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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
&30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.

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.

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 29 januari hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:

— mevrouw G.H. Halfman, Hengelo-
seweg 15, voor het slopen van een
kippenhok en het bouwen van een
opslagloods/kippenhok op het per-
ceel Hengeloseweg 15 te Vorden;

— Noordwij k Beheer B.V. te Aerden-
hout, voor het plaatsen van een tij-
delijk woonverblijf aan de Ruurlose-
weg 65A te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

XPOSITIE OVER DE
GOLF-CRISIS

Het. Ministerie van Defensie heeft een
expositie over de golf-crisis ingericht.
Het adres ervan is Korte Houtstraat 21
te Den Haag.
Wat kunt u verwachten op deze exposi-
tie?

— Nederlandse schepen in de golf; de
reden van hun aanwezigheid, de be-
wapening op de schepen, de leefsi-
tuatie aan boord;

— Chemische wapens; gaspakken en
gasmaskers ter bescherming tegen
een chemische aanval;

- De Goalkeeper; een videopresentatie
van het Goalkeeper-wapensysteem,
een zelfverdedigingsmechanisme
tegen luchtdoelen voor de zeer kor-
te afstand;

— Golfsituatie in kaart; waar liggen
welke schepen van welke nationali-
teit; een zo actueel mogelijk gehou-
den kaart geeft een duidelijk over-
zicht;

— Chronologisch overzicht; op 2
augustus viel het Iraakse leger Koe-
weit binnen, feiten van toen tot nu
zijn terug te vinden in een chrono-
logisch overzicht;

— Actuele beelden; de Golf-expositie
moet zo actueel mogelijk blijven, dit
gebeurt door het toevoegen van de
laatste informatie, maar ook door
zoveel mogelijk de hand te leggen
op de meest recente foto's.

.«NIEUWE EDITIE VAN
'HET VRAGENBOEK'

VERSCHENEN
Een dezer dagen is de tweede editie van
'Het Vragenboek, alles over bijstand'
verschenen. Hierin wordt een kort ant-
woord gegeven op de ruim honderd
meest gestelde vragen over bijstand.
Deze vragen zijn afkomstig van cliën-
ten van Gemeentelijke Sociale Dien-
Sten.
Naast deze uitgave zijn evenals vorig

jaar vervolgbladen verkrijgbaar. Hier-
op is extra informatie beschikbaar, die
kan worden opgevraagd wanneer het
antwoord in 'Het Vragenboek' een
aanvulling vereist. Een of meer ver-
volgbladen zijn op aanvraag bij de af-
deling Welzijn van de gemeente ver-
krijgbaar.
In 'Het Vragenboek' wordt de lezer
niet lastig gevallen met ingewikkelde
beschouwingen en moeilijke wetsarti-
kelen. Integendeel, 'Het Vragenboek'
is geschreven in korte en heldere taal.
via een overzichtelijke inhoudsopgave
en een uitgebreid trefwoordenregister
vindt de lezer snel een antwoord op
zijn vraag.

De editie 1991 lijkt veel op die van 'Het
Vragenboek' van verleden jaar. Wel is
de tekst aangepast aan de laatste gege-
vens. Bovendien is er rekening gehou-
den met de op- en aanmerkingen die
over 'Het Vragenboek' zijn gemaakt.
'Het Vragenboek, alles over bijstand' is
verkrijgbaar bij de afdeling Welzijn van
de gemeente.

m*BuiTEN-
ACTIVITEITEN MET

CARNAVAL
In verband met de Golfoorlog hebben
diverse carnavalsverenigingen spon-
taan de buitenactiviteiten met carnaval
afgelast. Men vindt het niet passend
om in tijden van oorlog, waar Neder-
land actief bij betrokken is, buiten op
grote schaal feest te vieren.
De burgemeester heeft de carnavals-
verenigingen in Vorden om dezelfde
reden verzocht hun buitenactiviteiten
dit jaar geen doorgang te laten vinden.
Een uitzondering kan gemaakt worden
voor de kinderactiviteiten, zoals bij-
voorbeeld kinderoptochten, die buiten
plaats vinden.
De Carnavalsverenigingen hebben
overigens al te kennen gegeven dat het
houden van buitenactiviteiten niet pas-
send te vinden. Deze zullen derhalve
niet dan wel op zeer geringe schaal
plaatsvinden.

PVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan het R.K. Kerkbestuur te Vierakker
vergunning verleend voor het kappen
van circa 30 eiken en beuken op het
terrein van de R.K. Kerk te Vierakker.
Het Kerkbestuur heeft de verplichting
opgelegd gekregen om het betreffende
perceel met eiken en beuken weer in te
planten.

j • VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op 12 februari
1991 om 19.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
punten:
— deelnemen in de Stichting Regiona-

le Banenpoolorganisatie;
— delegatie tot de bevoegdheid tot

verkoop van bouwkavels;
— restauratie graftombe Huize Vor-

den op algemene begraafplaats;
— vervangingsplanning inventaris ge-

meentehuis.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 12 februari 1991
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op

de agenda staan de volgende onder-
werpen:

— representativiteitsverklaring voor
lokale omroep;

— vaststelling Verordening kinderop-
vang;

— delegatie van de bevoegdheid tot
verkoop van bouwkavels;

— restauratie graftombe huis Vorden
op de algemene begraafplaats.

De commissie voor milieu, welzijn en
personeelszaken vergadert op woens-
dag 13 februari 1991 in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— vaststelling Verordening kinderop-

vang;
— deelnemen in de Stichting Regiona-

le Banenpoolorganisatie.

üt>
.- BIJDRAGEREGELING

HERSTEL VAN
MONUMENTALE

BOMEN
Door de Bomenstichting is per l ja-
nuari 1991 het bomenfonds ingesteld.
Dit is een bijdrageregeling voor her-
stelwerkzaamheden aan monumentale
bomen. Het geld voor dit bomenfonds
wordt terbeschikking gesteld door het
ministervan Landbouw, Natuurbe-
heer en ^reserij.

De bomenstichting beheert een regis-
ter van monumentale bomen. Daarin
zijn alle bomen in Nederland opgeno-
men d^fctolgens de Bomenstichting
van nati^Ral belang zijn en behouden
moeten blijven. Het register bevat on-
geveer 8000 objecten, waaronder di-
verse boomgroepen. In Vorden zijn 24
solitaire bomen en 7 boomgroepen ge-
registreerd. Alleen (gemachtigden
van) eigenaren van bomen die bij de
Bomenstichting staan geregistreerd als
monumentale boom kunnen een bij-
drage uit het bomenfonds aanvragen.
De huidige regeling geldt alleen nog
maar voor bomen buiten de bebouwde
kom. Een regeling voor bomen binnen
de bebouwde kom is nog in voorberei-
ding.
De bijdragen uit het bomenfonds zijn
alleen bedoeld als tegemoetkoming in
de kosten van herstelwerkzaamheden.
Het gaat daarbij om bodemonderzoek
en bodemverbetering, alsmede boven-
grondse werkzaamheden zoals bijvoor-
beeld snoeiwerk en groeiplaatsbe-
scherming. Regulier onderhoud valt
buiten de bijdrageregeling. Voor nade-
re informatie over welke bomen gere-
gistreerd staan en over de bijdragere-
geling kunt u contact opnemen met de
bomenstichting, Donkerstraat 17,
3511 KB te Utrecht, telefoon
030-340778) of met de afdeling ge-
meentewerken.

INDEROPVANG
In 1990 is de stimuleringsmaatregel
kinderopvang gepubliceerd. Hiermee
kunnen gemeenten ten behoeve van
kinderdagopvangvoorzieningen een
stimuleringsbijdrage aanvragen bij het
Ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur. Burgemeester en wet-
houders hebben een stimuleringsbij-
drage aangevraagd en gekregen. Het
ministerie geeft f 5.000,- per te realise-
ren kindplaats met een maximum van
10 kindplaatsen. Voor de periode
1991-1993 heeft het ministerie subsi-
die beschikbaar gesteld voor 20 kind-
plaatsen. Hiervoor verkrijgt de ge-
meente uiteindelijk ca. f 100.000,- aan
subsidie in de exploitatie.
Voordat het geld verkregen wordt moet
de gemeenteraad een zogenaamde
'kwaliteitsverordening' vaststellen. Na-
dat de Verordening door de gemeente-
raad is vastgesteld kunnen burgemees-
ter en wethouders een uitvoeringsbe-
sluit kindercentra vaststellen. Hierin
worden de minimumeisen vastgelegd
die aan kindercentra gesteld worden.
De commissies voor algemeen bestuur

en welzijn zullen burgemeester en wet-
houders een advies geven over dit voor-
stel.

!• STICHTING
REGIONALE

BANENPOOL
ORGANISATIE

Een banenpool is een door een of meer
gemeenten opgerichte organisatie die
personeel in dienst neemt en uitleent
aan instellingen in de collectieve sec-
tor, de zogenaamde inlenende instel-
lingen. Het gaat daarbij om maat-
schappelijk zinvol werk dat als 'additio-
neel' (aanvullend) wordt beschouwd:
werk waarvoor geen koopkrachtige
vraag bestaat, maar dat wel nuttig of
zelfs nodig is. Voor plaatsing in de pool
komen alleen langdurig en zeer moei-
lijk plaatsbare werklozen in aanmer-
king. Voor hen zijn op afzienbare ter-
mijn geen andere mogelijkheden om
aan werk te komen aanwezig.
Omdat Vorden slechts 2 plaatsen in
het werkgebied van het arbeidsbureau
Zutphen heeft verkregen (in totaal zijn
in dat werkgebied 53 banenpoolplaat-
sen beschikbaar) is aansluiting gezocht
met andere gemeenten die ook tot het
werkgebied van het Arbeidsbureau
Zutphen behoren. Deze gemeenten
maken een stichting die als werkgever
zal optreden voor de geplaatsten in de
banenpool. De uitvoering van de werk-
zaamheden zal het stichtingsbestuur
opdragen aan het Buro 'Weerwerk' van
de gemeente Zutphen. Het totale ge-
bied van het Arbeidsbureau zal men
splitsen in tweeen splitsen, Zutphen en
Lochem. Vanuit Lochem zal dan de
plaatsing en begeleiding^^ ongeveer
20 procent van de poWreelnemers
worden verzorgd. Hieronder bevinden
zich de Vordense deelnemers.
Voor de uitvoering van het banen-
poolplan krijgt de gemuite diverse
bijdragen. Deze zijn echt^Bnvoldoen-
de om de totale kosten te dekken. Er is
nog een bedrag van f6.000,- nodig.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om dit bedrag te
betalen uit de post 'onvoorzien'.

.•RESTAURATIE
GRAFTOMBE HUIZE

VORDEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een bedrag
van f 16.500,- beschikbaar te stellen
voor de restauratie van de graftombe
behorende bij Huize Vorden. Deze
graftombe behoort nog aan de familie
Van de Borch. Door derden, waaron-
der de familie van de Borch, is een be-
drag ontvangen voor de rest van de
kosten van restauratie van deze tombe.
De totale restauratiekosten bedragen
f37.500,-.
In 1943 is van de familie Van de Borch
een legaat ontvangen onder de ver-
plichting het dagelijks onderhoud aan
de graftombe te verrichten. In de in die
tijd geldende verordening waren daar-
van alleen vernieuwingen uitgesloten.
Dit onderhoud is in de afelopen decen-
nia niet gepleegd. Daardoor is nu een
ingrijpender restauratie noodzakelijk.

Tuinkeuring
Vorden
Het seizoen start dit jaar met een voor-
lichting, met demonstratie, over
snoeien in het Dorpscentrum te Vor-
den op donderdagavond 21 februari
a.s. De heer J. Lucassen uit de Kranen-
burg heeft daarbij de leiding.
Bij voldoende belangstelling kunnen
dan ook snoeidemonstratie-avonden
buiten worden afgesproken.

Het zou prettig zijn als nog nieuwe tui-
nen voor keuring worden aangemeld.
Opgaven daarvoor en voor de buiten-
snoeidemonstraties worden gaarne in-
gewacht op de voorlichtingsavond en/
of bij één van de volgende adressen:
mv. R. Pelgrum, Geurkenweg 2, tel.
6686; mv. A. Groen, Beatrixlaan 20,
tel. 2566; hr. K. Baars, Kruisdijk 2, tel.
3303; hr. J. v.d. Broek, Zuivelhof 5, tel.
1375.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 10 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel De Wlldenborch
Zondag 10 februari ds. K.H.W. Klaassens.

Geref. kerk Vorden
Zondag 10 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

R K Kerk Kranenburg
Zondag 10 februari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Woensdag 13 februari 19.00 uur Eucharistie-
viering, Aswoensdag.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 9 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 februari Pas-
tor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Hulsarts 9 en 10 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.

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 huisart-
sen is er iemand aanwezig in de apotheek 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 9 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 9 en 10 februari J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

SPREEKUREN:

Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hülpverlening, 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.

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

Tafeltje Dekje februari mevr. 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.

Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 februari 10.00 uur ds. Van Oos-
ten, Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 10 februari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 februari
Pastor Simons, tel. 05457-71383.

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.

