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Helmink meubelen gaat
met de tijd mee!

Suideras van de stichters van de kerk en
van de kerk zelf.
Foto's van de inwoners van Vierakker/
Wichmond toonden veel oude familie's, momenten bij diverse processies,
opnamen van het voormalige verenigingsleven, groeps portretten van de
De fa. Helmink Vorden heeft na een interne reorganisatie en modernisering haar poorten weer verschillende retraites, trouwfoto's,
geopend. De Kerstshow trok enorm veel belangstelling en er werd goed zaken gedaan. Dat Helmink schoolfoto's en diversen.
Er ontstond op deze manier een aardig
meubelen steeds op tijd haar bakens verzet en met de tijd meegaat blijkt ook nu weer.
beeld welke invloed de kerk in de jaren
'20-'60 heeft gehad in onze parochie.
Langs de wanden was een expositie ingericht met allerlei kerkelijke documenten, brieven en gebruiksvoorwerpen. Alles was zo opgesteld dat per
'pastoor-periode', enkele kenmerkende zaken uit die tijd waren tentoongesteld.
Deze benadering bleek één schot in de
roos te zijn. Diverse mensen herkenden voorwerpen en brieven uit hun
jeugd en er ontstonden diverse malen
gesprekken over die goede oude tijd.
Er heerste een gezellige kerstsfeer,
mede doordat veel oud-plaatsgenoten
deze dag hadden uitgekozen voor familiebezoek en tevens voor een bezoekje aan deze unieke expositie.
Veel belangstelling trok ook de tafel
met oude documenten. Er waren koopakten van de grond voor de bouw van
tle kerk, oude (originele) bisschoppelijke brieven, een oude brandverzekering van de kerk, klokken, orgel, meubilair, pastorie e.d. het eerste doopboek (uit 1870), oude rekeningen, correspondentie's met de aartsbisschop
en akten van schenkingen.
In het achterzaaltje werden oude
dia's vertoond uit dezelfde perioden
als die van het plaatmateriaal. Kreten
van herkenning vujden het zaaltje en
veel mensen gebruikten o^t de tweede
Van links naar rechts de personeelsleden Martin Harmsen, Ina Knoef- Wentink en A. Helmink sr., Her^Helmink en Bernard Helmink,
ronde om alle dia's nogi^Bs te bekijken.
Bij de uitgang werden foto's van het
cessie artikelen waaronder het Balde- kerkgebouw en oude dakleien verkocht
kijn met ilambouwen, alles in prima en werd een vrijwillige bijdrage gestaat.
vraagd want de gehele expositie zowel
in de kerk, als in het Luojfcusgebouw
Veel w;^Bering kreeg het geborduurhad
als doel geld in te zaraKn voor de
gedeelte van de kleding voor priesNa een wekenlange voorbereiding kon op 2e Kerstdag de ten- de
ter en misdienaars, vervaardigd door restauratie van de kerk.
toonstelling van oude kerkelijke kunst door pastoor van Zanten de missie-naaikrans. Een uit houtsnij- Langs het pad waar vroeger de proceslangs trok, op weg naar de vreworden geopend. De organisatoren van de tentoonstelling (waar- werk opgebouwde biechtstoel uit de siestoet
deskapel, gingen nu de vele bezoekers
aan zeer veel tijd en moeite was besteed) mocht zich verheugen in twintiger jaren werd door veel bezoe- tevreden huiswaarts. Een vleugje verkers herkend als de missie-week biechteen overweldigende belangstelling. Totaal 800 personen passeer- stoel. In het Ludgerusgebouw was een dwenen nostalgie herleefde, voor heel
even, en liet een fijn, vertrouwd gevoel
den de ordemeester bij de ingang van de kerk.
unieke expositie te zien.
achter. Zo konden zowel bezoekers als
De doopkapel (rozenkranskapel) waar (meer dan 100 jaar oud) werd tentoonIn de grote zaal was een sfeervolle foto- de organisatoren terugzien op een geal het gepoetste koper en zilver was uit- gesteld.
tentoonstelling ingericht met foto's slaagde expositie.
gestald kreeg veel aandacht van de be- De sacristie Oude-stijl voor de pastoors
van parochianen van de St. Willibror- De restauratiecommissie toonde zich
zoekers. Het priesterkoor was voortdu- werd goed bezocht. De aankleding van
duskerk betreffende allerlei zaken uit zeer verheugd over de geweldige berend een druk bezochte plek waar ka- het oude hoofdaltaar met handwerk in
langstelling, maar meer nog over de
het kerkelijk leven vanaf 1870 tot nu.
zuifels en complete uitvaart uitrusting Richelien (een parel in de kerk). Probijdragen die werden gegeven ten beEr waren foto's uit het archief van het
hoeve van de restauratie van het kerkgebouw. Een mooi bedrag van f3000,werd aan het kerkbestuur overhandigd.
Het kerkbestuur bedankte alle medewerkers voor hun belangeloze inzet. In
het bijzonder de initiatief neemster
mevr. Hermsen-Nijenhuis, haar werd
een bloemetje aangeboden.

Tentoonstelling Oude
Kerkelijke Kunst te Vierakker
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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.
Weihouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

voor het bouwen van een geluidssluis aan de Raadhuisstraat 6 te Vorden;
— de heer W. Bouwman te Laren, voor
het veranderen en vergroten van de
woning Ruurloseweg 65 te Vorden;
— Intermed B.V. te Dieren, voor het
bouwen van 8 woningen aan de
Voornekamp 2 tot en met 16 te Vorden.

na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

GEREGISTREERDE AANDUIDINGEN
POLITIEKE GROEPERINGENEN
NAMEN VAN GEMA CHTIGDEN EN
HUN PLAA TSVER VANGERS

APVERGUNNINGEN

^•VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Op 19 december jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer J. Weenk, Brandenborchweg 7 te Vorden, voor het verbouwen van een boerderij op het perceel Brandenborchweg 7 te Vorden;
— de heer H. Weesjes, W. Alexanderlaan 14 te Vorden, voor het veranderen en vergroten van de woning
op het perceel W. Alexanderlaan 14
te Vorden;
— de heer L.W. Bargeman, de Boonk
2V te Vorden, voor het bouwen van
een bedrijfswoning aan de Kerkhoflaan 7 te Vorden;
— de stichting Dorpscentrum Vorden

Op 19 december jongstleden hebben
burgemeester en wethouders kapvergunning verleend aan:
— de heer B.W. van Zanrvoort, Het
Hoge 59 te Vorden, voor het kappen van een berk in de voortuin van
het perceel Het Hoge 59, onder
oplegging van een herplantplicht
vooreen berk;
— mevrouw J.W. Lenselink, P. van Vollenhovenlaan l te Vorden, voor het
kappen van een berk in de tuin van
het perceel P. van vollenhovenlaan
l, onder oplegging van een herplantplicht voor een boom.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen

'V
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VERKIEZING VAN DE
LEDEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente maakt ingevolge artikel G3,
lid 5 van de kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende
aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en
hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:
— Partij van de Arbeid, gemachtigde
mevrouw M.L. de Jonge, plaatsvervanger A.R. Sikkens;
— CDA, gemachtigde mevrouw G.J.G.
Tolkamp, plaatsvervanger mevrouw
M.E. Vaags-Oltvoort;
— WD, gemachtigde G.A. Hoftijzer,
plaatsvervanger mevrouw DJ. Mulderije-Meulenbroek.

