn vele werk die hij voor Ratti
verricht. Het eerste gedeelte van de
avond werd afgesloten met een amu-
sant optreden van zondag 2.
Dansorkest 'Mackintosh' zorgde voor
de muzikale omlijsting, waarop tot in
de kleine uurtjes werd gedanst en ge-
feest.

SPORT- nieuws

Dash/Sorbo dames
lopen uit
Het was voor de dames van Dash/
Sorbo zaterdag een zeer gunstige
dag. Niet alleen werd de uitwedstrijd
tegen Vios uit Eefde met 1-3 gewon-
nen, maar nog opmerkelijker was de
3-0 nederlaag, die medekoploper Sa-
liter tegen Kangeroe leed.
De Vordénse dames staan daardoor
alleen aan de leiding. Overigens was

de wedstrijd tegen Vios van mager
gehalte. In de eerste set toonde de
Vios-ploeg zich verdedigend sterker,
waardoor Dash met een 15-12 neder-
laag genoegen moest nemen. In de
tweede set kwam Dash/Sorbo beter
voor de dag en werd er met 8-15 ge-
wonnen. Zonder tot groots spel te
komen werden de derde en vierde set
met resp. 6-15 en 9-15 gewonnen
waardoor de 1-3 overwinning voor
Dash een feit was.

DASH - Voorwaarts
De heren van DASH hebben na een
reeks teleurstellingen eindelijk een
overwinning behaald. De nummer 4
van de lijst, Voorwaarts, werd op een
3-2 nederlaag getracteerd.
In een wedstrijd waar werkelijk alles
inzat speelde de Vordénse ploeg ein-
delijk weer eens als een echt team. De
Vordenaren begonnen zeer fanatiek
aan deze wedstrijd, die toch wel be-
langrijk was voor DASH omdat de
degradatie-zone gevaarlijk dichtbij
kwam. Met veel inzet en enthousias-
me werd Voorwaarts in de eerste set
volledig overklast. DASH won de set
met 15-9.
Vanaf de tweede set ontstond er een
echte wedstrijd. Voorwaarts begon
steeds meer tegenstand te bieden en
wist de tweede set met 12-15 te Win-
nen.
De derde set was de mooiste van de
hele wedstrijd. In een strijd waarin
de teams elkaar niets toegaven, liep
de stand langzamerhand op tot
13-13. Deze stand bleef wel 10 minu-
ten zo staan en toen maakte Voor-
waarts er 13-14 van. Voor DASH
werd het nu wel heel moeilijk om te-
rug te komen. In deze fase van de
strijd liepen de emoties hoog op,
maar de scheidsrechter voelde de
wedstrijd voortreffelijk aan. DASH
knokte voor wat het waard was en
kreeg het toch nog voor elkaar om de
set te winnen met 16-14.

De vierde set startte DASH sterk en
de Vordenaren stonden al snel met
12-5 voor. De wedstrijd leek gespeeld
maar Voorwaarts knokte zich terug
tot 12-10. Op deze stand sloeg het
noodlot toe, want Mark Droppers
viel met een dijbeenblessure uit en
was niet in staat verder te spelen.
Voorwaart maakte hier gebruik van
en won i^P 12-15.
Toen moest het rally-point systeem
gespeeld worden. DASH nam weer
een grote voorsprong van 13-9. Op
deze staad had DASH weer pech,
want nu^pt 'pappa' Hans Leunk uit
met kramp in zijn kuit. Ook hij kon
niet verder spelen. Ondanks de/c
tweede klap wist DASH deze sensa-

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland
telt minstens
100.000 mensen
met epilepsie.
Er is nog iets: de
Epilepsie Vereniging Nederland (EVN),
de belangenvereniging van en voor
mensen met epilepsie.

EPILEPSIE? WORD LID!
ER OVER PRATEN MET ELKAAR HELPT

Zet jezelf niet
buitenspel, reageer.

De EVN behartigt
uw belangen. Veel
activiteiten doet zij

samen met het Nationaal Epilepsie Fonds -
De Macht van het Kleine.

Voor alle informatie bel:

(030) 66.00.64

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

/•NV/ /"N
EPILEPSIE EN M A A T S C H A P P I J

Ik ben geïnteresseerd. Stuur mij
nadere informatie.