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

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

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

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

Standsorganisaties
De Vordense afdelingen van de CBTB
en GmvL houden dinsdagavond 12 fe-
bruari in het Dorpscentrum een geza-
menlijke avond. De heer Kettelerij zal
die avond het één en ander vertellen

over zijn ervaringen en belevenissen
uit de tijd dat hij zitting had in de dis-
triktscommissie van het Landbouw-
schap.
De heer Chr. Voerman, Provinciaal
Statenlid, zal daarna een inleiding
houden over 'Wat kan de provincie
Gelderland voor Vorden betekenen'.

J



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.

• TE KOOP:
2 stel Langlaufski's, schoe-
nen, ski's en stokken, maat 41
en 43. Totaal f 125,-.
Tel. 05750-41714.

• TE KOOP.2 paar kunst-
schaatsen mt. 37 en 42. H.G.
Dijkman, tel. 6846.

• TEKOOPAANGEBODEN:
Twee houtkachels. Quebb
(moederhaard voor C.V.) van
f 2.800,- voor f 1.450,- en grote
Jotul van f 1.800,- voor f 1.150,-.
Beide in prima staat. Telet. 05752-
1650 na 18.00 uur.

• Vrouw met 2 uitwon, kind.
zoekt woonruimte in Vorden.
Br. onder no. 44-1 Buro Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• TEHUUR AANGEBODEN:
enkele kamers in Vorden. Brie-
ven onder nr. 44-2, Buro Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

•TE KOOP: verwarmingskap-
pen voor biggen, op aardgas
en een heteluchtkanon.
G. Bannink, Kruisdijk 3, Vor-
den.

• GEVRAAGD: stallingsruim-
te voor kleine marktwagen, min.
inrijhoogte 2.30. Omg. Warns-
veld/Vorden. Tel. 05750-23106.

• GEVRAAGD: zelfstandige
hulp in de huishouding voor 1 a 2
dagdelen per week. Fam. v.d.
Staaij, Het Hoge 60, tel. 2296 (na
4 uur).

•TE KOOP: electronisch orgel
met ritme, Solina en 3 paar noren
mt. 42-43-44. Tel. 05752-3789.

• GEVRAAGD: opvang na
schooltijd voor 2 meisjes, 7 en 8
jaar voor 2 a 3 middagen in de
week. Liefst oudere dame. Tel.
2701.

• TE KOOP: voor- en achter-
bouten van een jonge koe (2
jaar), vleesras. B. Wunderink,
Ruurloseweg 85, Vorden, tel.
05752-6735.

• VERHUISD: Gerrit, Jansje,
Herberten Elsbeth Ruiterkamp
van de Lindeseweg 24 naar:
Kerkplein 2, 7437 AL Bathmen,
tel. 05704-1502.

• TE KOOP:
droog openhaard hout.
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2440.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Niets spreekt
vanzelf

TAFELTJE
DEKJEÜ

Alle vrijwilligers hartelijk
dank voor het bezorgen
van de warme maaltijd
op de Bongerd 19.

A. S. J. Gerritsen

"DeWehme"
Kamer 107
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Posters

Drukkerij
WEEVERS

l 'M' ,H)Us22 7250AA VoidtMi
Tdüfoon 05752 1010

Wij zijn GESLOTEN van

11 t/m 16 februari
MAANDAG 18 FEBRUARI
ZIJN WIJ WEER OPEN!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

®

't winkeltje in vers brood en banket

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

DEZE WEEK:

SUIKERBROOD

NU van 2,25 voor l j

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

05750 26132

Ouderwets gezellige
CARNAVALS

AVOND
bij: Café - Restaurant -
Zalen- en Kegelcentrum

DEBOGGELAAR
Vordenseweg 32 Warnsveld

Zaterdag 9 februari a.s.
aanvang 20.00 uur

t̂eî

"de Plaggestekkers"
Kom en maak leut, de 3 origineelst

uitgedoste carnavalsvierders maken kans een
mooie prijs uit handen van de Prins te ontvangen.

Muziek van: ASSORTI

FEESTELIJKE OPENING

Open Huis
Op vrijdag 8 februari a.s. houden wij een Open
Huis van 18.00-20.00 uur. Wij hopen dan kennis
met u te mogen maken en u kunt eens rustig
rondkijken onder het genot van een hapje en een
drankje. U komt toch ook? U bent van harte
welkom.

Unieke aanbieding
Vanaf 8 t/m 28 februari
hebben wij een unieke
aanbieding voor u. Indien u
uw spaargeld een jaar vastzet,
ontvangt u geen 7 3/4% maar
8 1A% rente.
De minimum inleg is slechts
f 500,-.

Centrale Volksbank

Een beetje dichter bij ü.

G.J. Albrecht, CVB-beheerder
Zuivelhof 11, Vorden
Tel: 05752-3649

U bent welkom: maandag
en woensdag van 19.00 tot
20.00 uur en op vrijdag
van 18.00 tot 20.00 uur.

Ons Rundvlees
Een klasse apart!

Kwaliteit van Vordense
Bodem!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 RUG 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Speklapjes 1 k,io 7,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

ZeeUWS Spek aan Aef

3 f\/\ stuk
jUU

SPECIALITEITEN

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt ikno11,50
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95

Hamburgers snaien 4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Cordon Bleu of
Cotelet Suisse
5 halen 4

Zure Zult 100 gram 0,89

Boterhamworst
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O,/b

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Magere
Riblappen
1 kiio 14,90

Borstlapjes
1 kiio 12,90

Priklapjes
1 kiio 16,90

Mager
Hacheevlees

1 kiio 13,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 7 - 8 - 9 februari 1991

Den k aan waardebon no. 6.

UIT DE NOTEN BAR:

Gebrande
PISTACHE-noten

500 gram 4,95
maandag 11, dinsdag 12 en
woensdag 13 februari: Panklare KOOLRAAP 500 gram 0,95

Koud hè!
Eet daarom brood met body!

Volkoren o f tarwe, dan kunt u er beter tegen, maar dan
natuurlijk brood van de man die zelf bakt.

AANBIEDING

Krentebollen 6 halen 5 betalen

Appel-abrikozen of Kersenvlaai
van 5,25 voor

Krenten- of Rozijnenplakken NU 3,—
4,75

per pak

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

-X WARME BAKKER O? wl

[OPLAAT^
^\ Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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



Groot is het wonder
jij bent zo klein
Dankbaar zijn wij
dat jij ons zoontje mag zijn.

Wij noemen hem

Michel

Michel weegt 4100 gram
en is 53 cm lang.

4 februari 1991

Ernest en Gerrie
Steman-Wentink

Mulderskamp 29
7251 EX Vorden

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal
Zutphen

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Hilda Josefien

Wij noemen haar

Hilke
Frank en
Ans Veenendaal-Kuperij

4 februari 1991
Brinkerhof 68
7251 WP Vorden

Met blijdschap geven wij U
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

Ellen
Gerard en Hilda Waarle-

Eggink
Roy en llse

2 februari 1991
De Eendracht 27
7251 GA Vorden

De vele blijken van medele-
ven, die u ons heeft betoond
na het zo plotseling overlijden
van mijn lieve zorgzame man,
onze liefhebbende vader en fij-
ne opa

Albertus Lubbers

heeft ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

L. Lubbers-ten Have
kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), februari 1991
Oranjehof 46

Daar het niet mogelijk is u al-
len persoonlijk te bedanken,
betuig ik u, mede namens mijn
kinderen, langs deze weg
onze oprechte erkentelijkheid
voor de blijken van belangstel-
ling na het onverwachte over-
lijden van mijn lieve man, onze
vader en opa

Gerrit Jacob
Hogendoorn

Het heeft de kinderen en mij
bijzonder gesterkt en getroost,
dat u zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Moge hij lang in ons aller her-
innering voortleven.

Uit aller naam:
J. G. Hogendoorn-Tretbar

Vorden, februari 1991

Het zijn de
kleine dingen

Supermarkt
JOOP
CORNELISSEN

Alle medewerkers
hartelijk dank voor uw
behulpzaamheid bij het
boodschappen doen.

A.S.J. Gerritsen

"DeWehme"
Kamer 107, Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Aqua-therapie
Sport-massage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Cursus SCHMINKEN
Bij voldoende belangstelling

wordt er in maart een cursus
gestart voor beginners.

Voorinformatie:
Irma Rouwhorst, tel. 6538.
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Jan en Willy Hermsen

BiBiBrBrBiBiBiBiBiBiBTBiBtBiBiBrBiBiBic

*•f"

l
zijn zaterdag 16 februari 25 jaar ge-
trouwd.

Wij willen deze dag met onze kinderen,
familie en vrienden vieren.

De Eucharistieviering uit dankbaarheid is
om 11.00 uur in de St. Willibrordkerk te
Vierakker.

Wij zien U graag op de receptie, die ge-
houden wordt van 16.00 tot 18.00 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

februari 1991
Vierakkersestraatweg 12
7207 DH Vierakker, post Zutphen
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In plaats van kaarten £

Op zondag 10 februari a.s. hopen onze
ouders en grootouders

H.H.G. Blom
en

W.M. Blom-ten Broek

hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.

Om 14.00 uur is er een Eucharistieviering
in de St. Willibrordus-kerk te Vierakker uit
dankbaarheid voor dit 60-jarig samenzijn.

U bent van harte welkom op de receptie
van 16.30 tot 18.00 uur in café-restaurant
'Den Elter', Den Elterweg 104 te Zutphen.

februari 1991
Beeklaan 8
7234SLWichmond
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Harry en Henny Sueters-Sessink
~*~ "

Zaterdag 1 6 februari 1 991 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij willen dit samen vieren met onze kinderen.

Angelique en Herbert
Mark
Astrid en Peter
Suzan

Om 1 0.30 uur is er. een Eucharistieviering in de St.
Antonius van Paduakerkte Kranenburg.
Daarna zal het feest worden voortgezet in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

Receptie van 1 6.00 tot 1 8.00 uur.

Kranenburg, februari 1 991
Ruurloseweg91
7251 LC Kranenburg, gem. Vorden

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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1931 60 jaar 1991
In 1931 is onze zaak gestart. 60 Jaar waarvan wij
reeds 25 jaar onze energie hebben ingebracht.

Een 60-jarig jubileum dat wij ook mede aan U te
danken hebben. Dit willen wij niet ongemerkt voor-
bij laten gaan.

*-'T»-

$

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566 Jk

*
*^BrBfBTBTBTBTBTBjBTBrBTB^TBfBrB:̂

In verband met ons dubbel
jubileum is onze zaak

zaterdag 16 februari
DE GEHELE DAG

G E S L O T E N
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Op zondag 17 februari organiseert

"d'Olde Kriet" een

KLOOTSCHIETWEDSTRIJD
om het kampioenschap van

Vierakker-Wichmond en Vorden.

Hieraan kan iedereen meedoen, woonachtig in de
Gemeente Vorden of daarmee sterk verbonden is via

straten, verenigingen, etc. 1 Team bestaat uit
minimaal 4 personen. Start om 13.00 uur.

Opgave mogelijk t/m 15 februari.

Inschrijfgeld f 6,-p.p.
Boerenkool met worst gratis. Tel. 05754-1285.

Café-Rest. "d'Olde Kriet"
Dorpsstraat 25 - WICHMOND

Heden nam de Here uit ons midden weg, na een lief-
devolle verzorging in 'de Wehme', onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Willemina Rietman-van Til
WEDUWE VAN L.J. RIETMAN

in de gezegende ouderdom van 97 jaar.

Warnsveld : H.J. Rietman
H.J. Rietman-Oortgiezen

Vorden : J.H. Rietman-Hesselink

Vorden : Joh. Rietman
J.G. Rietman-Ruiterkamp

Voorst: B. Rietman
H.J. Rietman-Wolters

Klarenbeek : J.H. Rood-Rietman
J.W. Rood

Wichmond : A. Rietman
M.L. Rietman-Langwerden

Vorden : L J. Rietman
T.F. Rietman-te Kiefte

Vorden : W. Rietman
G.W. Rietman-Maalderink

Vorden : J.W. Rietman
H. Rietman-Willems
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 5 februari 1991
Nieuwstad 32
Correspondentie-adres:
Baakseweg 12, 7251 RH Vorden

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden vrijdag 8 februari om 14.00 uur in de

. Ned. Herv. Kerk te Vorden.
Aansluitend zal om 15.00 uur de teraardebestelling
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condo-
leren in 'de Herberg' te Vorden.

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Voor reparaties
van
alle
merken

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Uitnodiging

OPENBARE
LEDENVER-
GADERING
Het C.D.A. afd. Vorden nodigt U uit ̂ woensdag 13 februari
om 20.00 uur in het Dorpscentrum (zaal open 19.30 uur).

Sprekers zullen zijn 3 regionale Stafleden, waaronder onze
plaatsgenoot en lijsttrekker Chris Vo<

Van harte bij U aanbevolen.
Het Bestuur

MONUTA
X^RZORGlNGWRZEKERJNG

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink4 Vorden (05700-1 43 32)

Dag en nacht bereikbaar

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

KEURSIACER

MOGEN WE
OOK EENS
EVEN GEK

DOEN?

Voor het weekendrecept:

Goulashvlees
6,95500 GRAM

Tip voor de boterham:

Boterhamworst
100 GRAM 0,98

Schouderham
100 GRAM 1)89

Dit weekend extra voordelig:

Hamburgers
4 HALEN 3 betalen

Maandag:

Speklappen
500GRAM 3,98

. Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

POLLO
ANDORRA

100 GRAM

1,95

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter Appelf lappen
royaal gevuld met verse appels

GEWOON GEWELDIG LEKKER

DIT WEEKEND:

4 halen en de O QTdllS

Natuurlijk vers van de warme bakker Schurink.