Vorden, 22 december 1989.
De voorzitter
van het centraal stembureau.

Vordens
Mannenkoor
op bezoek
Het Vordens Mannenkoor heeft dit
jaar aan de Kerstviering van de afdeling Vorden van de Plattelandsvrouwen
een extra feestelijk tintje gegeven, door
zowel voor als na de pauze een aantal
liederen te zingen.
Na een gezamenlijke zang van 'Komt
allen te samen', las mevrouw Sloetjes
het Kerstevangelie.
Het optreden van het Vordens Mannenkoor werd afgewisseld met een declamatie van mevrouw J. Buunk-Nieuwenhuis. Na de pauze vertelde mevrouw R. Vruggink-Pardijs een kerstverhaal. De presidente mevrouw
Vruggink-Hasselaar bedankte allen
voor de medewerking. Het 'Ere zij God'
en 'Stille Nacht' vormde het sluitstuk
van deze mooie kerstviering.
De volgende bijeenkomst van de plattelandsvrouwen is gepland op donderdag 11 januari. Dit is niet zoals
gewoonlijk een Nieuwjaarskoffiemiddag maar een koffiemorgen in het Pantoffeltje. Mevrouw Pelle-Pierik uit Hengevelde zal dan vertellen over inmaak
van onder meer chutneys. De jaarvergadering vindt plaats op 24 januari.
Dan zal de heer J. Brinkman de dames
wat vertellen en dia's laten zien over de
vierjaargetijden in de natuur.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Aansluitend Nieuwjaarsbegroeting in de
Voorde, met gelegenheid tot koffie drinken.
Geref. kerk Vorden
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. G.J. de Jong-Baerends, Halle.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 7 januari 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zaterdag 6 januari 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 januari 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 januari Past.
Vrehe, tel. 05754-291.
Huisarts 6-7 januari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 6 januari 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00. uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje maand januari mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen vóór half negen.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
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.

Tandarts 6-7 januari G.M. Wolsink, Lochem,
tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. J. Weernekers, Varsseveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 januari Past.
Vrehe, tel. 05754-291.
Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 -- Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks 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 iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS
Geboren: Torn Pelgrum.
Gehuwd: N.P. van den Hoven en M.H.
Liebrand; J.H. Hattink en BJ.A. Tankink.
Overleden: mevr. A. Harmsen, oud 81
jaar.

Soos Kranenburg
Na een korte gebedsdienst uitgesproken door de Pastoor, bralchten de kinderen van de school 'Kraanvogel' een
goed gespeelde musical. Na een wel
voorziene koffietafel slaat de voorzitster tegen zes uur deze geslaagde middag.

Kinderkerstfeest
Het eerste gezamenlijke Vordense kinderkerstfeest is voor de organisatoren
bijzonder succesvol verlopen. Meer
dan 500 mensen, waaronder ruim 200
kinderen, kwamen op Eerste Kerstdag
's avonds naar de Dorpskerk. De organisatoren hadden op 300 mensen,
waarvan de helft tussen 4 en 12 jaar,
gerekend.
Het bleek dus een goede keus om de
kerstvieringen van zondagsschool, kindernevendienst en jeugdclubs samen
te voegen. Dat zal daarom ook in december 1990 een vervolg krijgen.

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

WIJ GAAN VERHUIZEN
DUS: MAANDAGMIDDAG 8 JANUAR113.30 UUR START

GRANDIOZE OPRUIMING

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

ALLES HALVE PRIJS

BOVAG RIJSCHOOL

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

Bloemsierkunst

behalve op snijbloemen,
plantenbakken en bloemwerk.

L

Televisie
reparaties
direct

Geen kadobonnen
op kortings art.

05752-1436
Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

ooooooooooooooooooo-ooooo-oo
HIFI

WIL DE PERSOON DIE

FA.WILTINK

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 RÜO 7,95
Grove verse worst 1 kiio 9,90
Schouderkarbonade 1 uio 7,95

TELEVISIE

VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel, 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 4, 5 en 6 januari 1990

Boterhamworst

Bami of
Nasi
1 kilo

HOH gehakt 1 KÜO 7,95
Runder gehakt 1 kiio 11,50
Speklapjes 1 kno 7,95
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKT AANBIEDING

Fax 05752-1075

DONDERDAG 28/12
15 MTR. KOPEREN BUIS
12 MM OP ROL BI J ONS
GEKOCHT HEEFT,
KONTAKT OPNEMEN?

Wij wensen iedereen een
gelukkig en gezond
nieuwjaar
en hopen u in 1990
weer bij ons in de winkel te mogen zien.

OF

Gebr. gehakt

6,75

100 gram 0.98
DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

Pampa schijven
ot Hamburgers

gewone Biefstuk

5 halen 4 BETALEN

250 gram 6,75

ONGEWOON LEKKER

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

OVER 4 WEKEN OPENEN WIJ IN
BURG. GALLEESTRAAT 3
onze nieuwe zaak in aard. - groente
- fruit - kaas en noten.

TEL 1656 —VORDEN

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

Honderden zien
uw etalage
duizenden uw
advertentie
in Contact.

Priklapjes
1 küo 17,90

Lendelapjes
1 kno 18,90

Runder verse worst
1 kilo 13,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Oranjevereniging
Leesten War ken

wenst
iedereen
een voorspoedig 1990

MAANDAG
8 jan.

DINSD

WOENSDAG
10 jan.

500 gram

500 gram

500 gram

Hutspot

Worteltjes

Boerenkool

panklaar 0.95

geschrapt 0.95

panklaar 0.95

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf^^

YOGA
GRATIS PROEFLES 9 JANUARI
OM 18.30 U.

A. Bosch

Vorden, Molenweg 43
Inl.: Theo de Gans
gedipl. leraar Yoga-Vedanta
Tel.:05756-3456.

