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Echtpaar Lichtenberg 50 jaar
getrouwd

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiéren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Fluitist Raymond Honing in
Voorde-dienst
Zondagavond 14 januari a.s. /al de eerste interkerkelijke Voorde-dienst in
1990 worden gehouden. Deze jeugddiensten hebben zich tot nu toe vooral
gekenmerkt door een open sfeer. Dit
jaar /al er verder gewerkt worden aan
een meer herkenbare structuur. Dat
houdt in: achtereenvolgens ontmoeting met koffie, /ingen, uitwerking van
het thema en afsluiting met een avondgebed.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. H. Westerink;
19.00 uur Interkerkelijke jeugddienst in 'de
Voorde', ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. fluitist
Raymond Honing.
Kapel de Wildenborch
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Geref. kerk Vorden
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur Interkerkelijke jeugddienst in 'de
Voorde' (bij de N.H. Kerk), ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. fluitist Raymond Honing.

Antoon Lichtenberg (72) en Elisabeth Lichtenberg-Pietersen
(73), wonende aan het Wiemelink te Vorden, zijn donderdag 18
januari aanstaande 50 jaar getrouwd. Dit wordt middels een
Eucharistieviering diezelfde dag in de Christus Koningkerk gevierd, met aansluitend een receptie in bar-bodega 't Pantoffeltje.
De bruidegom, afkomstig uit het buurschap Medler in Vorden, leerde zijn uit
Groenlo afkomstige bruid ook in die
plaats kennen.
Ze zijn in 1940 in Zutphen gaan wonen, waarna ze elf jaar later in Vorden
neerstreken. De bruidegom werkte
aanvankelijk bij het transportbedrijf
van /ijn vader, was gedurende de mobilisatie bus- en vrachtwagenchauffeur
(maakte onder meer het bombardement van Rotterdam van zeer nabij
mee) en was na de oorlog nog een paar

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

jaar chauffeur bij de GTW. Aangezien
er, direkt na de oorlog onvoldoende
bussen waren, werden de passagiers
met vrachtwagens vervoerd.
In 1948 begon Lichtenberg een eigen
transportbedrijf. Eerst met tractoren,
later met vrachtwagens.
Tol aan 1985 heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met het vervoer
van bomen voor klompenfabrieken,
houtzagerijen, e.d. Veelal bomen uit
het buitenland, vandaar dat hij de havens van Rotterdam en Antwerpen op

gemeester en wethouders besloten een
bouwvergunning te verlenen aan de
heer J.M. Dagevos, Brinkerhof 78 te
Vorden, voor het verbouwen van een
woning op het perceel het Vaarwerk l
te Vorden.
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.

*• HONDENBELASTING

Op grond van de Verordening op de
heffing van een belasting op honden in
OUWPIAN MET GE- de gemeente Vorden, is iedere inwoner
BRUIKMAKING VAN van deze gemeente verplicht aangifte
te doen als men houder wordt van een
VRIJSTELLINGSMOof meerdere honden.
Als het aantal honden dat u bezit seGELIJKHEID
dert het vorig jaar niet gewijzigd is, dan
Burgemeester en wethouders van Vor- behoeft u geen formulier in te /enden.
den zijn voornemens om met toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid AANGIFTE
als bedoeld in artikel 18 A van de Wet Iemand die in de loop van het jaar
op de Ruimtelijke Ordening, medewer- houd(st)er wordt van een of meerdere
king te verlenen aan het volgende honden is men verplicht binnen veerbouwplan:
tien dagen daarvan aangifte te doen.
Dit geldt natuurlijk ook bij uitbreiding
— het bouwen van een serre op het van het aantal honden.
perceel Dr. W.C.H.Staringstraat 17,
op verzoek van de heer W.H.van La- Komt u nu in de gemeente Vorden woren)
nen, dan moet u uw hond ook binnen
veertien dagen aanmelden. Heeft u al
De op het bouwplan betrekking heb- in uw vorige gemeente hondenbelabende stukken liggen t/m 26 januari sting voor dat jaar betaald, neem dan
1990 voor een ieder ter inzage ter ge- contact op met de afd financiën, tst. 17,
meente-secretarie.
om te voorkomen dat u voor hetzelfdeEventuele bezwaren kunnen tot en met jaar ook een aanslag van de gemeente
die datum schriftelijk aan hun college Voiden ontvangt.
worden kenbaar gemaakt.
Men kan op de volgende manieren
;
aangifte doen:
*P
.•tioUWVERGUNNINdoor bijgaand formulier in te vullen
en te sturen naar de gemeente VorGEN
den, afd.financiën, postbus 9001,
Op 2 januari jongstleden hebben bur7250 H A Vorden,

zijn duimpje kent. De zwaarste boom
die hij ooit heeft vervoerd woog maar
liefst 32.000 kilo.
In al die jaren heeft Lichtenberg schadevrij gereden!
Aangezien het echtpaar Lichtenberg
geen opvolger had (wel vier dochters
en inmiddels drie kleinkinderen) werd
het bedrijf in 1985 verkocht aan Ankersmit uit Zelhem.
PC bruid^fc voor haar trouwen in de
kruidenienrcaak van haar ouders werkte, is in haar leven dikwijls ziek geweest.
Haar grootste hobby is lezen, terwijl de
heer des huizes, behalve autorijden
(nog steeds een grote liefhebberij)
graag eej^ptje
CBttO
biljart en een kaartje
legt.