P.S. Wij zijn GESLOTEN van 11 februari l/m
16februari.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Wij vegen de vloer aan
met de prijzen!

KOM NU
PROFI-
TEREN 50-75%

KORTING
op de wintercollectie

Kom ook alvast
kijken naar onze
voorjaarscollecties.

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



Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

t Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

OPRUIMING

in jacht- en
vrijetijdskleding

met kortingen van

10 tot 50%
Wapen- en sporthandel

Marter
iteeda doeltreffend l

Zutphenseweg 9 -- Vorden - Tel. 05752-1272

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

t winkeltje in brood en banket

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

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en watcrinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

OPEL SERVICE

Opel/Isuzu-dealer: Tïamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55
Barchemseweg 45, Ruurlo.»: 05735-32 95

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!

TOPMODELLEN
VOOR BODEM-

PRIJZEN
OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN

SONY RADIO CASSETTERECORDER
TypeCFS202S 179.-

SONY KLEUREN TV ÎfllH
Type KVM 2131, teletekst, mono ^ 349."

SONY VIDEORECORDER
Type SLV 301, 3-l̂ k mono 1299.-
SONY STEREO SET
Type Session 2000,
incl. CD speler, exj^boxen 1449.-

GRUflDIG
GRUNDIG STEREO SET
Versterker 2 x 50 W, cassettedeck,
tuner en CD speler,
excl. boxen

PHILIPS
PHILIPS STEREO MIDI-SET
Type AH 300
incl. CD speler en boxen 799.-
PHILIPS STEREO SET
CD speler, platenspeler en
versterker, excl. boxen 1295.-
PHILIPS BEELDPLAAT SPELER
Type CDV 475 -| 449,

PHILIPS STEREO VIDEORECORDER
Type VR 6875 1499,

PHILIPS CD SPELER
Type CD 502,
met afstandbediening 399.-

NORDMENDE
NORDMENDE STEREO MIDISET
Type MS 3002. Vermogen
2 x 40 Watt, platenspeler,
CD speler met afstandbediening 949.-
NORDMENDE VIDEORECORDER
Type V 3505. Stereo hifi ^ 399.

NORDMENDE KLEUREN TV
Type Spectra 6300
Incl. poot met "Woofer" 1749.-

BIJ AANKOOP VAN EEN
STEREOSET

2 CD's GRATIS!

SABA
SABA KLEUREN TV
Type 6345 TDS, stereo en
teletekst, beeldbuis 63 cm. 1399.-

Technics
TECHNICS STEREO MIDI-SET
Type Jet X 930 PF A
2 x 50 Watt, tuner, platenspeler,
incl. boxen 1749.-
TECHNICS STEREO MIDI-SET
Type Jet X 920 PF A
2 x 40 Watt, tuner, platenspeler,
CD speler, incl. boxen 1699.-

JVC
JVC STEREO SET
Type "Mirage"
Losse componenten, 2 x 27 Watt,
incl. CD speler 999.-

(U) PIONEER
PIONEER STEREO MIDI-SET
Type S 11
2 x 50 Watt, twin CD speler,
incl. boxen 1199..
PIONEER STEREO MIDI-SET
Type S 33, 2 x 90 Watt,
incl. boxen, excl. CD 1499.-
PIONEER STEREO MIDISET
Type S 15CDM
2 x 50 Watt, multi-CD,
incl. boxen 1399.-
PIONEER STEREO SET
Type S 300, losse componenten
Versterker 2 x 100 W, dubbele
cassettedeck, tuner en draaitafel

PIONEER STEREO SET
Type S 200, losse componenten
Versterket 2 x 65 W, dubbele
cassettedeck, tuner en draaitafel

PIONEER BOXEN PROLOGUE
Vermogen 90 Watt. Per set

PIONEER TUNER
Type F 737
Digitale tuner, programma
geheugen en voorkeuzezenders 739.-
PIONEER CASSETTEDECK
Type CT 737
3-kops, dolby HX-PRO 949.-

STOFZUIGERS
HOLLAND ELEKTRO STOFZUIGER
Type 6200, 1200 Watt,
incl. turbo borstel 379.-
MIELE STOFZUIGER
Type S 333 i. Regelbaar vermogen
tot 1150 Watt 349.-

MAGNETRONS
MIELE MAGNETRON
Vermogen 780 Watt,
incl. draaiplateau 799.-
PHILIPS MAGNETRON
Type M 734 "Space Cube"
Vermogen 750 Watt, digitaal 699.-
FAM MAGNETRON
18 liter inhoud, draaiplateau,
digitaal 350.-
MOULINEX MAGNETRON
Type FM 1515. Vermogen 750 Watt,
15 liter inhoud 399.-

KOELEN EN VRIEZEN
FRIGIDAIRE KOELKAST
Type R 1580, tafelmodel koeler 499.-
FRIGIDAIRE KOELKAST
Type R 1630 •--**>
Tafelmodel, 3 sterren 579."

FRIGIDAIRE VRIESKAST
TypeFV 1240
Tafelmodel, 3 laden

DIVERSEN

499.-

BENRAAD GAS/ELEKTRO FORNUIS
Type 5320, incl. draaispit 799i

DIVERSE KOFFIEZETTERS
Vanaf 59.-
DIVERSE STOOMSTRIJKIJZERS
Vanaf 59.

DIVERSE KEUKENMACHINES
Vanaf l 29,

ALLE AANBIEDINGEN ZIJN
SHOWROOMMODELLEN

MET GARANTIE!

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750 - 18383

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754 - 1755 • Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755 - 2071
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60 Huwelijksjaren voor het
echtpaar Blom-ten Broek

Het echtpaar Bertus Blom (86) en Mina Blom-ten Broek (84) vieren zondag 10 februari het feit, dat
het zestig jaar geleden is dat hun huwelijksbootje zee koos.
De bruidegom is geboren in de ge-
meente Brummen en de bruid komt
van Bekeld, gemeente Steenderen. Ze
ontmoeten elkaar op de Baakse kermis.
Gedurende hun zes jaar verkering,
moest Bertus 's avonds om negen uur
over de pont in Bronkhorst, anders
met de fiets over Zutphen naar Brum-
men.
In 1931 zijn ze getrouwd en hebben
toen een boerderij gehuurd in Lees-
ten, waar het hard werken was, het wa-
ren zeer slechte tijden. De boerderij,
groot 9.25 HA, werd gehuurd voor
f 90,- per HA, als er tijd werd betaald

mocht er 35% worden afgetrokken.
Bertus heeft altijd melkwagen gereden,
voor zijn huwelijk naar Loenen. Later
naar Steenderen voor f 1,69 per dag
van 7 uur tot 13 uur, met paard en wa-
gen. Na de oorlog werden er 4 ritten
gereden naar Eefde met twee tractoren
voor f 31,-.
Mina werkte ook op de boerderij, o.a.
varkens voeren, melken, eieren
schoonmaken en met de fiets naar de
Zutphense markt om eieren te verko-
pen, ook aan bakkerij Korman, voor
het bedrag van l Va et. per stuk.
De boerderij wordt nog bewoond door

een zoon. Zelf wonen ze al 24 jaar in
Wichmond, Bertus heeft nog 8 jaar ge-
holpen bij de benzinepomp 'Den El-
ter'.
Bertus wandelt nog dagelijks zijn rond-
je, en geniet van zijn sigaar. Mina heeft
als hobby haken en breien. Terwijl een
kaartje leggen hun grootste hobby is
met • j^H> en Marie.
Het onndspaar heeft 4 kinderen, 3 jon-
gens en l meisje, en 10 kleinkinderen.
Wie het bruidspaar wil feliciteren met
deze dag wordt er gelegenheid voor ge-
geven op zondag 10 februari bij 'Café
Den lÉ~' (zie ook de advertentie).

Firma Sueters bestaat 60 jaar A.N.B.O.
Volgende week bestaat de firma Sueters te Vorden 60 jaar. De
vader van de huidige eigenaresse Kobus Sessink startte in 1931
op de Kranenburg te Vorden een winkel in potten en pannen.
Kobus was daarvoor koperslager bij Emsbroek te Vorden. Tevens
bekleedde hij de funkties van fietsemaker, loodgieter, waterfitter
en later ook nog die van elektricien.
Naast potten en pannen, borstelwerk,
verf, verkocht hij zinken emmers, zei-
senstrijkers en wetstenen. Verder aller-
hande klein gereedschap voor de land-
bouw w.o. hooiharken.
De winkel groeide met de tijd mee en
in de naoorlogse jaren kwam er speel-
goed bij. Favoriete spelletjes met Sint
Nicolaas waren toen de bromtol en
houten blokken om mee te bouwen. Er
werd bijna van alles verkocht. In 1966
hebben Henny en Harry Sueters-Ses-
sink de zaak overgenomen en voortge-
zet.

In 1982 zijn ze ook in Vorden met een
winkel begonnen. Eerst hadden ze 100
vierkante meter verkoopruimte en na
een verbouwing bedraagt dit thans 250
vierkante meter.
Er is een grote sortering in speelgoed,
huishoudelijke artikelen, cadeaux, ser-
viezen, glaswerk, porcelein en aarde-
werk.

Henny en Harry recipieren zaterdag-
middag 16 februari in Bodega het Pan-
toffeltje te Vorden. Dubbel feest want
/ i j / i jn dan tevens 25 jaar getrouwd.

N D W K

In het programma van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen zijn
er voor de komende maanden weer di-
verse evenementen. Op 7 februari a.s.
's middags zal de heer J. Kettelerij een
inleiding met diapresentatie houden
over het onderwerp 'Omgaan met uw
siertuin in de praktijk'.
Aan de orde komen o. a. grondbewer-
king, plantenkeus, bemesting, snoeien
en onderhoud. Er is ruime gelegen-
heid om vragen te stellen in het Dorps-
centrum.
De korte fietstochtjes beginnen weer
op dinsdag 19 februari vanaf het
marktplein. De jaarvergadering met
o.m. jaarverslagen en bestuursverkie-
zing, is vastgesteld op vrijdag 8 maart
in het Dorpscentrum. De bustocht
staat genoteerd voor woensdag 24
april.
Op vrijdag 3 mei komt het seniorenor-
kest 'Happy Days' in het Dorpscen-
trum een licht klassiek concert voor
ons geven.
ledere maandagmiddag is er vanaf
camping 'De Goldberg' gelegenheid
om te klootschieten. Dan is er op iede-
re woensdagmiddag in het Dorpscen-
trum 'Soos'. Al deze evenementen zijn
ook voor niet-leden toegankelijk.

S L A G E R I J V L O G M A N

Basisbereiding stoven:
Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei het
in bruine boter aan
weerszijden dicht en bak
het bruin. Neem het vlees
uit de pan en blus de
braadboter af met water.
Doe het vlees terug in de
braadpan en stoof het
met gesloten deksel
zachtjes gaar.

Hongaarse
goulash

U heeft nodig voor 4
personen:
600 gram runder-goulashvlees
4 eetlepels olijfolie
2 middelgrote tomaten
300 gram uien
2 teentjes knoflook
300 gram aardappelen
2 rode paprika's
2 eetlepels milde paprikapoeder
zout
peper
l theelepel kummelzaadjes
l eetlepel bloem

Bereiding:
Verhit de olie in een hoge pan en bak de

stukken vlees flink aan.
Ontvel de tomaten, hak
de uien grof en maak de
knoflook schoon. Voeg
dit alles aan het vlees toe.
Strooi de paprikapoeder
en de bloem er over en
laat het geheel, met de
hittebron op de

MMMMMK middelste stand, een paar
minuten fruiten.

Strooi er vervolgens zout, peper en kummel
over en giet l liter warm w.iter in de pan.
Laat de goulash 2 uur op getemperde
hittebron in de gesloten pan stoven. Snijd de
paprika's in reepjes en de aardappels in
blokjes. Voeg die 30 minuten voor het einde
van de stooftijd toe. Bind het eventueel nog
iets met aanöemaakte bloem of allesbinder.
Serveer de goulash met rijst en doperwten.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2320 kj (555 kcal)
Eiwit: 30 gram
Vet: 40 gram
Koolhydraten: 18 gram

Bridgeclub
De Rookvrije Bridgeclub zal voortaan
worden aangeduid met BZR (Bridge
Zonder Roken).

Uitslagen van woensdag 30 januari
1991
Groep A: 1. Hrn. Groot Bramel/Wol-
ters 98 pnt. 58.3%; 2. Dms. den En-
ting/Hendriks 93 pnt. 55.4%; 3. Dms.
Elferink/Nekkers 87 pnt. 51.8%.
Groep B: 1. Mv. de Jonge/Hr. Berg-
man 78 pnt. 61.9%; 2. Mv. van Al-
phen/Hr. Snel 77 pnt. 61.1%; 3. Dms.
Groenwold/Karssenberg 76 pnt.
60.3%.
Elke woensdagmiddag in Het Dorps-
centrum/'t Stampertje, inl. tel. 2830.