Schuttestraat 11, 7251 MP Vorden. Tel. 6673

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

alle soorten
batterijen voor uw
h oortoestel

PEL SERVICE

qe> juwelier
Café-restaurant Kegelen Zalencentrum

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426

W. J. cl?" KOOI

siemerink

oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

fam. Wortelboer

Het
nieuwe jaar

nieuwe
voornemens
ie

nieuwe akties
* de
Eten van

Wikinger
steen

Vandaag start
onze winteropruiming.
Talloze mode-artikelen
nu grof afgeprijsd,
hangen voor U klaar.
Kom kijken en doe
uw voordeel.

350 gram vlees
* kogelbief
* kipfilet

Modecentrum

* varkenscarree
* kotelette
* rauwkostsalade
* frites
* stokbrood
* 3 sauzen
voor slechts

20,- PP
ALLEEN OP
RESERVERING

Vanaf 1 januari
t/m 23 februari

Ruurlo

UIMIN

Verkoop en Reparatie

Met grote vreugde verwacht,
in liefde ontvangen

Op zondag 14 januari hoop ik met mijn
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
mijn 80ste verjaardag te vieren.

Harmen Anton

H.J. Veenhuis

31 december 1989

Weth. Spekkinkstraat2,
7227DWToldijk.
Papa Beer zegt: Even stil
omdat de baby slapen wil.
Op onze teentjes lopen wij
want we hebben er een
broertje bij.

-X-

l

januari 1990
De Delle 11
7251AJ Vorden
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1940
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In plaats van kaarten

Antoon Lichtenberg
en

Beth Lichtenberg-Pietersen

Fred, Margriet,
Jeroen en Sjors Jassies

Funktievereisten:
Voor een goede uitvoering van deze funktie achten wij
een MBO-opleiding of Havo gewenst, alsmede het bezit van een typediploma. Enige ervaring met tekstverwerkende apparatuur strekt tot aanbeveling.

i
*
*

Kinderen en kleinkinderen.

*

t

*
*

Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden
bespaard is gebleven, is toch nog onverwacht van ons
heengegaan mijn geliefde man, onze lieve zorgzame
vader en opa

In verband met een interne verschuiving van werkzaamheden roepen Burgemeester en Wethouders
sollicitanten op voor een afroepkracht in de funktie
van

gemeentebode vervanger (m/v)

Gehoorzaamheidscursus
voor huishonden

te Hengelo Gld.
op zaterdag 13 januari 1990

om 15.30 uur.
Opgave en/of inlichtingen bij
H. Lichtenberg, tel. 05753-2042
of A. Peters, tel. 08344-436.
De hoogste garantie voor
UW LIJFRENTE
Natuurlijk bij...
Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585
BUURTVERENIGING

'Delden'
organiseert voor haar leden
een ouderwetse, gezellige

NIEUWJAARSVISITE
op 5 januari 1990
De oliebollen, nieuwjaarsborrel, bingo, kaarten, etc.
staan voor u klaar.
20.00 uur in café 't Zwaantje.

Praatgroep
'Heelheid van de Schepping'

CONCILIAIR PROCES
Gedachtenwisseling op
maandag 8 januari van
19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het
Dorpscentrum over ons
milieubewust koopgedrag.

ECHTGENOOT VAN THERESIA HERMINA CHRISTINA ANKERSMIT

op de leeftijd van 57 jaar.
Vorden:

Trees Hartman-Ankersmit

Vorden:

Robby en Janny
Minke, Niels

Vorden:

Jet en Ronald
Léon

Zutphen:

Christa
Niek

Vorden:

Martine

31 december 1989
Wildenborchseweg 4,7251 KC Vorden
Antoon is opgebaard in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.
De Avondwake vindt plaats woensdag 3 januari om
19.00 uur in de parochiekerk Christus Koning, Het
Jebbink 8 te Vorden.
Aansluitend is er van 19.30-20.15 uur gelegenheid tot
condoleren en afscheid nemen in het uitvaartcentrum.
De Eucharistieviering zal plaatshebben donderdag 4
januari om 10.30 uur in de parochiekerk St. Antonius
van Padua, Ruurloseweg te Kranenburg.
Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op het parochiële kerkhof aldaar.

GEMEENTE
VORDEN
In verband met zijn benoeming te Vught per 8 januari
1990 zal de heer H. van Meerem, direkteur van de
openbare basisschool 'de Dorpsschool' te Vorden op

BUURTVERENIGING

12 januari a.s.
afscheid nemen.

organiseert voor haar leden
een ouderwetse, gezellige

NIEUWJAARSVISITE
op5 januari 1990
De oliebollen, nieuwjaarsborrel, bingo, kaarten, etc.
staan voor u klaar.
20.00 uur in café 't Zwaantje.
• PC-privé-les:
DOS, tekstverwerking,
spreadsheet.
Tevenssollicitatiebrieven+
CV-ontwerp en druk. Laser
Shop, tel. 05752-6551.
• AAN KOMEN LOPEN:
wit poesje, rose halsbandje
om met leeg kokertje.
Tegen advertentiekosten af te
halen. Tel. 1924.
• TE KOOP:
mini-kachel en diepvries
(klein). Tel. 2385.
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Funktie-omschrijving:
— assisteren bij het voltrekken van huwelijken op vrijdagmiddagen en zaterdagochtenden;
— koffievoorziening aan medewerkers en tijdens vergaderingen (ook 's avonds);
— interne postbezorging;
— diverse voorkomende werkzaamheden.
Funktievereisten:
— leeftijd 25 é 40 jaar;
— representatieve verschijning;
— taktvol kunnen optreden tegenover publiek.
Salaris:
nader overeen te komen.
Verdere informatie over deze funktie wordt gaarne
verstrekt door de heer G.A.G. Grouwstra, chef afdeling Interne Zaken, tel.: 05752-2323, tst. 24.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10 dagen na
het verschijnen van dit blad te worden gericht aan het
College van Burgemeester en Wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

DEENSE
GOULASH

KIPPEBOUT

100 G R AM

5 HALEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Vorden in zijn vergadering van 28
november 1989 de 'Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften gemeente Vorden' heeft
vastgesteld.
Deze verordening ligt gedurende een periode van drie
maanden voor eenieder kosteloos ter inzage en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
Deze verordening treedt in werking op 1 februari
1990.
Vorden, 4 januari 1990.