Bijzonder is deze keer de muzikale medewerking van Raymond Honing uit
Huizen (N.H.). Raymond (18 jr.) studeert dwarsfluit aan het Amsterdams
Sweelinck-conservatorium. De afgelopen jaren trad hij regelmatig als solist
op, onder andere bij het jeugdorkest
tijdens de Musikwoche in het Zuidduitse Tieringen, enkele malen bij het nationaal jeugd-fluiu OIK ours en onlangs
nog in het bekende Amsterdamse Sonesta Hotel.
Raymond is ook een kenner en liefhebber van gospelmuziek. Da^hm zal hij
niet alleen dwarsfluit speleilRiaar ook
(net als bij de Pinksterdienst in 1989)
met gitaar de zang leiden en begeleiden.
Het thema in deze Voorde-dienst zal
uitgewerkt worden door d^ K.H.W.
Klaassens. Jong en oud zij|pan harte
welkom.

maanden dat de hond in zijn bezit is
geweest.
Een gedeelte van een maand wordt als
een volle maand gerekend.
VERMINDERING AANSLAG
Om voor een verminderde aanslag in
aanmerking te komen moet men tijdig
doorgeven dat men geen of minder
honden bezit.
Dit kan op dezelfde wijze als de hier- op het gemeentehuis, afd. finan- voor gegeven mogelijkheden voor
ciën,
aangifte.
TARIEVEN
- per telefoon, via nummer 2323 toeIn 1990 gelden de volgende tariestel 17 verzoeken om een aangifteven:voor
de eerste hond f 49,80 per
formulier, dat na invulling terugjaar.voor de tweede hond f 73,80 per
gestuurd moet worden naar bovensjaar, Voor elke volgende hond f 24,-taand adres.
meer dan voor de voorafgaande hond
verschuldigd is.
— u kunt ook per brief meedelen dat u
Voor honden in een kennel, geregiseen of meerdere honden heeft aantreerd bij de Raad van Beheer op Kynogeschaft.
logisch Gebied in Nederland, bedraagt
Hierbij moet u ook de datum van
de belasting f 24,— per hond per jaar,
aanschaffing vermelden.
met een maximum van f 120,— per
kennel.
AFMELDING
De belasting is niet verschuldigd voor
Bij verhuizing naar een andere gehonden jonger dan drie maanden, die
meente, als het dier overgaat in andere
nog bij het moederdier verblijven en
handen, of komt te overlijden, wordt
voor blindengeleidehonden.
de houder aangeslagen voor het aantal
INLICHTINGEN T.B. V. DE HONDENBELASTING

GEM. VORDEN
POSTBUS 9001
7250 AH VORDEN

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 13 januari 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 14 januari 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zondag 14 januari 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 januari Past.
Loeffen, tel. 05730-51457.
Hulsarts 13-14 januari dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt U dus eerst op als U wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel mogelijk
tussen 9.30 en 10.00 uur.

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.
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.
WichmondA/ierakker 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.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar! Tel. 05754-351.

Taxidienst Taxibedrijf
1256.

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.

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.

Dierenartsen van zaterdag 13 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 13-14 januari J.H. Hagendoorn, Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren

Tragter,

tel.

05752-

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, 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 14 januari 10.00 uur ds. R.A. van
Oosten, Warnsveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 14 januari 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Weekend-Wacht-Pastores:
14-15
Past. Loeffen, tel. 05730-51457.

januari

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.

OndergetekendeAdres
Verklaart dat hij/zij m.i.v.

houder/houdster is van

hond(en) ouder dan 3 maanden en van

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.

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.

. hond(en) jonger dan 3

maanden
Indien de honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het reg.nr. en de kennelnaam
vermelden.
reg.nr.

Kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen' in
Aldus naai waarheid en /onder voorbehoud ingevuld en ondertekend,
Vorden

19
(handtekening)

Traditie voortgezet
Oudejaarsmiddag hebben Harry en
Marion Gerretsen van café-restaurant
Schoenaker vele bezoekers mogen ontvangen voor de bekende oudejaarsborrel. Hiermede hebben zij een al jaren
bestaande traditie op de Kranenburg
voortgezet.
Vele afgevaardigden van verenigingen
en vele vaste bezoekers dronken een afscheidsborrel op het oudejaar. De biljarvereniging 'Kranenburg' organiseerde weer het bekende potspel.
Als eerste eindigde Robert Bos, tweede
werd Diny Siebelink, terwijl Nico Gerretsen de derde prijs vervierf.