Centrale Volksbank
Op vrijdag 8 februari a.s. opent in
Vorden een nieuwe vestiging van de
Centrale Volksbank op feestelijke wij-
ze. De Gentrale Volksbank is een mid-
delgrote bank (meer dan 600 vestigin-
gen door heel Nederland) waar men

terecht kan voor alle grote en kleine
bankzaken.
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat men
deze feestelijke gebeurtenis niet onge-
merkt voorbij wil laten gaan.
Op vrijdag 8 februari a.s. houdt men
een Open Huis. Wanneer men dan
even binnenloopt bij de vestiging aan
de Zuivelhof 11, wacht men daar een
hapje en een drankje en tevens een
leuke attentie.

J aarvergaderin g
CBTB
Dinsdag 29 januari heeft de CBTB
haar jaarvergadering gehouden in /aal
Schoenaker. In zijn openingswoord
ging de voorzitter in op de veranderin-
gen die steeds weer de landbouw
plaatsvinden. Vervolgens werden de

verslagen van penningmeester en se-
cretaris behandeld.
I liernadeed mevr.Jantjen Hendriksen
uit Drempt declamaties uit het dooi
haar in dialect geschreven boekje
'Bluumkes in de barm'. Ook bracht ze
nog enige sketches naar voren over het
plattelandsleven van vroeger en nu.
Daarna bleef men nog gezellig bijeen
om met haar van gedachten te wisselen
over haar boekjes.

Lenen zonder
fa centje gijn.

Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig, één
telefoontje is meestal voldoende.

Maar eenvoudig betekent niet JU
altijd goed, laat staan goedkoop.

Want tegenover
een snelle afwikkeling
staat vaak een hoge
rente. En dan wordt
lenen al snel een last.

Als u wilt lenen zonder
'n centje pijn, kunt u niet
om de Spaarbank heen.

U kunt kiezen uit l
verschillende
mogelijk-
heden.

Fr

Bijvoorbeeld
een Door-

pend Krediet,
flexibele lening

waarbij u steeds weer kunt
opnemen wat u hebt

afgelost.
Zo hebt u altijd

een financiële reserve
achter de hand.

In het overzicht ziet u precies
lioe voordelig zo'n Doorlopend

krediet voor u kan uitpakken.
Wilt u meer weten, vul dan de bon

h of laat u adviseren op een van onze
ntoren.

DOORLOPEND KREDIET SPAARBANK

kredietlimiet
maandbedrag

.m de
kredietlimict)

f. 100,-
f.200,-
F. 400,-

14,7%
14,7%

looptijd

75 mnd.
75 mnd.
75 mnd.

WETTELIJK MAXIMUM

21,40%
19,24%

tlu-on-ti .si ' lu-
looptijd

105 mnd.
92 mnd.
84 mnd.

' rente effectir!

voorbehouden)

looptijd, l > i | u i tb l i jven
van tussentijds opn
r x t r ; i aflossing f» <•

n

Ja, ik wil graag meer informatie over lenen zonder 'n centje pijn.
Naam:
Adres:
Poste
Telefo

dk

m/v

DO^^

Woonplaats: \
Deze bon in een envelop zonder postzegel zenden aan: Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk
Nederland, Afdeling Marketing, Antwoordnummer 1130, 7300 VB Apeldoorn.

De Bondsspaarbank doet meer
als u ruimer wilt zitten. spaarbank

Koninklijke onderscheiding voor
WJ.A. Sessink

Burgemeester E. Kamerling speldde donderdagmiddag in de raadszaal van het gemeentehuis van
Vorden de heer WJ.A. Sessink de zilveren eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau,
op. De heer Sessink kreeg deze medaille uitgereikt wegens zijn maatschappelijke verdiensten. Hij
werkte 42 jaar bij de bedrijven Gems en G. Emsbroek, waar hij zich opwerkte van jongste bediende
tot procuratiehouder.
Burgemeester Kamerling vertelde dat en de heer Sessink 'twee handen op Zo werkte hij van 1969 tot 1987 als ad-
de heer Sessink zich tot het financiële één buik'waren. ministrateur bij het zwembad 'In de
brein en geweten van beide bedrijven In zijn vrije tijd heeft de heer Sessink Dennen' en was hij van 1969 tot 1989
heeft ontwikkeld. menig uurtje aan het verenigingsleven secretaris van de hengelsportvereni-
Directeur G. Emsbroek gaf aan dat hij besteed. ging 'De Snoekbaars'.



ZOMERVAKANTIE

Te huur: mooie caravans
Volledig ingericht,

op camping Pommern in
Duitsland,

in het prachtige Moezeldal (8
km van Cochem)

Zeer gunstige all-in prijzen.

Boek nu voor
uw Moezelvakantie!

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AXZelhem
tr 08342-1548

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

.IN DE DENNEN

Vordense Bad- en
Zweminrichting

"IN DE DENNEN"
te VORDEN

Voor het seizoen 1991 (8 mei t/m
31 aug. 1991) vragen wij voor het
openluchtzwembad in Vorden:

a. KASSAHULP m/v
voor minimaal 20 uren per week

a. KANTINEHULP m/v
voor minimaal 20 uren per week

Voor beide functies gelden flexibele werktijden, afhankelijk van
het bezoek aan het zwembad. Enige ervaring is gewenst. Tot de
werkzaamheden behoren naast toezicht ook schoonmaakwerk-
zaamheden. Gezien de beperkte openstellingstijd is opname
van vakantie tijdens het seizoen slechts beperkt mogelijk.
Minimum leeftijd 18 jaar.
Salaris volgens CAO bad- en zweminrichtingen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan: het secre-
tariaat van het zwembad, p/a Brinkerhof 32,7251 WR Vorden.

MAANDAG 18 FEBRUAR11991
Restaurant en Zaal

DE HERBERG,
Vorden
ZAAL OPEN 19.00 UUR
AANVANG SHOW 19.30 UUR

BWIIDS
SHOW Kaarten a f 10,-

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.

Voorverkoop:
Covers Bruidsmode, Zutphen
Amro Bank Vorden

DEELNEMERS:
Restaurant en Zaal 'DE HERBERG'
WALLE TEMPELMAN

AMRO Bank 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!

MET MEDEWERKING VAN

MISS NEDERLAND!

OTTEN ZET DE BOEL OP DE KOP
„Mooie meubels, lage prijzen!"

Laat u eens lekker terugzakken in zo'n
komfortabele OTTEN-fauteuil, of met z'n
tweeën of drieën in zo'n heerlijk gemakkelijke
bank, ook van OTTEN.
Meubels voor uw kamer.
Gezellig, zo'n kamer met nieuwe meubels.
Misschien een nieuw bankstel met mooi leer bekleed,
een prachtige kast en een praktische salontafel.
Of misschien een geheel nieuwe eethoek en een
televisiemeubel. Losse fauteuils misschien, met
prachtige stof bekleed? OTTEN heeft die meubels voor u.
In ruime sortering tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Allemaal heel degelijk en heel mooi!
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.

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

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags
geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20, Halle G ld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

.fiC"2-«a«*«^̂ ^

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert

LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

NED. VER. tot
BESCHERMING van

DIEREN
ofd. Zutphen e/o

Ter voorkoming van een veel te groot aantal katten,
houdt de afd. Zutphen e/o van de Ned. Ver. van
Dieren in samenwerking met de dierenartsen in
haar werkgebied een:

STERILISATIE/CASTRATIE Aktie
In de periode van 4 maart 1991 t/m 22 maart 1991.
Het gebied omvat de volgende gemeenten:
Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Lochem, Ruurlo,
Vorden, Hengelo (Gld.), Steenderen, Brummen, en
cte dorpen: Voorst, Nijbroek, Terwolde en Empe.
U betaalt een eigen bijdrage van:

f 55,- per sterilisatie
f 20,- per castratie

De meerkosten zijn voor onze rekening. De aktie
loopt zo-lang het budget dit toelaat. De behande-
ling wordt verricht door uw eigen dierenarts.

Bel nu reeds voor Informatie en een kortlngs-
kaart:
Diny te Velthuis, tel: 05752-3114
Joke Kok, tel: 05750-21671
Adrie Bouwmeester, tel: 05756-3832

OPRUIMING!
TOTALE LEEG VERKOOP

wegens bedrijfsbeëindiging per l april 1991

SPECIALE BRILLENACTIE
Brilmonturen voor l &\jf- per stuk

Onze nieuwste collectie brilmonturen
voor HALVE PRIJS

Verder 20 tot 50% korting op alle gouden en
zilveren sieraden, horloges, klokken enz.

Op alle niet afgeprijsde artikelen 20% korting.
Alles a contant, geen ruilen.

J.W. BLOEMENDAL
Goud en zilver - horloges - klokken - brillen etc.

Dorpsstraat 25 - RUURLO - Tel. 05735-1208

Maandag gesloten.

TCafé - Restaurant iï

De Cuifcl
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO
Tel.05735- 1312

organiseert op
zaterdag 6 april a.s. een

TIROLER AVOND
Aanvang 20.00 uur m.m.v. Glanerbrugger Muzikanten.

Na afloop dansen met ditzelfde orkest tot 00.30 uur.
Entree f 17,50 p.p. in de voorverkoop.

Reserveer vroegtijdig.

OP = OP 05735-1312
Ruurlo - Dorpsstraat 11

Onze vestiging in Winterswijk heeft nog plaats voor
een tweetal

f
eventueel ook part-time

Tot aanbeveling strekt:
• Opleiding: VWO/HAVO/MEAO/HEAO

• Leeftijd: 25 tot 35 jaar

• Assurantiediploma B/A of studerend hiervoor.

• Werkzaam (geweest) bij Assurantiekantoor, Bank of
Verzekeraar.

• Goede kontaktuele en commerciële eigenschappen.

• Computerkennis op het gebied van W. P. en
Assurantieprogramma's.

Wij bieden u:
• Een afwisselende funktie.

• Carrière kan uitgroeien tot op direktieniveau.

• Salaris op basis van prestatie.

• Auto van de zaak of reiskostenvergoeding.

• Inbrengen bestaande assurantieportefeuille in
overleg.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae, zien wij
gaarne gericht aan de direktie van:

assu ran t i ën en bemiddel ing o.g.
Markt 25. Winterswijk. Tel. 05430-18585



Welke ONDERNEMER pikt dat?

AMSTERDAM - N«

eventueel, vooral «l* het
om klein» bedrijven gaat,
groepen van ooAfraeroen)
«n w«rtaemeK-»«rU«en-
woordijrrt MOMA. In geval
d* liekU voorduurt «ou na
nog e«tt» v» «*' "~"

Een aantal verzekerden zullen premieverhogingen
van enkele procenten tot 40%, een enkele maal

zelfs nog hoger te zien krijgen.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maat-
schappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volle-
dig verzekerd bent.

Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitslui-
ting hebt, zullen wij alles in het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig ver-
zekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).

Een offerte levert het keiharde bewijs.

Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering met volledige dekking.

Naam: ...„

Adres:

Plaats:....

Leeftijd:. Tel: ...

Beroep:

Verzekerd bedrag voor het eerste jaar: ...

Verzekerd bedrag voor de jaren daarna

Stuur deze bon OD of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Wenzel Spellbrink
a s s u r a n t i ë n e n b e m i d d e l i n g o . g .
Markt 25, Winterswi jk . Tel. 05430-18585
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INTERIEUR

Wie slim is, heeft woon voordeel
onder handbereik.

De laatste restanten van de uitverkoop
mogen weg voor absolute bodem ^

prijzen.Gauw kijken. Snel beslissen.
Uw Ginkgo wopnspecialist
zit immers vlak in de buurt!

WAARBORG
GINKGO
meubelen

Vlakbij huis...

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Een attentie met Valentijn
voor iemand die net iets méér

Dus, niet vergeten!
Donderdag 14 februari

is de dag!

Bij ons net even anders.

ffi
^
Blocjiibinderij Kweker ij l/orden

Kranenburgs
Programma
Zaterdagavond 9 februari: gekostumeerd bal

muziek LeiTJOn FlVe Band entree f 9.50 plaats Zaal SCHOENAKER

Onthulling van Prins en Adjudant 20.30 uur.

zondagmiddag 10 februari: Boeren-kielen-middag!
Voor de ouden, de jongen, de jongeren en de jongstenü!

muziek: de Gaspiepcrs (bekend van de Elfstedentocht)

74.00 uur: OPTOCHT met een pas opgericht ensemble van 50 muzikanten, een
koets met het prinsenpaar en een volgwagen!
74.30 uur: A. Voor de hele kleintjes 2 t/m 1 2 jaar: Gevarieerd programma met
de Kleurendoos. Uitreiking door de Jury van de prijzen van de kleurwedstrijd en
tevens van de 6 prijzen voor het beste costuum en muziekinstrument.
B. Voor de groep van 3-15 jaar: DISCO met hapjes en drankjes in gezellig versierde
Medler-zaal.
C.Voor de volwassenen: Gezellige Café-Carnaval en Russische Zaag-wedstrijden
in en buiten het café. Teams van 2 personenstrijden om de "GOUDEN ZAAG"
competitie a f 2,50 inschrijfgeld. Daarnaast wordt er een toto opgesteld, voor de
wedstrijd van het jaar tussen de Prins + Adjudant tegen het georganiseerde Kranen-
burgse Veehandelsyndicaat (Joop Reintjes + Theo Zents). Alle entrees voor
zondagmiddag Gratis!