U wordt jn de gelegenheid gesteld persoonlijk afscheid te nemen tussen 19.00-21.00 uur in de openbare basisschool, Kerkstraat 17 te Vorden.
Er bestaat tevens gelegenheid kennis te maken met
de nieuwe direkteur de heer A. v.d. Berg.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Rectificatie

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december
jongstleden heeft besloten invulling te geven aan het
volume-besluit 1990 Wet Stads- en Dorpsvernieuwing, en wel als volgt:

Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van de gemeente Vorden maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 19 december jongstleden onder nummer 8
heeft besloten dat er voor een gedeelte van het gebied van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1971'
(gemeente Warnsveld) een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.
Het betreft een gedeelte waar een 380 kV-hoogspanningslijn gerealiseerd dient te worden.
Het Voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende tekening liggen voor eenieder ter gemeentesecretarie
(koetshuis) ter inzage.

a. woningverbetering
(hoofdstuk 2 subsidieverordening)
b. monumenten en herstel rieten daken
(hoofdstuk 3)
c. midden- en kleinbedrijf (hoofdstuk 4)
d. overige steun (hoofdstuk 5)
e. gemeentelijke activiteiten, te weten:
— bijdrage in kosten omleidingsroute/
reconstructie rijksweg c.a.

Vorden, 4 januari 1990.

Vorden, 28 december 1989.

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

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

f 65.000,f 50.000,f
0,f
0,-

BOTERHAMWORST

1.85

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Speklappen

Verse worst

Gehakt h.o.h.

500 gram 4,98

500 gram 4,98

500 gram

Hamlappen

Rundergehakt

500 gram 5,98

500 gram 5,98

150 GRAM

1,49

mmm

3,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden
Tel. 05752-1321

^w^

[g

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Schoenaker
Café - Restaurant
Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie

KLAVERJASSEN
op donderdag
10 januari/5 februari
22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

Schade Taxatie
APK laswerk
Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8-TEL 2122

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

In onze opruiming
Modieuze leren
herenschoen met sterke
rubber zool. Italiaanse
styling. Licht in gewicht.
Grandioos voordelig!
van 89.95 voor

•'l

1,79

4 BETALEN

GEMEENTE
VORDEN

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in zaal Schoenaker te Kranenburg.

Wilt U meedenken?
U bent van harte welkom!

'Delden'

voor gemiddeld 12 uur per week waaronder begrepen
fungeren als oproepkracht tijdens vakanties en eventueel bij ziekte.

100 GRAM

Dit weekend EXTRA
voordelig:

GEMEENTE
VORDEN

Het is geleend, je lijf, het leven.
Moegestreden, het is tijd om het terug te geven.

SCHOUDERHAM

SPECIAL

500 gram 5,98

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring nader overeen
te komen.

Antonius Hermanus Hartman

Herstart van de

RUNDERGEHAKT

t

HetWiemelink65
7251 CX Vorden

Tip voor de boterham:

Voor het Weekendrecept:

Sollicitaties:
Belanghebbenden voor deze funktie worden uitgenodigd hun sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vorden, Postbus 9001,
7250 H A Vorden.

Wilt u ons hiermede feliciteren dan kan dat
op donderdag 18 januari van 20.00-23.00
uur in Bodega "t Pantoff eitje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Tevens wensen wij U een
voorspoedig 1990.

Van zo'n aanbieding
snoept toch iedereen?

Verdere informatie wordt u gaarne verstrekt door de
heer G.A.G. Grouwstra, chef afdeling Interne Zaken,
tel.: 05752-2323, tst. 24.

Om 18.30 uur is er een Eucharistieviering in
de Christus Koningkerk te Vorden.

Westerstraat 74
7255 BR Hengelo (Gld.)

in tijdelijke dienst voor 16 uur per week
alsmede als Oproepkracht tijdens vakanties en eventueel bij ziekte.
Verlenging van het dienstverband behoort tot de mogelijkheid.

7990

Om niemand te verplichten
en niemand te vergeten,
laten wij hierbij weten
dat wij donderdag 18 januari a.s. 50 jaar zijn
getrouwd.

Lody is 25 december 1989 geboren.
Moeder en kind maken het
goed.

december 1989
Rietgerweg 3
7251 HD Vorden

":'f
£
{
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Lody

Tevens wensen wij iedereen
een gelukkig en gezond 1990
toe.

tekstverwerk(st)er/
receptionist(e)/
telefonist (e)

-X-

Heel blij zijn we allemaal met
het derde kindje in ons gezin:

Wimen
Gerda Hissink

Onder andere in verband met de invoering van nieuwe tekstverwerkende apparatuur en mede in verband
met zwangerschapsverlof roepen Burgemeester en
Wethouders sollicitanten op voor de funktie van

-x-

Jeroen en Sjors

Heel veel dank aan allen die,
op welke wijze dan ook, ons
25-jarig huwelijksfeest tot een
fijne, onvergetelijke dag hebben gemaakt.

#

Gelegenheid tot feliciteren zondag 14 januari van 15.00 tot 16.30 uur in café-restaurant 'De Herberg', Dorpsstraat tO te
Vorden.

Evert Venderink
Lucian VenderinkSmeenk

GEMEENTE
VORDEN

-x-

69.Vlotte instapper met brogue-perforaties
in vettig nubuck leer en glad leer. Licht in
gewicht door PU-profielzool.
Zit gemakkelijk. Veel kwaliteit voor de
prijs!
van 129.95 voor

99.-

SLECHTS ENKELE VAN DE VELE VOORDELIGE AANBIEDINGEN.

WULLINK Vorden

f 75.700,-

voor de allerbeste schoen

f 190.700-

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Met nog de beste wensen voor 1990!

't '

Witgoed of
bruingoed, bij
Oldenhave zit u
l altijd goed!
Wasmachines, koelkasten, diepvriezers, wasdrogers, vaatwassers, radio's, TV's, video's, compact disc, cassettespelers,
magnetron, koffiezetters, friteuses, bliksnijders,
scheerapparaten, strijkijzers... kortom teveel om
op te noemen. U vindt het allemaal bij
"^^Installatiebedrijf Oldenhave. En de prijs?
- Dat zit wel goed! Kom zelf
maar eens kijken.

gaat sparen
kan
meteen
sten

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

Wegens reorganisatie van bloemist-hoveniersbedrijf
Gebr. Kettelerij b.v. per 1 januari 1990 zal ons bedrijf in
een gewijzigde bedrijfsvorm voortgang vinden.
En wel onder:

Bloembinderij-kwekerij Kettelerij
Gebr. Kettelerij b.v.
hoveniersbedrijf-tuinarchitectuur
Voorlopig blijft ons beider adres:
Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508 b.g.g. 2054
Bloembinderijkwekerij
Kettelerij

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

ce> juwelier

Gebr. Kettelerij b.v.
hoveniersbedrijftuinarchitectuur

Als u nu hij ons een spaarrekening opent en minimaal
f. 100,-* inlegt, ontvangt u een schitterend hoek over Vincent van
Gogh. In dit boek, dat op boeiende wijze zijn veel te korte leven
beschrijft, vindt u al zijn meesterwerken. Uiteraard in full colour.
Maar natuurlijk doet de Bondsspaarbank meer.