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Bon zenden naar:
EVN, postbus 9840, 3506 GV Utrecht

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

t ionele wedstrijd toch te winnen door
de vijfde set in haar voordeel te be-
slissen met 15-12.

Uitslagen

JC Boemerang l - DASH 12-1; H3A
Socii l - DASH 4 2-1; H2B Bruvoc 4 -
DASH 2 0-3; MA H ai i sa l - DASH l
1-3; HP DASH l - Voorwaarts l 3-2;
DP DASH 2 - Voorwaarts 2 0-3; D2A
DASH 4 - Boemerang 2 1-2; 1)3A
DASH 5 - Harfsen 4 3-0; D4A DASH
7 - Lettele 2 0-3; JA DASH l - Devoko
2 3-0;JC DASH l - Boemerang l 1-2.

Programma

D rekr. A Harfsen A - DASH A; H P
Wilhelm, l -DASH 1; JA Voorwaarts
l - DASH 1; H rekr. A DASH A - So-
cii; D rekr. B DASH B - Wilhelmina;
DP Voorwaarts l - DASH 2; D2A Al-
men l - DASH 4; 1)3A DSC 3 - DAS11
5; D4A DVO 6 - DASH 7; MB Heeten
l - DASH 1; D3Div.B DASH/Sorbo -
WIK 1; Dl DASH 3 - Boemerang 1;
D3B DASH 6 - Harfsen 3; H2A
DASH 3 - Wilhelm. 2; H2B DAS! l '2 -
Heeten 1; MA DASH l - Devoko 2.

Sociï
Programma

1-2: DZC 68 B - Sociï B; Sociï Cl -
ZelhemC2.

2-2: GSV 63 - Sociï; Sociï 2 - Wolfer-
veen 1; Sociï 3 - Zutphania 3; Eer-
beekse Boys 7 - Sociï 4; Zutphania 5 -
Sociï 5.

Vorden
Programma

Voidcn A l -Diepenveen Al; Angcilo
A2 - Vorden A2; Vorden BI - Eiber-
gc-n B I ; Vorden ( i l - Lochem Cl;
Ratt i C l - Vorden C2; KCVO l - Vor-
den 1; Vorden 2 - V1OD 3; Hoven 2 -
Voiclen 3; Oeken l - Vorden 4; Vor-
den 5 - Longa !). Vorden 6 - Ruurlo 5;
Lochem 9-Vorden 8.

Boerenkooltocht
Afgelopen /.omlag heeft de wielerve-
reniging RTV Vierakker-Wichmond
het cross-sei/.oc-n afgesloten met een
boerenkool tocht.
's Morgens werd er vertrokken onder
de goede leiding van Harrie Eggink,
die de club loodste door de bossen
tussen Wichmond en Barchem. Om
11.30 uur kwamen de renners bij
camping 'De kleine Steeg' waar alle
famil ie leden /aten te wachten. Ook
de clubsponsor 'Aannemersbedrijf
Peters' was aanwe/.ig in de persoon
van dhr. Peters /elf. Kr werd, na een
uurtje bonelen, boerenkool met
worst gegeten. Na de maa l t i jd wer-
den nog enkele prij/en uitgereikt.
Cross-kampioen: Rudi Peters, Wich-
mond.
Snelle man trophé: Peter Makkink, Vor-
den (clubkampioen op de weg).
]lan /<• (',roteiihnis trophé: Edwin Maal-
derink, Warnsvcld (best ver/orgde
renner 1991).
Puntenklassement: 1. Rudi Peins,
Wichmond; 2. Mano Lubbers,

Groc-rilo; 3. Petei Makkink, Vordc-n.
(optel l ing behaalde ereplaatsen sei-
/oen 1991)

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 22

januari

Groep A
1/2. Mevr. Elferink/Mevr. Nekkers
en Dhr. den El/.en/Dhr. Hissink
58.3%; 3/4. Mevr. van Burk/Dhr.
Machielsen Mevr. den Enting/Mevr.
Vreeman 56.9%.