Schaatsen slijpen
Door aanschaf van een professionele slijpmachine

zijn wij nu in staat uw schaatsen vakkundig te slijpen

o.a. Noren - Kunstschaatsen - Hockeyschaatsen.

Slijpservice

Barendsen Vorden B.V.
Zutphenseweg 15-VORDEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
De Eendracht 3-
7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Schilderen op
nummer van

RAVENSBURGER

Verkrijgbaar in
vele maten en

afbeeldingen o.a.

"de Nachtwacht"

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Wegens verhuizing zijn wij vanaf

MAANDAG 11 FEBRUARI

GESLOTEN
om straks met een compleet nieuwe
voorjaarscollectie te starten aan de

Zutphenseweg 8.

CORNER tel. 2426

;ALO:
De schoonheidsspecialist

Je kunt zien datje huid net lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOS- dinsdag t/m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste maandag en woensdagmiddag gesloten

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

Erkend
i Uneto
Beveiligings-
Installateur

Voor vakwerk i n

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

TG grote partij

GEBROKEN PUIN

VORDEN

Industrieweg 4

05752-2665

7251 JT Vorden



Jaarvergadering
Kranenburgs Belang
Voorzitter G. Tolkamp opende de vergadering in zaal Schoenaker
en wenst iedereen een gezond 1991. Hij sprak de wens uit dat in
1991 weer e.e.a. gerealiseerd zal worden. Op 6 juni 1990 werd de
bebouwde kom ingesteld ook werden in 1990 diverse zitbanken
geplaatst en in de Eikenlaan zijn eiken herplant naar tevreden-
heid van de bewoners. Hij deelt verder mee dat er een werkgroep
in het leven is geroepen, F.V.K.M. = Fietspad Vorden/Kranen-
burg/Medler. In deze werkgroep hebben ook 2 leden van het
bestuur van Kranenburg's Belang zitting genomen.

Hierna volgden de gebruikelijke agen-
dapunten welke zonder op- of aanmer-
kingen de goedkeuring van de verga-
dering kregen.
Bij de mededelingen ging de voorzitter
nog in op de berichten met betrekking
tot de aansluiting op het kabelnet Vor-
den. Begin februari krijgen de inwo-
ners van Kranenburg nader bericht
hierover.
Voorzitter Tolkamp werd bij de be-
stuursverkiezing herkozen als voorzit-
ter; in plaats van de dames Roelvink-
Ter Bogt en Wolbert-Toebes welke niet
herkiesbaar waren werden gekozen
mevr. Fleming-Klein Bramel en mevr.
Peters-Klein Goldewijk.
Naar aanleiding van de dreigende slui-
ting van de Rabobank Kranenburg was
een delegatie van de Rabobank Vorden
aanwezig om hierover nadere uitleg te

geven. Direkteur Krooi betoogde dat
diverse argumenten het Rabobank be-
stuur aanleiding had gegeven het kan-
toor per l februari te sluiten.
Zoals te verwachten was, waren diverse
aanwezigen het niet bij voorbaat eens
met een dergelijke beslissing. Aan het
einde van de discussie bleek echter
geen enkele aangehaalde suggestie het
standpunt van de bank te kunnen ver-
anderen. De sluiting is inmiddels per l
februari doorgevoerd, (red.)

Na de rondvraag, welke nog enkele
punten als o.a. verkeersdrempel in de
parallelweg, woningtoewijzing, fiets-
pad/parallelweg aan de orde bracht,
sloot de voorzitter deze vergadering.
Het Hamove filmteam vertoonde hier-
na de film 'Leo Lont de neef van James
Bond'.

Er wordt al dertig jaar aan gewerkt. De plannen voor een parallel-
weg tussen Vorden en Ruurlo zijn nagenoeg rond. Maar de over-
dracht van de weg van Rijkswaterstaat naar de provincie in 1993
zal opnieuw een jarenlang uitstel veroorzaken. Dat alles was de
reden dat een groep bewoners van Kranenburg en het Medler na
zoveel jaren praten en plannen nu een werkgroep hebben opge-
richt. Een werkgroep die wil bevorderen dat er op korter termijn
een fietsveilige verbinding tussen Vorden en Ruurlo tot stand
komt. Het liefst in de vorm van een tweezijdig maar desnoods
voorlopig een eenzijdig fietspad.
De wens van de bewoners van Kranen-
burg en het Medler is alleszins gerecht-
vaardigd. Het verkeer langs Rijksweg
841 wordt steeds intensiever en groeit,
volgens Rijkswaterstaat, jaarlijks met
13%. In de afgelopen jaren zijn er dan
ook regelmatig dodelijke ongelukken
gebeurd. De buurtschappen hebben
geen enkele eigen voorziening meer
nu de laatste winkel is gesloten en de
enige bank zijn bijkantoor op heeft ge-
heven. Dagelijks rijden zo'n vijftig tot
honderd scholieren naar Vorden en
Ruurlo langs een weg die een steeds
belangrijker verbinding schijnt te gaan
worden voor het zware verkeer naar
Duitsland. En jaarlijks berijden duizen-
den toeristen een deel van de weg om
te genieten van de vele kastelen van
Vorden.

Hoedje af
voor deze prijs!!

SWEATER
kwaliteit: 50/50

maten: m l xl xxl
15 tal kleuren

winkelprijs :

29.-
SKIMOEK
kwaliteit: 50/50
maten: m l xl
15 tal kleuren

winkelprijs :

29.-
NIEUWE KOLLEKTIE
T/M ZATERDAG
SKIBROEK + SWEATER
COMBINATIEPRIJS NU

Fietspad krijgt voorrang
Gelukkig heeft de gemeenteraad van
Vorden al het besluit genomen het col-
lege van B en W te vragen om een aan-
vullend plan voor een fietspad te ma-
ken. Er is namelijk al een uitgewerkt
plan voor een parallelweg, maar de ge-
meenteraad vreest dat dit door Rijkswa-
terstaat opgestelde plan het uiteinde-
lijk niet zal halen. Dat inzicht blijkt
juist te zijn want deze week berichtten
de Gedeputeerde Staten aan de ge-
meentebesturen van Vorden en Ruurlo
dat GS de voorkeur geven aan een fiets-
pad 'uit financiële en landschappelijke
overwegingen'. De financiering van
een eventuele parallelweg van rijkswe-
ge is namelijk op de tocht komen te
staan. En verder moet voor een paral-
lelweg een hoge milieuprijs worden be-
taald omdat maar liefst tweehonderd
zware loofbomen gekapt zouden moe-
ten worden.

Aandacht vragen
De werkgroep FVKM wil systematisch
en voortdurend alle betrokkenen wij-
zen op het feit dat het hier gaat om een
dringende zaak. En aandacht vragen
voor hun redelijke eis dat er een fiets-
veilige verbinding moet komen met
Vorden en Ruurlo. Want na tientallen
jaren afwachten moet er, zo wordt er in
Kranenburg en Medler gedacht, nu
eindelijk een concreet plan komen dat
ook haalbaar is. Ook dan zal het nog
jaren duren voor de bewoners van deze
buurtschappen veilig naar Vorden en
Ruurlo kunnen rijden. Kinderen zon-
der gevaar naar hun school in Kranen-
burg of andere plaatsen kunnen fiet-
sen. En de vele toeristen die^feurlijks
naar Vorden en Ruurlo komenBonder
risico over een veilig fietspad van onze
natuur kunnen genieten.

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

18 Februari Bruidsshow in
Zaal 'De Herberg'
Op maandagavond 18 februari wordt er in zaal 'De Herberg' een
grootse Bruidsshow gehouden met medewerking van diverse on-
dernemers uit Vorden, Zutphen en Hengelo Gld.
In de zaal worden kraampjes opgesteld
van waaruit de verschillende onderne-
mers zich zullen presenteren.
Medewerkers aan deze fantastische
bruidsshow zijn: Bruidsmode Covers,
Heren mode Walle Tempelman, Res-
taurant 'De Herberg', Amro Bank, Ted
Buter vakfotografie, Geschenkenhuis
Biirendsen serviezen, Guusta Bruggert
huidverzorging, 't Winkeltje (Schu-
rink) brood en banket, Bloembinderij/
Kwekerij Kettelerij, Juwelier Sieme-
rink, Drukkerij Weevers, In-
grid's Haarmode en Taxibedrijf v/h
Tragter (A. Klein Brinke).
Deze bruidsshow wordt voor het twee-
de jaar in deze vorm in het centrum
van Vorden gehouden.

Bij de entreeprijs zijn koffie, een kon-
sumptie en diverse hapjes inbegrepen,
alsmede maakt elke bezoeker kans op
één van de fraaie prijzen in de verlo-
ting, met wel een heel bijzonder mooie
hoofdprijs, welke die zelfde avond be-
kend gemaakt wordt.
Kaarten voor deze show zijn in voorver-
koop, verkrijgbaar bij: Zaal 'De Her-
berg', Amro Bank en Bloembinderij/
Kwekerij Kettelerij. Voor het muzikale
gedeelte van deze avond zorgt organist
Robert Koers uit Vorden.

Op zaterdag 9 februari zal er in het
dorp op zeer originele folkloristische
wijze aandacht aan deze show worden
gegeven.

Carnaval 'De Deurdreajers'
De festiviteiten rondom het carnaval van 'De Deurdreajers' heb-
ben vergeleken bij voorgaande jaren een kleine wijziging onder-
gaan. In verband met de toestand in de wereld zal het 'straatge-
beuren' geen doorgang vinden. Dat wil zeggen dat de officiële
sleuteloverdracht op het gemeentehuis zonder optocht gepaard
zal gaan. Ook zal de optocht voorafgaande aan het pyamaontbijt
geen doorgang vinden, terwijl ook het popverbranden achterwe-
ge zal blijven.
Vrijdag 8 februari zal Prins Bert de Eer-
ste een bezoek brengen aan de plaatse-
lijke scholen, terwijl ook de oudste en
jongste inwoner met een bezoek zal
worden vereerd. Prins Bert wordt hier-
bij terzijde gestaan door jeugdprins
Arjan van de Kraanvogel.
Zaterdagmorgen 9 februari vindt op
het gemeentehuis de sleuteloverdracht
plaats. Zaterdagmiddag worden in resi-
dentie 'De Herberg' de reklame-play-
back en soundmixkampioenschappen
gehouden, terwijl ook de officiële in-
stallatie van de jeugdprins zal plaats-
vinden. Na afloop is er disco-muziek.
Zaterdagavond 9 februari is er een
groot carnavalsbal m.m.v. Liberty.
Zondag 10 februari is er in de Herberg

café-carnaval met het Hanska Duo, ter-
wijl er in de zaal een carnavalsbijeen-
komst voor 50-plussers zal plaatsvin-
den.
Maandagmorgen 11 februari is het
pyamaontbijt in de Herberg met mu-
ziek van het Hanska Duo. Maandaga-
vond is er het grote carnavalsbal met
Liberty en de zanger Willem Duyn.
Dinsdag 12 februari is er in de Herberg
het seniorencarnaval waaraan mede-
werking wordt verleend door organist
Krabbenborg uit Lichtenvoorde.

Het motto van Prins Bert I voor het ko-
mende feestgedruis: 'Geen geneul en
geen gefoeter, wie'lle pakt een bel en
bloast de toeter'.

Regionale Statenleden komen
naar Vorden
Op uitnodiging van het plaatselijk C.D.A.-bestuur zullen 3
statenleden een uiteenzetting van hun werk geven. Een avond die
op aanvraag van velen tot stand is gekomen op woensdag 13 fe-
bruari in 't Dorpscentrum.
De sprekers zullen zijn:
Mevr. Liesbeth Wiegman uit Zutphen,
dhr. Jan Kottelenberg uit Lochem en
onze plaatsgenoot en tevens lijsttrek-
ker van de verkiezingen dhr. Chris
Voerman.
Deze mensen, uit onze regio afkom-

stig, zullen elk op hun eigen terrein ze-
ker de problematiek van deze tijd ken-
nen en kunnen verwoorden.
Kortom, een avond die voor allen toe-
gankelijk is en gezien de sprekers, in
combinatie met actuele zaken voor ve-
len een uitnodiging moet zijn.

Gescheiden groente-, fruit-
en tuinafval goed op weg
Een aantal gemeenten in Oost-Gelderland zamelt groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) al apart in. Dat gebeurt in de bekende groene afvalcontainers. De gemeen-
ten brengen het GFT nu naar de gezamenlijke (SOG, Samenwerkingsverband
Oost-Gelderland) stortplaats in Zelhem. Daar wordt het afval in grote verzamel-
containers gestort. De verzamelcontainers gaan naar de compostfabriek van de
VAM in het Drentse Wijster.
Vanaf deze week is het Oostgelders GFT 'herkenbaar op weg'. Het wordt vervoerd
in de gele containers van de firma Dusseldorp uit Lichtenvoorde. Dagelijks op weg
is de boodschap: Scheiden van GFT, milieubewust idee!

CURSUS "Kreatief met papier"
van de T.V.