Uw meubels
versleten?

bondsspaarbank

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

Centraal en Oostelijk Nederland

Hout bestellen

Harmsen

interieuradviseur

bellen

oo opticien

Tel. 05752-1486

Zutphenseweg 7 - Vorden
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

* \ Kv eerste inlfg mort minstens drie m.i.iiulen op de rekening hli|ven staan.

De Bondsspaarbank doet meer voor spaarders.

Wij stofferen snel en voordelig

siemerink

Wit- gaat sparen kan bij ons kiezen uit cru keur van spaarvormen.
Stuk voor stuk de moeite waard.
Wilt u meer weten? Stap dan eens binnen bij ren van de vele
kantoren van de Bondsspaarbank. U bent van harte welkom.

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-51 7
Rijksstraatweg 39, Warnsvelcl. tel. 05750-261 32

De goedkoopste
autoverzekering op de
computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 14 december 1989
tot 19 januari 1990
f36,-inklusief6%BTW

Kortingen van

10 tot 60 procent!
Kom vrijblijvend kijken en vergelijken, de prijs zal U meevallen.
Buiten de Opruiming

als u voor 19 januari 1990 betaalt.
Betaalt u na 19 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 19januari betaalt!

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

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

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

Het abonnementsgeld voor 1990 voor Contact ed. Vorden bedraagt

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

GRANDIOZE OPRUIMING

DRUKKERIJ

WEEVERS
De redactie.

10% korting opaiie
meubelen - tapijten - gordijnen

PRNNEVDEEL
MEÜSEL- EN WUTENHUIS

hengelo(gld) ruurloseweg.2. é

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 4 januari 1990
51e jaargang nr. 40

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

AI-nieuws

Voedselaktie Roemenië
geslaagd
Gelet op de overstelpende hoeveelheid opgehaalde goederen in de gemeenten Hengelo, Laren, Steenderen en Vorden heeft men goed gehoor gegeven
aan de oproep in weekblad Contact om voedsel voor de mensen van Roemenië.
Zaterdagavond is een 25-tal enthousiaste vrijwilligers en vrijwilligsters
urenlang bezig geweest om de binnengekomen goederen te sorteren en in te
pakken.
In de immense aardappelschuur van de Fam. Wullink in Hengelo reden de
vrachtauto's af en aan.
De mensen hebben goed ingespeeld op hetgeen speciaal in de oproep gevraagd was; er werd vooral babyvoeding, vleesconserven, waspoeder, bloem,
suikeren koffie gegeven.
Vele mensen hadden reeds zelf een 'pakket' samengesteld. Deze pakketten
werden zoveel mogelijk in tact gelaten omdat men er ook veelal een persoonlijk briefje bijgevoegd had.
Hartverwarmend was de goede reactie van de mensen op de oproep om
hulp. Niet minder hartverwarmend was het enthousiasme waarmee velen
vrijwillig zaterdag 30 december in de weer zijn geweest om de actie te doen
slagen.
Een vrijwilliger deed zo enthousiast mee dat hij bij thuiskomst pas merkte
dat zijn 'eigen bijdrage' nog achter in de auto stond!
Gezien de korte tijd dat de actie op touw gezet moest worden had deze meer
het karakter van een improvisatie dan van een van te voren goed opgezette
organisatie.

Comité
Deze actie heeft weer eens duidelijk gemaakt dat er in Vorden * en eigenlijk in elke gemeente in Nederland - een permanent comité moet zijn, die
in tijd van nood de organisatie van zulke acties in handen kan nemen.
In zo'n comité zou b.v. ook een vertegenwoordiger namens het gemeente»
bestuur moeten zitten en er zouden vaste en regelmatige contacten moeten
bestaan met officiële hulporganen als het Rode Kruis e.d.
Enige jaren geleden heeft onze gemeente iets dergelijks gehad in de vorm
van *Vorden helpt Polen'.
Eén ding is zeker, er zal in de toekomst in toenemende mate een beroep op
ons gedaan worden om - waar ook ter wereld - DAADWERKELIJK - de
helpende hand te bieden.

Stichting Vorden Helpt
Alle acties kunnen dan snel en vakkundig door zulk een commissie Vorden
Helpt... geleid worden.
Al is de bedoeling vaak heel goed, men wil op zo'n moment van alles wel
doen om te helpen, doch als een ieder dit op zijn eigen houtje gaat doen, dat
hebben wij ook nu via het Rode Kruis kunnen horen, dan gaat er veel
verloren en dan krijgen de mensen die het hebben moeten de hulp'vaak te
laat.
Onnodig te zeggen dat ook zo'n comité - in tijd van nood - moet kunnen
rekenen op een groot aantal enthousiaste medewerkers en -werksters.

Een pluim
Het is beslist niet zo dat de mensen die afgelopen week de aktie op touw
hebben gezet hun best niet gedaan hebben, ze hebben met z'n allen keihard
gewerkt en het samen gedaan. Het is toch geweldig wat jullie in korte tijd
gepresteerd hebben. Dit zijn juist de mensen die wij hebben moeten.

Samenwerking kerken, particulieren en Rode Kruis

Op maandag 8 januari in het nieuwe
jaar hoopt men van start te gaan met
de maandelijkse schrijfavond. Deze
avond kan er geschreven worde voor
een 46-jarige neurochirurg in Malawi,
die sinds februari 1989 wordt vastgehouden in de Centrale Gevangenis in
Blantyre. Hij wordt ervan verdacht een
vermeend politiek tegenstander te zijn
van de huidige regering.
In Birma werd op 24 april 1989 een 26jarige student gearresteerd krachtens
de staat van beleg. Hij was een van de
leiders van de bekendste studentengroeperingen van het land. Ook kan
men gaan schrijven voor een 56-jarige
man uit Syrië met de Jordaanse nationaliteit. Hij wordt almeer dan achttien
jaar zonder vorm van proces gevangen
gehouden.
Goed nieuws ontving men van een exSovjetgevangene Vladimir Albrekht
die ons via een Nederlandse Al-schrijver het volgende liet weten. Vladimir
schrijft zijn vrijlating voor een overgrote meerderheid toe aan de voortdurende pogingen van Amnesty om hen vrij
te krijgen. 'Mijn familie en ik dragen in
ons hart een diep gevoel van dankbaarheid ten opzichte van al die mensen die
zich d.m.v. Amnesty inzetten voor gewetensgevangenen', aldus Vladimir.
Graag tot ziens op de schrijfavond.