Groep B
1. Mevr. Machiels/Hr. Gille 68.1%;
2/3. Mevr. van Gastel/Dhr, van Gas-
tel en Mevr. Bergman/Dhr, de Bie
60.0%.

Elke woensdagmiddag in het Dorpscen-
trum/ 't Stampertje. I til. tel. 2810.

Ratti
Programma

R a t t i Cl - Vorden C2; Neede B2 - Rat-
t i B l .

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad
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Uw briefpapier
komt overal...

Hoc zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden,

[ogen wij het maken?
in zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

Met voordelig T+T biljet naar
inspirerende FietsRAl '92

Fietsliefhebbers kunnen binnenkort gaan genieten van het vele glanzende
moois op fietsgebied dat in de Amsterdamse RAI bijeengebracht is. Van
vrijdag 21 tot en met zondag 23 februari vindt daar de FietsRAl plaats,
waar talloze nieuwe toerfietsen, ATB's, racefietsen, bromfietsen en
accessoires te bewonderen zijn. Dit jaar is er een interessante primeur: de
Fletsvakantiemarkt. Hier kan iedereen die overweegt om een fietsvakantie
te houden, zich uitgebreid laten informeren. Verder kunt u er de fiets van
het jaar bewonderen en op een speciale baan een ATB fiets uitproberen.
Ook is er een gedeelte ingericht met futuristische fietsen. Met het speciale
T-t-T biljet van de Nederlandse Spoorwegen reist u voordelig en ontspannen
naar de FietsRAl én maakt u kans op één van de te winnen S par l a " Sportief
1006" fietsen.

Er zal weer veel nieuws te zien zijn op
de FietsRAl en de duizenden liefheb-
bers zullen dan ook volop aan hun
trekken komen. Ook dit jaar is erop de
Amsterdamse FietsRAl een variatie in
merken en modellen te vinden die zijn
weerga niet kent. Dat komt vooral
omdat de fiets die voor vele doelein-
den geschikt is, steeds meer verdron-
gen wordt door fietsen die voor een
specifieke groep gebruikers ontwor-

pen zijn. Naast talloze exemplaren
voor de rustige toert ietser ziet u ook
modellen Voorde lange-afstand rijder,
de wedstrijdrijder, de terreinfietser en
ga zo maar door. Op de Fiets-
vakantiemarkt krijgt u gedetailleerde
informatie over georganiseerde fïets-
vakanties in binnen- en buitenland,
routes en eampings, hotels en pen-
sions die in gebieden liggen die
geschikt zijn voor fietsers. Bovendien
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kunt u hier alles te weten komen over
fietskaarten, speciale fietskleding en
lichtgewicht kampeermateriaal. Om
de milieuvriendelijke combinatie fiets/
trein eens in het zonnetje te zetten,
organiseert Sparta in het jaar van zijn
75-jarig jubileum in samenwerking
met NS een wedstrijd speciaal vw>r
houders van een T+Tbiljet. Misschien
wint ü wel zo'n Sparta 'Sportief l(X)6'
fiets! Kortom, de FietsRAl is een
boeiend spektakel voor iedereen die
geïnteresseerd is in de nieuwste moge-
lijkheden op fietsgebied.

Comfortabele treinreis
Wanneer u met de trein naar de
FietsRAl reist, vermijdt u niet alleen
verkeersdrukte en parkeerproblemen,
maar bent u ook voordelig uit. Want
met het speciale Trein plus Toegang-
biljet betaalt u in één keer voor een
retour Amsterdam , een dagkaart voor
de hoofdstedelijke tram, bus en metro
en de toegang tot de FietsRAl 92. Dit
gekombineerde kaartje is .beduidend
voordeliger dan alle onderdelen apart.
De FietsRAl 92 wordt gehouden van
vrijdag 21 tot en met zondag 23
februari a.s. dagelijks van 10 tot 17
uur. Het T+T biljet is te koop bij de
meeste NS-stations. Voor wie meer
wil weten, ligt daar ook een speciale
folder klaar.

Van vrijdag 21 tot en met zondag 23
februari vindt u op de Amsterdamse

; FietsRAl 91 een variatie in merken
•t e n modellen die zijn weerga niet kent.
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