CURSUSPAKKET nu verkrijgbaar bij

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP

Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

WIN
VOORKOM SCHADE
DOOR BEVRIEZING

Dl K Al R
HETELUCHT-
KANONNEN

Zutphenseweg 15 - Vorden
Tel. 05752-1261

SUETERS

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

De groente-
specialist op
de markt te Jonge Worteltjes 2Wk>2,

10 blanke Grapefruits 5,95
Zoute Snijbonen v,kü0 2,25 UIT HET vfl
Plateau Clementines
ca. 44 stuks.8,95 LAATSTE MAAL

KÖLDENHGTs Versmarkt
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Groot letterboekafdeling
fors uitgebreid in de bibliotheek

In de bibliotheek te Vorden overhandigde de wethouder mevrouw M. Aartsen-den Harder het eerst
exemplaar van de grootletterboeken aan de heer H. van Rijn, voorzitter van het bibliotheekbestuur.
Ze zei ondermeer dat de bibliotheek in Vorden een vrij belangrijke functie inneemt. De aanvraag
van de bibliotheek om meer subsidie, was bestemd voor de speciale doelgroep slechtzienden.
De gemeente vond het een goede ge-
dachte om hier gehoor aan te geven en
heeft spontaan subsidie toegezegd.
Daarvan konden tachtig extra grootlet-
terboeken worden aangeschaft.

De heer Van Rijn bood op zijn beurt

dit eerste boek weer aan, aan mevr. Ey-
kelenboom te Vorden, een lezeres die
veel en graag gebruik maakt van deze
boeken. De boeken bestaande uit aller-
hande literatuur, zowel van oude als
van moderne schrijvers.
De heer Van Rijn bood mevr. Aartsen

het eerste nummer aan, van het boekje
genaamd 'Deze Maand'.

In dit maandblad staat ondermeer het
nieuws van de Vordense bibliotheek,
de aanschaf van nieuwe boeken en van
de compact discs.

Volop ijspret
Na drie winters tevergeefs gewacht te hebben is het schaatsijs van
de ijsbaan op het Hoge nu zo sterk geworden, dat er de eerste
dagen nog volop geschaatst kan worden. Afgelopen vrijdag is de
ijsbaan geopend en tijdens het weekend is er bij mooi zonnig weer
volop ijspret geweest.

doen op gemeentelijke subsidie. Nu
lijkt het erop dat de inkomsten deze
schaatswinter een gunstig vooruitzicht
bieden voorde ijsverenigingVorden.
Dinsdagmiddag heeft de schooljeugd
massaal gebruik gemaakt van de ijs-
baan, en wellicht gaan ze donderdag-
middag het wedstrijdprogramma
voortzetten. De jeugd vermaakt zich

Ook uit de omgeving zijn de schaats-
liefhebbers naar de Vordense ijsbaan
getogen. Intussen zijn al enkele dui-
zenden schaatsliefhebbers de kassa ge-
passeerd. In driejaar geen schaatsijs en
het bestuur moest 'rillend' vaststellen
dat de bodem van de kas in zicht was.
In haar 25-jarig bestaan heeft het be-
stuur nimmer een beroep hoeven te

volop en weer anderen oefenen om de
schaatskunst machtig te worden. Don-
derdagavond zullen enkele toertoch-
ten dfek-n gehouden.

Evenals vorige jaren worden op de ijs-
baan allerlei schaatsen aangeboden.
Gebruikte schaatsen in allerlei soorten
liggei^bij de kassa te koop. Noren met
of z^Ber schoenen, schoonrijders,
maar ook nog met 'houtjes'.

Het bestuur van de ijsvereniging heeft
veel geïnvesteerd in materieel om het
ijs schaatsklaar te houden. Een gemo-
toriseerde veegmachine maakt de ijs-
baan gauw weer sneeuwvrij. Ook het
ruw worden van de baan kan met be-
hulp van de dweilmachine worden ver-

Kranenburgs Karnaval

Het Kranenburgs veehandelsyndicaat is inmiddels in training voor de Russische zaagwedstrijden.
Onder het goedkeurende toezicht van oud Prins Bart werd vrijdagavond alvast stevig geoefend. De
winnaars van de zaagwedstrijden ontvangen de Gouden Zaag. (Zie ook de advertentie in dit num-
mer).
Het verdere Kranenburgs Karnaval ziet
er als volgt uit:
Zaterdagavond 9 februari: gekostu-
meerd bal. Muziek: Lemon Five Band,
in zaal Schoenaker.
Onthulling van Prins en Adjudant, een
Russische verrassing. Er worden onder-
scheidingen door Prins en adjudant
uitgeloofd voor de beste kostuums.
Zondagmiddag 10 februari: Boeren-
kiel-middag! Muziek: de Gaspiepers.
Voor de ouden, de jongen, de jonge-
ren en de jongsten!

Optocht met een pas opgericht ensem-
ble van 50 muzikanten, een koets met
het prinsenpaar en een volgwagen!
Vanaf Schoenaker, door de Eikenlaan
en de Banen kamp.

Voorde hele kleintjes ('? t/m 12jaar):
Gevarieerd programma met spelletjes
snoepzakjes, fruit en limonade. Uitrei-
king door de Jury van de prijzen van de
kleurwedstrijd en tevens van de 6 prij-
zen voor het beste costuum en muziek-
instrument

Voor de groep van 13-15 jaar: Disco
met hapjes en drankjes in gezellig ver-
sierde Medler-zaal.
Voor de volwassenen: Gezellige Café
Carnaval en Russische zaagwedstrij-
den in en buiten het café. Teams van 2
personen strijden om de 'Gouden
Zaag' competitie.
Daarnaast wordt er een toto opgesteld,
voor de wedstrijd van het jaar tussen de
Prins + Adjudant tegen het georgani-
seerde Kranenburgse Veehandel-syn-
dicaat (Joop Reintjes + TheoZents).

holpen. En als na langdurig gebruik
scheuren ontstaan kunnen die in de
late avond vakkundig worden gedicht.

De heer Maalderink en zijn technische
staf zijn ijsmeesters die alles doen om
de baan in goede conditie te houden.
Muzikale klanken, een drankje en een
hapje dragen ertoe bij dat het schaat-
sen op de ijsbaan een genot is voor
jong en oud.

A

Industriële kring

FEBRUARI:
6 HVGWichmond.SchmidtMedica
6 ANBO, soos in Dorpscentrum
6 HVGVorden-Linde,

Brandwondencentrum
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 Open Tafel SWOV
8 ANBO, inleiding tuinieren
9 Jong Gelre Wamsveld,

kleiduivenschieten
9-10 Kranenburgs Karnaval
9-10-11-12 Carnaval

11 ANBO, klootschieten, de Goldberg
12 Gez. ledenvergadering,

landbouworg. in Dorpscentrum
12 Open Tafel SWOV
12 Soos Kranenburg
13 ANBO, soos in Dorpscentrum
14 PCOBindeWehme
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

Gezamenlijke culturele avond
15 Open Tafel SWOV
15 Vrouwenclub Medler, gezellige

avond
18 ANBO, klootschieten, de Goldberg
18 Jong Gelre Warnsveld, schaatsen
19 NCVBjaarvergadering
19 ANBO, fietstocht, Marktplein
19 Plattelandsvrouwen
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 Open Tafel SWOV
20 ANBO, soos in Dorpscentrum
20 HVGWichmond, eigen avond
20 HVG Dorp, Mevr. to^roeke,

Bejaardenzorg ^P
21 Demonstratie snoeien in

Dorpscentrum
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVG Vorden-Wildei^prch, lezing

Pro Naturae ^B
22 ANBO, klootschieten^de Goldberg
22 Open Tafel SWOV
25 Agrarische avond Boggelaar, Jong

Gelre Wamsveld
25 Vrouwenclub Medler, acupunctuur
26 Open Tafel SWOV
26 Soos Kranenburg
26 KPOVierakker-Wichmond,

revalidatie
26 Plattelandsvrouwen
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

Energetische therapie
27 BejaardensoosWichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum

MAART:
l Wereldgebedsdag
l SWOV, Open Tafel
4 ANBO, klootschieten, de Goldberg
5 SWOV, Open Tafel
6 ANBO, soos in het Dorpscentrum
6 HVGWichmond
6 HVGVorden-Linde, Paasvieringen

dia's
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 ANBO, jaarvergadering,

Dorpscentrum
8 SWOV, Open Tafel
9 Provinciale Binnensportdag,Jong

Gelre
11 ANBO, klootschieten, de Goldberg
11 Vrouwenclub Medler
12 Bejaardengym, soosmiddag

Kranenburg
12 Plattelandsvrouwen, Paaseieren

versieren
12 SWOV, Open Tafel
13 ANBO, soos Dorpscentrum
14 NCVB, reisje
15 SWOV, Open Tafel
18 ANBO, klootschieten, de Goldberg
19 SWOV, Open Tafel
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 NCVB, Paasklankbeeld
19 KPOVierakker-Wichmond, kleine

huisdieren
19 ANBO, fietstocht
20 ANBO, soos Dorpscentrum
20 HVGWichmond,Paasliturgie
20 Plattelandsvrouwen Vorden,

kamerplanten
20 HVG Dorp, Paasliturgie
21 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag
21 HVGVorden-Wildenborch,

Paasviering
22 SWOV, Open Tafel
23 Plattelandsvrouwen, ruilmiddag
25 ANBO, klootschieten, de Goldberg
25 Vrouwenclub Medler,

verzekeringen
26 SWOV, Open Tafel
26 Passiemiddag, soos Kranenburg
27 Bejaardenmiddag met

Zonnebloem, Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum
29 SWOV, Open Tafel

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kring op 29 januari
uitte de voorzitter, Mr. de Regt, zijn bezorgdheid over het be-
staansrecht van de industrievereniging. In het afgelopen jaar was
de belangstelling voor de evenementen niet groot, terwijl juist
aantrekkelijke onderwerpen aan de orde zijn geweest.
Tijdens de daaropvolgende discussie
bleek evenwel, dat de aanwezige leden
het van groot belang achtten de Kring
te laten voortbestaan, mede gezien
haar funktie als platform naar instel-
lingen en overheid.
Daarnaast werd nogmaals onder-
streept dat het verstevigen van de on-
derlinge band tussen de leden voor de
Vordense industrie als geheel zeer po-
sitief en nuttig zou zijn.
De Industrie Kring gaf in 1990 acte-de-
presence op diverse evenementen en
jubilea, oa.s. opening Gems, adviseer-
de de Gemeente in projecten van in-
dustriële aard en diende haar maat-
schappelijke funktie door o.a. het 5
mei-vuurwerk en de kerstboom te
sponsoren.

Tijdens de vergadering werden jaarver-
slag en financiën vastgesteld en be-
stuur daarvoor gedechargeerd.
De secretaris, de heer J. Rings, had te
kennen gegeven zijn funktie te willen
overdragen wegens benoeming elders.
In zijn plaats werd de heer W. Ems-
broek met algemene stemmen be-
noemd. De voorzitter dankte de heer
Rings voor zijn inbreng en opbouwen-
de kritie.

Grandioos vuurwerk
Het prachtige vuurwerk tijdens de
Oranjefeesten werd bekostigd door de
Industriële Kring wat zeer werd ge-
waardeerd door de bevolking.
Namens de Oranjevereniging dankte
de heer Weevers voor de spontane fi-
nanciële hulp.

Rondweg/ rotonde
De rotonde bij Klumper kwam weer ter
sprake, vooral nu het verkeer op het
industrieterrein enorm is toegenomen
wordt ook de uitweg Ruurloseweg zeer
druk en gevaarlijk. Daarom kwam de
suggestie naar voren om de Oude Zut-
phenseweg breder te maken en door te
trekken. Dan ontlast men de Dorps-
straat van het zware verkeer. Dan zou
de rotonde kunnen vervallen, aldus de
discussie.

Ook had iemand het voorstel om de
begrafenisstoet niet over de Kerkhof-
laan te leiden, doch een straat verder,
nl. de Hamelandweg. Dit om het druk-
ke verkeer te ontlopen en de rust te
waarborgen.

Gemeentebestuur
Er zal weer getracht worden om de
banden en de samenwerking met het
gemeentebestuur te verstevigen. Door
samen te overleggen valt er ook voor
Vorden veel te bereiken.

Werkveld'
De nieuwe naam voor het industrieter-
rein kwam ook ter sprake. De namen
'de Voorde' en "t Werkveld' hadden
duidelijk de voorkeur boven 'Raesfelt'.

De vergadering werd vervolgens beëin-
digd met een gezellig samenzijn, waar-
bij tevens de echtgenotes van de leden
aanwezig waren.

Irolitievaria GROEP

De PTT-directie te Zwolle deed aangif-
te van vernieling van de glazen deur
van de telefooncel bij hetN.S.-station.

Op donderdag 31 januari 1991 om-
streeks 13.55 uur vond er op de krui-
sing Baakseweg-Rondweg-het Hoge
een ernstig verkeersongeval plaats tus-
sen 2 personenauto's. Een 81-jarige in-
woner uit Doesburg reed over de Baak-
seweg en wilde de kruising recht over-
steken, het Hoge in.
Over de Rondweg reed de 71-jarige in-
woner uit Eefde. Deze bestuurder be-
merkte dat de automobilist van de
Baakseweg gewoon doorreed, zonder
te stoppen voor de aanwezige stop-
streep. Beide auto's kwamen met el-
kaar in botsing.
De auto van de Doesburger werd in de
flank aangereden en tolde vervolgens
om zijn as en kwam tegen een vlecht-
scherm, staande in de berm van het
Hoge, tot stilstand. De bestuurder zat
vervolgens bekneld in de auto. Dr.
Sterringa verleende de eerste noodza-
kelijke medische hulp. De plaatselijke
vrijwillige brandweer bevrijdde de be-
stuurder uit zijn benarde positie.
Zowel de beide bestuurders als de bei-
de passagiers werden per ambulance
overgebracht naar het streekzieken-
huis Het Nieuwe Spittaal te Zutphen.
In verband met aanzienlijk letsel waar-
onder vele botbreuken werden 3 be-
trokkenen in het ziekenhuis opgeno-
men. De passagiere van de 71 -jarige uit
Eefde mocht na behandeling van o.a.
een gebroken pink weer naar huis.
De beide auto's geraakten door het on-
geval totaal vernield en werden afgeta-
keld. De desbetreffende kentekenbe-
wijzen werden ingenomen.