'Concordia'
De Vordense Muziekver. 'Concordia'
organiseert zondagmorgen 7 januari
in het Dorpscentrum te Vorden een
Nieuwjaarsconcert. Hoewel het concert op zich reeds een goede traditie is
geworden, komt het voort uit een nog
oudere traditie. De eerste honderd jaar
van haar bestaan musiceerde 'Concordia' op de Oudejaarsavond. Opkomst
van de TV en het vuurwerk hebben hier
echter een einde aan gemaakt. Tijdens
het koffieconcert van a.s. zondag is er
een gastoptreden van het Vordens
Mannenkoor onder leiding van Bert
Nijhof. Ook Concordia onder leiding
van Hans hjflfeviicr heeft een gevarieerd
programrr^PImengesteld.

Stratenzaalvoetbaltoernooi Velocitas
De Vorden^fcaalvoetbalver. Velocitas
organiseer^Bp zondag 7 januari en
zondag 14 januari in de sporthal "t
Jebbink' een stratenvoetbaltoernooi,
welke mede mogelijk is gemaakt door
restaurant 'De Herberg'. In poule A
komen uit: De Stroet; De Boonk 3; Ha-

1 bos TROSANJERS
bos

DE VALEWEIDE bloemen
nekamp; Kranenburg 2; Stationsbuurt
en Kranenburg 1. In poule B spelen:
Wildenborch; Medler; Brinkerhof; Tranendal 1; De Boonk l en Addinkhof.
Het toernooi begint zondagmorgen
met de wedstrijd De Stroet-De Boonk
3. De nummers l, 2 en 3 van elke poule
plaatsen zich voor de finales welke zondag 14 januari gespeeld zullen worden.

JANUARI:
3 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
3 NCVB, Nieuwjaarsbijeenkomst.
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
5 ANBO, Nieuwjaarsinstuif,
Dorpscentrum.
5 Open Tafel, de Wehme. ^^
8 ANBO, Klootschieten/j^^eboule, 'De Goldberg'.
9 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Nieuwjaarskoffiemiddag.
9 HVGdorp,
Nieuwj aarskoffiemorgen.
9 Open Tafel, de Wehme. Jfc
10 ANBO, Soos in DorpscemBfm.
10 HVGWichmond,
Nieuwjaarsavond.
12 PCOB, Nieuwjaarsvisite, buiten
Vorden.
12 Open Tafel, de Wehme.

itievaria

GROEP VQRDEN

20 Ton voedsel naar Roemenië

klachten van burgers binnen over overlast door het vuurwerk. Vele vermaningen uitgesproken.

De inzamelingsaktie voor Roemenië in onze regio heeft maar
liefst 20.000 kilo voedsel opgeleverd. Afgelopen week konden
pakketten en onderdelen daarvoor, zoals pakken meel, suiker en
blikken vlees, worden ingeleverd in alle kerkelijke gebouwen en
de meeste supermarkten. Initiatiefnemers tot deze aktie waren de
heren B. Koers uit Hengelo (G) en W. Pennings uit Vorden.

Tijdens een controle gehouden tijdens
de afgelopen feestdagen een automobilist geverbaliseerd terzake het besturen van een auto onder invloed van alcohol. Na gehouden ademanalyse
bleek de man 3x boven het maximum
te hebben.

Ook zijn de vuurwerkverkooppunten
in de gemeente Vorden door de politie
gecontroleerd op de naleving van de
gemeentelijke bepalingen. Op enkele
aanwijzingen na was alles in orde. Een
rapportage zal worden opgemaakt ten
behoeve van het gemeentebestuur.

Op 29 december vond op de Ruurloseweg een eenzijdig ongeval plaats. Door
het in de rechter berm terechtkomen
stuurde de bestuurder sterk tegen.
Hierdoor geraakte hij in een slip en
kwam in de linker berm op het dak terecht. De bestuurder geraakte niet gewond. De auto werd totaal vernield.

Op l januari 1990 na een nacht van
veel vuurwerk en de daarbij behorende
goede wensen constateerde de politie
en melders toch enige vernielingen.
Een 3-tal palen van verkeersborden waren omgebogen. Een reclamezuil was
vernield en een brievenbusklep was
verbroken. Op de Hanekamp was een
autoruit vernield. Het onderzoek in
deze is in volle gang. De Oud/Nieuwjaarsnacht is in Vorden weer zeer rustig
verlopen.

Groter verband
De aktie moet volgens de heer Pennings in een groter verband geplaatst
worden. Al jarenlang bestaan er namelijk kontakten tussen Vorden en Hengelo en de bevolking van Roemenië.
Het Vordense echtpaar Langeveld bezocht bijvoorbeeld diverse malen Roemenië en bracht daar ook pakketten.
Ook de heer B. Koers uit Hengelo, één
van de organisatoren van deze aktie, is
al 7 of 8 keer in dat land geweest om er
dekens en voedingsmiddelen af te leveren. Op 10 november jl. ging dhr.
Koers nog met o.a. dhr. Pennings op
weg daarheen, (zie foto) 'Het afleveren
van de pakketten moest helemaal in
het geheim gebeuren. De auto moesten we ver buiten een Roemeens dorpje laten staan. En als we bij een kontak-

tadres aanklopten, kon het zijn dat
men ons niet durfde te ontvangen. En
als we wel binnenkwamen, was er het
gevaar afgeluisterd te worden', vertelt
dhr. Pennings. 'Het is geweldig dat we
nu ineens met een vrachtwagen vol
spullen het land in mogen'. Woensdag
3 januari hoopt men te vertrekken. De
vrachtwagen zal zich aansluiten bij de
colonne van het Rode Kruis op weg
naar de Roemeense stad Gheorghiu
Dej. De voedselpakketten zullen daar
uitgeladen worden en met kleinere
busjes over de onverharde besneeuwde
wegen verder vervoerd worden. Half januari vertrekt de al genoemde heer A.
Langeveld uit Vorden ook naar Roemenië. Behalve voedselpakketten voor
al bestaande kontaktadressen is hij van
plan enkele typmachines mee te nemen. 'Nu de persvrijheid in Roemenië
hersteld is, is er een enorme behoefte
aan dergelijke dingen', legt de heer
Langeveld uit.

Badminton Flash
Zaterdag 6 januari organiseert de Vordense badmintonver. Flash een jeugdtoernooi in de leeftijdsklasse 12 tot en
met 18 jaar. Hieraan zullen de verenigingen uit Ruurlo, Hengelo, Groenlo
en Flash zelf deelnemen. Het toernooi
wordt gehouden in sporthal "t Jebbink'.
y
J
Jong Gelre organiseert zaterdag 6 januari traditiegetrouw het nieuwjaarsbal welke in 'De Herberg' gehouden
zal worden.