Op vrijdag l februari omstreeks 10.25
uur vond er een ongeval plaats op de
Almenseweg. T.h.v. de kruising met de
Wilmerinkweg sloeg een bestuurder
plots links af waardoor de andere be-
stuurder de auto niet meer kon ontwij-
ken en er achter op reed.
Baldadige jeugd had op l februari op
de Hekkelerdijk het in de berm liggen-
de snoeihout op de weg gegooid. Er
gebeurde gelukkig niets ernstigs. Toch
zeer onverantwoord gedrag.
Op l februari 's avonds brak er schoor-
steenbrand uit bij een perceel in de
Steege. De gealarmeerde plaatselijke
vrijwillige brandweer was snel ter plaat-
se en voorkwam erger.
Aan de gevolgen van o.a. de kou over-
leden bracht een inwoner van Vorden
aan hrt bureau een roofvogel zijnde
een buizerd. Hij wilde deze laten pre-

pareren. De nodige papieren zijn uit-
geschreven.

Op zaterdag 2 februari betrapte een
plaatselijke winkelier iemand in zijn
winkel op winkeldiefstal. De zaak werd
aan de plaatselijke politie overgedra-
gen.
Op 2 februari kreeg een inwoner uit
Vorden een aanrijding met een ree op
de Koekoekstraat. De ree vluchtte, ver-
moedelijk gewond, het bos weer in. De
automobilist meldde het een en ander
aan de politie die weer de desbetreffen-
de jachtopzichter kon waarschuwen.
De jachtopzichter heeft samen met zijn
zoon en de politie lange tijd de even-
tueel gewonde ree gezocht. Niet aan-
getroffen. Een net gedrag van de auto-
mobilist.

In het weekeind werd een terraslamp
vernield van een horecabedrijf in Vor-
den in het centrum. Ook werd er een
fiets gestolen afgelopen week in de
Dorpsstraat. Deze stond onafgesloten
bij een horeca-bedrijf. Het betreft een
Gazelle herenfiets met Zutphense
postcode. Tevens werd een fiets ont-
vreemd uit de N.S.-stalling te Vorden
zijnde een Gazelle damesfiets. Deze
fiets stond afgesloten in de stalling. De
fiets is voorzien van in gegraveerde
postcode.

Afgelopen zaterdag, 2 februari, om-
streeks 09.00 uur, poogden 2 jonge
mannen van omstreeks 25 jaar bij de
plaatselijke kantoorboekhandel een
doos met diskettes weg te nemen. Dit
werd door het personeel ontdekt. Ter-
wijl ze naar de kassa liepen om een en
ander te regelen werd de winkeljuf-
frouw gehaakt en kwam te vallen waar-
bij zij zich verwondde. De 2 jongens
namen toen ijlings de benen en ver-
dwenen. Van dit feit is aangifte gedaan
bij de politie. Getuigen worden ver-
zocht zich te melden.

Op dinsdag 5 februari 1991 vond er
omstreeks 07.50 uur een ongeval
plaats op de Zutphenseweg. Bij de
kruising Strodijk — Zutphenseweg -
Mispelkampdijk wilde een 21-jarige
automobilist uit Keyenborg recht over-
steken. Over het fietspad van de Zut-
phenseweg reed een 53-jarige brom-
fietser uit Vorden, in de richting van
Zutphen.
Beiden kwamen met elkaar in botsing
waarbij de bromfietser ernstig gewond
raakte. Met vermoedelijk schedelbasis-
fractuur is hij per ambulance overge-
bracht naar het ziekenhuis te Zutphen.



VAMC 'De Graafschaprijders'
huldigde kampioenen

De VAMC 'De Graafschaprijders' hield zaterdagavond in 'De Herberg' het traditionele motorfeest.
Onder de muzikale klanken van 'Hammond Four' ging het er in de feestelijk versierde zaal gezellig
naar toe.

In zijn openingswoord ging waarne-
mend voorzitter Bert Regelink in op
het jubileumjaar 1990, waarbij hij ver-
meldde dat met de talrijke program-
maonderdelen in totaal f 100.000,-
gulden was gemoeid. Landgoedeige-
naren en EHBO werden door hem be-
dankt voor hun medewerking.
'Wij hebben als bestuur volledig aan-
dacht voor het milieu, maar wij willen
wel onze sport kunnen blijven bedrij-
ven. Dankzij de goede medewerking
van de gemeente hopen wij de 'beun-
hazerij' in de motorsport te kunnen te-
gen gaan', aldus Regelink die de ver-
wachting uitsprak dat er t.z.t. weer op
het militair oefenterrein gereden kan
worden.
Joop Wuestenenk maakte bekend dat
het bestuur Jan Broekhof tot motor-
sportman van hetjaar heeft gekozen.
Hoogtepunt van de avond vormde de

huldiging van de kampioenen. Dit wa-
ren: het team dat kampioen van Neder-
land werd in de oriëntatie (A-klasse) te
weten: Bert Regelink/Arie Weevers;
Wim Wisselink/Grada Wisselink; Louis
de Boer/Jacqueline de Boer; Herman
Cortumme/Thomas Kamp; Peter van
Huffelen/Maartjevan Huffelen.
Het B-team werd eveneens kampioen
van Nederland. Dit team bestond uit
Jan Weevers/Dolf Versteege; Harry
Horsting/Elly Horsting; Henk Ditzel/
Alex van Rijn; Laurens Wopereis/Fer-
dy Wopereis; Gerrit te Veldhuis/Wilma
Berendsen.
Individueel kampioen van Nederland
auto's B-klasse: Dolf Versteege en Jan
Weevers.
Idem auto's C-klasse Jan Slagman en
Gerrit van Veldhuizen. Nederlands
kampioen motorcross 500 GC Natio-
naal: Iginio Voorhorst.

Clubkampioenen: Oriëntatie A-klasse:
Herman Cortumme/Thomas Kamp.
Idem B-klasse: Gerrit te Veldhuis/Wil-
ma Berendsen. Idem C-klasse: Henk
ten Velde/mevr, ten Velde. A/B klasse
niet leden: Piet Reinders en Wim Fleer-
kate.

Toercompetitie: Binnenland: Bertho-
let.
Buitenland: Gerrit Bloemendaal.
Motorcross: Klasse tot 125 CC: Step-
han Braakhekke. Klasse boven 125 CC:
Hans Berendsen.
Enduro's: Senioren Carol Mulder. Na-
tionalen Iginio Voorhorst.

Ereprijzen: Schoenmakerstrophee: R.
Scheffer. Okhorstgrasbaantrophee:
Wim Bertholet. Deldentrophee: Hans
Berendsen. R^kmaaljuniorkampioen
125 CC: StepnWBraakhekke.

SPORT-nieuzvs Waterpolo

Toerfïetser van het
Jaar
Gerrit Winkels is tijdens de feestavond
van de VRTC 'De Achtkastelenrijders'
uitgeroepen tottoerfietservan hetjaar.
Het bestuur bedankte de leden voor de
grote inzet die zij het afgelopen jaar
voor de fietsclub aan de dag hebben
gelegd.
Na het officiële gedeelte konden de
aanwezigen zich in café-restaurant
Bongers te Zieuwent vermaken met
oud Hollandse spelletjes met tot slot
een echte oud-hollandse stampot die
zich de fietsers met hun partners goed
lieten smaken.

Zilveren speld
Tijdens een bijeenkomst van de
scheidsrechtersvereniging is Vorde-
naar J.C. van Langen onderscheiden
met de zilveren speld van de KNVB en
de daarbij behorende oorkonde.
Jaap van Langen kreeg deze onder-
scheiding voor het feit dat hij 20 jaar
scheidsrechter is geweest en daarop
aansluitend 20 jaar als rapporteur
heeft gefungeerd. Hij ontving de on-
derscheiding uit handen van de heer
C.P. Nieuwenhuizen.

Toertocht
ijsbaanvereniging
De ijsbaanvereniging 'Vorden' organi-
seert donderdagavond 7 februari op de
ijsbaan achter de huishoudschool een
tweetal toertochten, van 10 kilometer
en van 30 kilometer. Inschrijving is
mogelijk bij de kassa aan de ijsbaan.

Badminton-Flash
Het eerste team van Flash lijkt zich re-
delijk sterk te handhaven in de 2e klas-
se. Tegen Grol, waartegen eerder dit
seizoen nog werd gelijkgespeeld, was
Flash in uitstekende vorm. De enkels
werden alle met ruim verschil gewon-
nen. De herendubbel daarintegen was
nou niet echt goed en in de mixen had
Grol toch het betere van het spel.
De damesdubbel werd pas als laatste
op de avond gespeeld en daarin liet
Flash zien wie de sterkste was. Deze
werd zeer gemakkelijk gewonnen en de
einduitslag was 5-3.
Flash 3 gaat ei_ht regelrecht op het
kampioenschap af.

De heren van Vorden '64 hebben het
afgelopen weekend met 8-6 verloren
van De Mors 2 uit Rijssen. Na een sterk
begin verloor Vorden op routine. De
Mors, koploer in D2A was aanvallend
gevaarlijker dan Vorden.

De tegendoelpunten werden gescoord
door Harold Kolkman, Han Berenpas
2x, Martin Siebelink,Jaap Stertefeld en
André Karmiggelt.
De dames van Vorden bakten er tegen
Proteus bitter weinig van en verloren
kansloos met 20-1. Karin Rouwenhorst
redde de eer.

Ratti
Programma: 9-2: Pax B2 - Ratti BI.

DCVl — DC
Almelo 13-7
Alhoewel de vlag nog niet kan worden
gehesen, is het kampioenschap van de
2e klasse B dichterbij gekomen. Van
Almelo werd met 13-7 gewonnen. Bij
de start zag het daar nog niet naar uit.
Henk Ruesink verloor al heel vroeg een
schijf, maar zijn tegenstander vatte het
nogal nonchalant op en liet Ruesink
doormarcheren naar dam.

Dit was toch nog genoeg voor remise.
Positionele overwinningen waren er
voor Harry Vos, Henk Grotenhuis ten
Harkel en topskorer Gerrit Wassink.
Johan Haijtink won na een goed uit-
gespeelde hekstellingpartij wel een
schijf, maar leverde die direkt weer in
na een onnauwkeurigheid.
H. Hoekman — W. Terlouw 1-1; H.
Ruesink — A. Jurg 1-1; G. Tiemens —
J. Prinsen 1-1;J. Haijtink—J. Bosman;
H. Grotenhuis t.H. — G. Besselink; A.
Klein — A. Mostert 1-1;J. Masselink —
J. Veldhuis 1-1; G. Wassink—G. Bosch
2-0; C. Grevers — G.J. Kuiper 1-1; H.
Vos —A.G. Gasthuis 2-0.

DSO Sinderen — DCV 2 7-9; DCV 3 —
DIOS Beltrum 3 7-9; DCV 4 — WDV
Winterswijk 2 10-2; DIOS 4 Beltrum —
DCV 5 6-6.

Halve finales van Nederland
De halve finales van Nederland zijn nu
6 ronden ver. Jan Masselink is nog niet
bijster succesvol en staat met l punt
onderaan. Henk Hoekman doet het
beter: 4 punten uit 4 wedstrijden (hij
moet nog 2 wedstrijden inhalen), waar-
bij in zijn verloren partij tegen Gil Sa-
lomé meer ingezeten had.

Socii
Programma 9-2: Zutphania BI — So-
cii BI.
Programma 10-2: Socii 3 — Sp. Brum-
men 7; De Hoven 4 — Socii 4; Socii 6
— Baakse Boys 6.

Walk-over Dash
In de kortste wedstrijd van het seizoen
heeft Dash tegenstander Boemerang 2
uit Olst, dat in de middenmoot staat,
volledig gedeklasseerd.
Dash trok in de eerste set meteen fel
van leer. Boemerang had niets in te
brengen tegen het gevarieerde aan-
valsspel van Dash waarin Johan Bakker
met zijn 3-meter aanval een hoofdrol
vervulde. Dash won de set met 15-4.
De tweede set verliep wat moeizamer.
Dash had moeite de concentratie vast
te houden, maar won desondanks vrij
eenvoudig de set met 15-9.

Na deze eenvoudige overwinningen
wilde Dash een poging wagen de derde
set met 15-0 te winnen, maar dat is zelfs
tegen de makkelijkste tegenstanders
een bijna onmogelijke opgave. Lange
tijd leek dit toch te lukken. Dash liep al
zeer snel uit naar 9-0, maar toen maak-
te Boemerang het eerste punt.
Dash liep weer verder uit en won de set
met 15-4 en de wedstrijd met 3-0.
Dash staat nog steeds op de tweede
plaats op slechts één punt van koplo-
per Harfsen.

Donderdagavond 7 februari speelt
Dash in de Zutphense Hanzehal voor
de kwartfinale van de beker tegen Bru-
voc uit Brummen dat een klasse hoger
speelt en dus een zeer lastige tegen-
stander zal zijn.

Uitslagen
H2B Devolco 8 — Dash 3 1-2; D3A De-
volco 8 — Dash 52-1; H3B Aktief l -
Dash 4 3-0; DP Boemerang l — Dash 2
1-3; D3B DSC 2 — Dash 6 0-3; Hl
Dash l - Boemerang 2 3-0; H2A Dash 2
- Gorssel l 3-0; Dl Dash 3 — DSC l

3-0; D2B Dash 4 - Boemerang 32-1;
MB1A Dash l — Boemerang l 0-3;
IB1A Dash l — Devolco A2 1-2; IC l
Dash l—DVO l 0-3.

Programma
D3C Dash 8 — Devolco 10; D3 div.B
SVS — Dash/Sorbo (in Gorssel); D3B
Voorwaarts 4 — Dash 6; D recr.H Dash
— WSV A; H recr.E Dash — Socii.

P.K.V. Nieuws
Laatste uitslagen van het tentoonstel-
lingsseizoen 1990/1991. Spilbroek-
show Neede: totaal aantal ingezonden
dieren 1913. Leden van P.K.V. behaal-
den de volgende resultaten met hun
dieren:

Afd. Konijnen: Vlaamse Reus, W,H.
Arends 2xF; A. Dijkstra IxZG IxG; HJ.
Rietman IxZG; Nieuwzeelander wit,
HJ. Rietman IxG; H. Verstege 4xZG
IxG; Wener blauw, W.H. Arends IxZG
IxG; HJ. Rietman IxG; Nieuwzeelan-
der rood, H. Gosselink 3xG; Hollander
Kon. grijs, H J. Rietman IxZG; Klein
Zilver, H J. Rietman IxF; Rus zwart, T.
Zevenhoeken IxZG; Pool, H J. Riet-
man IxF; Klein zilver midden geel, J.J.
Jansen 4xZG 2xG; Kleurdwerg, H.G.
Sanderman 4xZG IxG; HJ. Rietman
IxG.

Sierduiven: Slezische kropper, W. Soe-
teman 2xF 4xZG 2xG; Nederlandse
hoogvlieger, B. Bulten IxF 3xZG IxG;
M J.A.Jansen IxG.

Bossche Bondstentoonstelling. Aantal
ingezonden dieren 9665.
Afd. Konijnen: Vlaamse Reus, E.
Huurnink IxG; A. Dijkstra IxF IxZG;
Nieuwzeelander zwart, W.H. Braakhek-
ke 3xG; H. Verstege 2xG IxF 4xZG;
Nieuwzeelander wit, H. Verstege 4xZG
6xG; E. Huurnink IxG; Natascha
Hoogland 3xG; Nieuwzeelander rood,
G. Lenselink 3xZG IxG; Hollander
zwart,J.G. Derksen 3xZG; T.H.Jansen
3xG. '

Zangavond in N.H.
Kerk Warnsveld
De bekende dichteres Nel Benschop
komt naar Warnsveld! Zij gaat een aan-
tal van haar gedichten voorgedragen
tijdens een grote zangavond in de Ne-
derlands Hervormde Kerk, op donder-
dagavond 7 februari a.s.
Nog nooit eerder is het werk van een
Nederlandse dichter door zoveel men-
sen gekocht en gelezen als van Nel
Benschop.

Verder wordt medewerking verleend
door het Warnsveld's Mannenkoor
met de eigen solisten Ad
tenor, Paul Eijkelkamp — l
de vaste begeleidster Linda van der
Mee — vleugel. Allen onder de muzi-
kale leidingvan dirigent Hans Vos.
Ook is er samenzang van bekende en
geliefde geestelijke liederen, l^^pro-
gramma wordt gepresenteer^^door
Rob Edelman uit Naarden.
De netto opbrengst van de avond komt
ten goede aan het zendingswerk van de
stichting Vervolgd Christendom.

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Kleiduiven schieten
Zaterdagmiddag 9 februari gaat men
kleiduiven schieten bij de fam. Rossel
aan de Holtmaatweg. Deze sport is
uiteraard ook zeer geschikt voor de da-
mes.

Schaatsen
Op maandagavond 18 februari gaat
men naar de ijsbaan in Deventer. Men
verzamelt bij de Timmerie.

Agrarische avond
Op maandag 25 februari is er een agra-
rische gespreksavond met als onder-
werp mineralenbalansuitleg door dhr.
Brouwer van het DLV (Dienst Land-
bouw Voorlichting) in de Boggelaar.

Provinciale binnensportdag
Op 9 maart is er weer de provinciale
binnensportdag in de Hanzehal te Zut-
phen. Men kan zich opgeven voor da-
mes- en herenvolleybal bij tel.
05754-1313.

Wadlopen
Om enig inzicht te krijgen of er be-
langstelling is voor wadlopen kan men
zich alvast opgeven bij tel. 05754-1313.

Bestuursvergaderingen
Tijdens de gehouden ledenvergaderin-
gen op 18januarij.l. zijn Marcel Rou-
wenhorst en Ina van der Stroom als be-
stuursleden afgetreden. Voor hen in de
plaats kwamen Martin van Middelkoop
en Erna Lammers.

Culturele avond
Op vrijdagavond 15 februari a.s. zal de
jaarlijkse gezamenlijke culturele avond
voor de leden van de G.M.v.L., de
N.B.v.Pl. en Jong Gelre plaatsvinden,
in zaal 'De Herberg'.
De avond zal opgevuld worden door de
'Schaddenstekkers' uit Ruurlo, welke
muziek in de Egelander stijl ten gehore
zullen brengen. De Schaddenstekkeis
zullen deze avond afgewisseld worden
door de conferencier 'De noaber uut
Zieuwent'.
De toegang is gratis en de koffie wordt
u aangeboden. Graag tot ziens op 15
februari a.s.!

Het totaal aantal inwoners in Gelderland is in 1990 met 12.200
toegenomen tot 1.816.377. Deze groei had twee oorzaken. Er wer-
den 8.100 mensen meer geboren dan er stierven en er vestigden
zich 4.100 mensen meer dan er vertrokken. Het vestigingsover-
schot is het grootst in Midden-Gelderland.
Deze gegevens zijn ontleend aan het
onderzoek 'Loop van de bevolking' dat
elk jaar door de provincie wordt uitge-
voerd.
De cijfers uit dit onderzoek tonen hoe
de werkelijke ontwikkelingen zich ver-
houden tot de gewenste ontwikkelin-
gen. Deze zijn onder andere beschre-
ven in de streekplannen. De provincie
kan waai nodig sturend optreden.

Midden- Gelderland
Met genoegen concluderen Gedepu-
teerde Staten dat de groei van de bevol-
king in grote lijnen met de pas loopt
met de streekplannen. Dat wil zeggen
dat de groei in Midden-Gelderland het
grootst is. Dit past bij de knooppunt-
status die het gebied Arnhem-N ij me-
gen heeft.

Het vestigingsoverschot in Midden-
Gelderland bedraagt daar 2.200 perso-
nen. Dat is 1.600 meer dan vorig jaar,
en groter dan het de afgelopen 10 jaar
geweest is.
De stijging deed zich vooral voor in
Arnhem en Nijmegen. Voor het eerst
in vijfjaar vestigden zich in Nijmegen
meer mensen dan er vertrokken.

Andere streekplangebieden
In de andere streekplangebieden ver-
anderde weinig ten opzichte van ande-
re jaren. De Veluwe en het Rivieren-
land behielden een licht vestigings-
overschot, Oost-Gelderland een klein
vertrekoverschot.
Opvallend is, dat Ede een groter vesti-
gingsoverschot had dan de grootste ge-
meente op de Veluwe (en in Gelder-
land), Apeldoorn.

Voorlichting over het starten
van een eigen bedrijf
Op donderdag 14 februari organiseert het Instituut voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf in samenwerking met de Kamer van Koop-
handel in het Ondernemingshuis, Burg. Dijckmeesterweg 12 te
Zutphen een voorlichtingsbijeenkomst over het beginnen van een
eigen bedrijf.
Deze voorlichting is specifiek bestemd
voor mensen die zich willen laten in-
formeren over wat er zoal komt kijken
bij het opzetten van een eigen bedrijf.
Aandachtspunten zijn o.a.: vergunnin-
gen/wettelijke regelingen, onderne-
mingsvormen, aanpak bij het opstellen
van een ondernemingsplan en hoe en
waar men de daarvoor benodigde
(markt) gegevens kan verzamelen, in-
vesteringsplan, financieringsmogelijk

heden en exploitatiebegroting. De
deelnemers aan deze oriëntatiemiddag
krijgen een documentatiemap uitge-
reikt met daarin o.a. het werkboek
'Handleiding voor de startende onder-

Belangstellenden kunnen zich aanmel-
den bij het Instituut voor het Midden-
en Kleinbedrijf: telefoonnummer
05750-14203.

Info voor a.s. ouders
De Districtskruisvereniging Oost-Gelderland geeft in veel plaat-
sen zwangerschapsgymnastiek. In een cyclus van de zwanger-
schapsgymnastiek zijn 2 informatie-avonden voor a.s. ouders op-
genomen.
Op de Ie informatie-avond is een wijk-
verpleegkundige aanwezig die samen
met de zwangerschapstherapeute in-
formatie geeft over de taak van de
Kruisvereniging, voeding voor de a.s.
moeder, de babyverzorging en borst-
en flesvoeding.
Op de 2e info-avond wordt een video-
film getoond van een bevalling en in-
formatie gegeven over zaken die be-
langrijk zijn rondom de geboorte - en
na de geboorte. Duur van elke info

plm. l '/2 uur. Beide info's worden ge-
houden in het wijkgebouw te Ruurlo, 't
Rikkelder 22 op 4 februari a.s. Als u
niet deelneemt aan de zwangerschaps-
gymnastiek en ongeveer 7 maanden
zwanger bent, dan bent u ook van harte
welkom.
U kunt zich hiervoor aanmelden
's morgens bij het regionale kantor 'De
Graafschap' van de Districtskruisvere-
niging Oost-Gelderland, Kastanjelaan
2b in Hengelo. Telefoon 05753-1457.

Veel schitterende nieuwe platen

Nu kan iedereen de
nachtwacht schilderen
Zoals elk jaar presenteert Ravensburger in januari de nieuwe
schilderdozen van de serie 'Iedereen kan schilderen'. Dit jaar zijn
dat er maar liefst 28! In het oog springende noviteiten zijn de
nostalgische schoolplaat-afbeeldingen van Jetses, de populaire
schilder van ondermeer het aap-noot-mies leesplankje.
Hoogtepunt van de nieuwe collectie wordt gevormd door de
'Nachtwacht' van Rembrandt. Een prachtige plaat, uitgevoerd in
de grootste maat. Stijlvol én bijzonder actueel. Volgend jaar zal
het Rijksmuseum met een wereldtentoonstelling uitgebreid her-
denken dat het oorspronkelijke schilderij 350 jaar geleden ge-
schilderd is.

Ontspannend
Door middel van een steeds meer ver-
fijnde techniek worden beroemde
schilderijen 'vertaald' in kleine vlakjes.
Het inschilderen gaat heel eenvoudig
doordat ieder vlakje een nummer heeft
dat correspondeert met een kleur
verf. Lijntjes en nummers staan in een
lichtgrijze tint op het bord gedrukt.
Het schilderen op nummer is een be-
/igheid die rustgevend en ontspan-
nend werkt. Een vaste hand is niet no-
dig, evenmin verstand van verf of schil-
dertechnieken. Wel vraagt het karwei
geduld en concentratievermogen,
maar het eindresultaat is dan ook gega-
randeerd fantastisch.

Structuurverf
Het succes is mede te danken aan de
speciaal ontwikkelde olieverf die de
soepelheid heeft van plakkaatverf. De
structuur van olieverf blijft echter ge-
handhaafd, zodat er een levendig reliëf
in het schilderij gebracht kan worden.
Vervolgens is het mogelijk om na een

indrogingsperiode van enige weken,
het schilderstuk te behandelen met
schilderijvemis. De kleuren komen
dan volledig tot leven.
Het idee om voorbedrukte platen in te
schilderen komt oorspronkelijk uit
Amerika en werd ingevoerd door Ca-
nadese militairen na de Tweede We-
reldoorlog.
De kwaliteit van het produkt was toen
niet erg hoog en het verdween dan ook
uit de markt. Ongeveer twaalf jaar gele-
den heeft Ravensburger het concept
opnieuw ontwikkeld en verbeterd en is
het een succes geworden.

Zes maten
In ieder pakket zit bij de plaat ruim vol-
doende verf, een penseel en een con-
troleveld zodat bij vergissingen toch
nog het kleumummer gelezen kan
worden. Verder zit er bij de vier klein-
ste maten ook een lijst.
De serie,'Iedereen kan schilderen' kent
uitvoeringen in zes verschillende afme-
tingen. De maten liggen tussen 5 x 7
cm en 70 x 50 cm.

Verkrijgbaar bij fa. Sueters, Vorden.
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