Door vuurwerk in de kastanjeboom in
het dorp te gooien leek het alsof de
boom in brand stond. Er kwam rook uit
de kern. De brandweer van Vorden gaf
een straal water in de kern van de boom
en die zaak was geklaard.
Vanaf voornamelijk 29 december kwamen er bij de rijkspolitie Vorden vele

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: bmin/wit gevlekte hond
(soortjachthond); pop; bankbiljet f 5,en f 10,-; zwart/witte kater; broche
(goudkl.) model Salamander 7'/2 cm.
lang; gouden slavenarmband; racefiets
'Giant'; sleepkabel in plastic hoes, geel;
zilveren
horloge
'Commodoor';
goudkl. speld (rond) kroontje met
hoefijzers en veiligheidsslot; bruin/
beige damesfiets, merk Gazelle Sport;
bruin/witte hond, klein, teef; rood kinderwantje; rood/witte kat; gouden
trouwring 'DJW dl 2-7-38'; groene damesfiets 'Hollandia'.
Verloren: zwart lederen portemonnee
f 115,- en bankpas; kent. plaat NF-96-

3,25

2 bos 5,50

Op de eerste plaats voor u allen een
gezond en veilig 1990 en dat de criminaliteitsspiraal af moge nemen.

'Het werkte als een soort sneeuwbaleffect', legt W. Pennings uit. 'Het plan
was eerst om lokaal te organiseren in
de gemeente Hengelo en Vorden.
Maar toen andere plaatsen, zoals
Steenderen, Baak, Toldijk, Wehl en Laren (G) daarvan hoorden, sloten ze
zich onmiddellijk bij deze aktie aan.
We namen vervolgens zelf kontakt op
met de stichting 'Vorden helpt' en met
het landelijke Rode Kruis. Want het
Rode Kruis heeft immers veel inzicht in
de situatie in Roemenië op dit moment.' Mensen reageerden enthousiast. Van alle kanten werd hulp aangeboden. Zo werd hen een vrachtwagen
toegezegd die de twintig ton voedsel
naar Roemenië zal vervoeren. En zaterdag jl. werkten 25 vrijwilligers mee om
alles tot pakketten te verpakken.

NARCISSEN

4,50

Op 2 januari 1990 deed een inwoner
van Vorden aangifte van diefstal van
zijn leren jas weggenomen van de kapstok bij een Vordens etablissement.
De rijkspolitie Vorden.

DG; gouden ketting met lantaarn en
tijgeroog; bruin konijn; kortharige
bouvier; grijze portemonnee f 50,-;
armband met groene steentjes; dameshorloge, doublé band, chroomkl. horloge; zwarte tas, inh. onderbroek, f 5,-,
regenkapje; Rabo-bankpas; wit dameshorloge, analoog model; sigaretten
etui, donkerrood, Barclay en aansteker; bankpas nr. 3664.09.441; zwarte
portemonnee met ld. geld en verz. bewijs bromfiets, loonstrookje; pinkkl.
portemonnee 'Vinky Pink' f 15,-; grijs/
zwart/witte kat; gouden broche, rond
model met ovaal balletje eraan; groene
postbox; witte kat met halsband en leeg
kokertje; bruine portemonnee met
bankpas en sleutels; wit etui, inh. rekenmachine, horloge en potlood met
gum.

Vader en zoon Jimmink
verzamelen alles over bier
Herman en André Jimmink, vader en zoon, aan het Gulik in Vorden verzamelen al zo'n zeven jaar allerhand dingen wat met bier
te maken heeft, zoals bierflessen, bierviltjes, bierglazen, etiketten, noem maar op.
De totale collectie omvat maar liefst
30000 stuks. Een van de slaapkamers in
hui/.e Jimmink is er helemaal mee ingericht, terwijl de verzameling eveneens een stuk van de zolder in beslag
neemt. Het glaswerk is afkomstig uit
Nederland, België, Oostenrijk, Engeland en Denemarken. De verzamelwoede van vader en zoon begon eigenlijk bij puur toeval.
Jimmink senior: 'Wij waren in 1983 op
vakantie in Frankrijk en ontdekten
daar op een parkeerplaats allerhand
flesjes, viltjes e.d. We namen wat mee
naar huis en kregen zo op gegeven moment oog voor dat soort dingen. Bij
thuiskomst heeft André een aantal
bierbrouwerijen in Nederland gebeld
met het verzoek wat flessen, etiketten
e.d. op te sturen. Zo langzamerhand
begon onze kollektie op die wijze te
groeien', zo zegt senior. De kollektie
glazen omvat zo'n 500 stuks, waaronder fraaie sierglazen, bierlaarzen etc.
De flessencollectie omvat eveneens
zo'n 500 stuks waaronder beugelflessen van brouwerij de Klok uit Groenlo,
de voorloper van Grolsch. Ruim 10000
etiketten van allerhand soorten bier
zitten netjes in de plakboeken. Japen,
China, USA overal komen ze vandaan.
De verzameling bierviltjes bestaat uit
4500 stuks. In de beginjaren kochten
vader en zoon Jimmink vele artikelen.
'Deze ziekte zijn we nu aan het bestrijden. We proberen nu de hand op de
knip te houden en leggen ons nu meer

en meer toe op ruilen. Is eigenlijk ook
veel leuker', zo zegtjimmink.
Daartoe is men ook lid geworden van
de BAV (Bier- en verzamelingsvereniging) welke in september 1983 is opgericht. Thans zijn er 2000 personen bij
aangesloten. Vader en zoon Jimmink
xiju uitermate aktief voor deze vereniging. Zo krijgen zij binnenkort de jaarprijs uitgereikt aangezien ze in 1989 de
meeste nieuwe leden voor de BAV hebben aangebracht. Dankzij deze vereniging worden er diverse ruilbeurzen bezocht, teneinde de kollektie nog completer te maken. Daarnaast worden in
de vakanties ook 'brouwerijen' aangedaan en geven vader en zoon de ogen
in de etablissementen goed de kost.
Zondag 14 januari organiseren zij in
zaal 'De Luifel' te Ruurlo zelf een ruilbeurs. 'Het doel van deze expositie is
om ook de zogenaamde 'stille' verzamelaars te interesseren. Wij hopen dat
er veel animo voor deze expositie bestaat en dat er veel 'geruild' zal worden',
zo /egt Jimmink. Zij zelf verzamelen
puur voor de gein. Om iets om handen
te hebben. Inmiddels zijn ze met het
verzamelen van de bierblikjes gestopt,
doodeenvoudig omdat er in huize Jimmink ruimtegebrek is ontstaan. Mochten er nog mensen zijn die nog artikelen hebben voor de ruilbeurs op 14 januari of die nog nadere informatie wil
kan zich telf. melden onder nummer
05752-2452.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Eigenlijk moet u voor de bereiding van het gerecht lamsgehakt nemen. Dat is
het lekkerst doch u kunt er echter ook rundergehakt of half-om-half voor
nemen. De balletjes smaken heel goed bij een gemengde salade met veel tomaten en kleine gebakken of gefrituurde aardappeltjes. U kunt de balletjes
echter ook heel goed, warm of koud, presenteren als een hapje bij het aperitief.
Reken voor 4 personen (12 stuks) op 500 gram gehakt (soort naar keuze). Verder heeft u nodig: l ei, 4 eetlepels kruim van wittebrood, enkele eetlepels
melk, 2 teentjes knoflook, 1% theelepel, Provencaalse kruiden, peterselie en
l!/2 deciliter (olijOolie.
Roer in een kom broodkruim met 4 eetlepels melk goed door elkaar, voeg
daarna het ei eraan toe en klop het goed los. Roer er dan de Provencaalse kruiden en l eetlepel ragfijn gehakte peterselie door. Pers de teentjes knoflook er
boven uit.
Meng er het gehakt door. Kneed het goed en laat het een halfuurtje op een
koele plek staan. Kneed het gehakt dan nogmaals en verdeel het in 12 porties.
Vorm er balletjes van en rol ze eventueel door wat bloem.
Verhit in een koekepan met hoge opstaande rand de olie en bak de balletjes er
boven een niet al te hoog afgestelde warmtebron in 7 tot 9 minuten goudbruin
in. Laat de balletjes na het bakken even over een stuk keukenpapier rollen.
Dien ze zo warm mogelijk of volkomen koud op.
Een sausje bereid van gelijke delen mayonaise, crème fraïche en tomatenketchup past er goed bij.
Tip: wanneer u niet over gemengde Provencaalse kruiden kunt beschikken,
stel dan uw eigen melange samen uit gedroogde tuinkruiden. Een erg smakelijk mengsel verkrijgt u door 2 delen gedroogde basilicum en eventueel I deel
gedroogde oregano met elkaar te vermengen.
Bereidingstijd: ± 25 minuten
Energie per portie: 1705 U (410 kcal.)

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
D

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

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

Bleekstraat 14 - 7255 XZ Hengelo Gld.
Tel. 05753-1947

6

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen achter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor fornuizen bijvoorbeeld. En Nefit. Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en verwarmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.
Burg Galleestraat 60
7251 ECVorden
Telefoon 05752-2637

erkend gasen watertechnisch
~*
installateur
-^^'Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aapleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

De behangkollektie van 1989 moet
plaats maken voor die van 1990.
Daarom vanaf maandag 8 januari

BEHANGOPRUIMING
met zeer veel koopjes!
Schildersbedrijf - Verfhandel

405 GL 1.6
405 GL 1.6
405 GRD

1989
1988
1988

309 GR 1.6
309 GLD
309 GL
309 XS

1986
1987
1987
1989

205 Accent
205 Accent
205 Junior
205 XR Diesel
205 GE

1988
1987
1987
1987
1984

305 Break

1981

505 SX
505 GL

1987
1983

Nissan Sunny
Citroen Visa
Citroen Visa
Fiat Uno

^

1985
1986
1987
1986

FSO 1.5

P

1988

Ford Escort
Ford Escort .

LOOP EVEN BIJ ONS BINNEN
WANT ER /S VEEL AFGEPRIJSD

ECHTE KORTING
W

AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG

1986
. 1984

IN UTTELE SECONDEN VAN O TOT 100

Wij wensen u
een voorspoedig 1990.

JLIe Beer Professioneel is loupezuiver ingesteld
op de wensen van de grootverbruiker. We doelen nu even niet op ons uitgebreide assortiment
ijzerwaren, gereedschappen, machines en veiligheidsartikelen, maar op de snelle levertijd. Als u
aan een van onze baliemedewerkers om l doos
schroeven vraagt bijvoorbeeld, staat deze in 'no
time' voor u. Maar als u er 100 wilt, vergt ook
dat slechts luttele seconden.

-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

Let op het juiste adres !

per 1 januari 1990
WIJZIGING

Nieuwstad 32 - 7251 AJ Vorden
Tel. 05752-1448

Wij zijn een verzorgingscentrum, met 71 bewoners en
2 plaatsen in het kader van het flankerend beleid.
Wij zoeken voor de afdeling verzorging:

INVALKRACHTEN
voor alle diensten
Gevraagd: diploma bejaarden- of ziekenverzorging.

Engelse lessen in Vorden
In januari beginnen in Vorden Engelse lessen
voor beginners en gevorderden.
Dag- en avondcursussen.

uffli B

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Privé-lessen en kleine groepen van 4-6 personen. Inlichtingen en registratie: Nieuwstad 18A, Vorden. Tel. 05752-1443.

Hiermede delen wij mede dat het

Wishing all present and future
students a joyful Holiday Season
and a Happy New Year.

Nadere informatie wordt verstrekt door mw. J.P. Willemsen.
Schriftelijke sollicitatie richten aan: W.F. v.d. Vuurst.

v

Zutphenseweg 64 -

PROFESSIONE

"deWehme"

13.30-18.00 uur
8.30-18.00 uur
8.30-18.00 uur
8.30-18.00 uur
8.30-20.00 uur
8.30-16.00 uur

Bïoembinderïj

db

Industr.terr. "De Mars'
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845

Stichting tot Huisvesting van Bejaarden

OPENINGSTIJDEN
ma.
di.
woe.
do.
vrij.
zat.

En nu we het toch over snelheid hebben: onze
eigen vervoersdienst is dagelijks actief in de gehele regio Oost.

spreekuur voor woningzoekenden

J.A. Kooy

verplaatst is naar maandag 8 januari
1990 van 19.00 tot 20.00 uur in het
'Dorpscentrum'.

Kwekerij Vorden

7251 DL Vorden -

Tel. 1508

BIJ FASHION CORNER
NIEUWJAARSCONCERT
zondag 7 januari 1990
Verzorgd door:

Muziekvereniging
CONCORDIA
Gastoptreden:

OOK DE PRIJZEN!!

Katoenen broeken v.a. 39,Sweaters v.a. 39,Shirts v.a. 25-

Truien v.a. 49,Colberts v.a. 59Spijkerbroek aansnoermodel
(merk LABEL) NU 49 DOUBIÉDUTY

Edwin

TOTAL SYBTEM
BK THAOBWK-

Vordens Mannenkoor
Aanvang:

11.30 uur Dorpscentrum
TOEGANG GRATIS

MARTOMOD