'Diafecten in
enLiemers
Op dinsdagavond 16 januari a.s. is er
een lezing met dia's door dhr. A.H.G.
Schaars. Ingegaan wordt op de samenhang tussen de dialecten van de Achterhoek en de Liemers. Tevens worden
de achtergronden belicht van het
woordenboek van de Achterhoekse en
Liemerse Dialecten WALD. De resultaten van dit projekt voor de streekcultuur zullen worden besproken.
Plaats: Zalencentrum Wildenbeest, Rozengaardseweg3, Doetinchem,

arkensvlees

ers
bordelig
ferrassend lekker

mode

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

HOH gehakt 1 UK> 7,95
Runder gehakt 1 kiio 11,50
Bovenpoot 1 kiio 6,50

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,90
Speklapjes 1 KÜO 7,95
MARKT AANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

Runder rollade
100 gram 1,95

1 kilo 6,75

Babi pangang

Casselerrib

500 gram 6,25

100 gram 1,69

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Cordon Bleu
of Vlindervinken

BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

S halen 4 BETALEN

250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Hamlapjes
1 kiio 11,90

Haas of Rib karbonades
1 kiio 9,95

Fricando
1 küo 13,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Onze winterkollektie moet nu plaats gaan maken voor de nieuwe VOORJAARSMODE 1990

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

ACCESSOIR^
NI/

KOOR Vt

FORS

In ons magazijn ligt voor u klaar meer dan 250

FORS

TAPIJTCOUPONNEN
in 400 en 500 breed en van 1 meter tot 12 meter tegen te gekke prijzen.
Meet uw kamer, slaapkamer e.d. en kom snel naar ons want uw maat en
keus is er vast bij.

PRIJS

HELMINK

Heerlijk warme wintermode van internationale topmerken met kortingen tot maar liefst 60°/o!

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

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

Ook voor heren is er nog volop keus. De prijzen zijn ongekend laag, met kortingen tot 60%!

Kunstgebittenreparatie

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Parkeren voor de deur

Volkoren brood
puur natuur, verantwoord voor uw lijn
Vele soorten o.a.:
Grof- en fijn volkoren, meergranen, Sovltal,
Diaflt en Haverzemel volkoren.
Natuurlijk vers van de Warme Bakker.
't winkeltje in vers brood en banket

Voor goede
AUTO- rijlessen

Van

BMW en Mazda automaat

BDVAG AUTORIJSCHOOL

DONDERDAG 11 JANUARI

tot

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

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

BURG. GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 05752-1381

erkend door de BOVAG

Tel. 05752-1514

Een goed begin in het
nieuwe jaar met een
gezonde voeding.

DROGISTERIJ
TEN KATE

mode

Zutphenseweg 24
VORDEN

Voor dé beginnerskursussen
praktijkdiploma Boekhouden en
Moderne Bedrijfsadministratie
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Opgaaf spoedig bij:
D. Luichies, Noorseweg 8
7213 XW Gorssel - Telefoon 05759-2873

Insulindelaan 38 Vorden, tel. 05752-1098

DONDERDAG 18 JANUARI
een week lang
GEVRAAGD:

OPRUIMINGSKOOPJES
GESCHENKENHUIS

BARENDSEN
50% KORTING!
Diverse artikelen nu met

Wees er heel snel bij,
en profiteer hiervan!

tARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -NAarden -Telefoon 05752-1742

OPRUIMING
met enorme koopjes
DEZE WEEK:

Heerlijke Bolussen
van 4,50 voor

3,95

Loden dames- en herenjassen
Jachtjasjes en jacks
Pullovers, truien en vesten
Jacht- en wandelschoenen
met 1 O tot 50 /O korting

KEUKENHULP m/v
v.a. 18 jaar

en een

WERKSTER

voor de ochtenduren

Restaurant Grill „de Rotonde"

per zakje van zes

bij Uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

artens
tetdr

doeltreffend!

Wapen- en
sporthandel

Tel. 05752-1272-Zutphenseweg 9 - V O R D E N

ANWB Bondsrestaurant Vorden
Tel. 05752-1519

God heeft ons toevertrouwd
een dochter en zusje

'i'
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Op zondag 14 januari zijn wij

Maria Gesina Berdien
Wij noemen haar

Martine
Martie Dijkman
Ina Dijkman-Snoeijink
Lisette, Evelien
8 januari 1990
Kapelweg 8a
7251 KM Vorden
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken die op welke
wijze dan ook, ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
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BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

t
.$.

voor de erwtensoep:

£

Benny en Miny Berendsen

Echte Achterhoeksche
BOLUSSEN

25 jaar getrouwd.

DIT WEEKEND:

Wij hopen dit met onze kinderen te vieren
op vrijdag 19 januari a.s.

$-*-

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in zaal
Keizerskroon, Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

*

6 stuks van 4,50 voor 3,50
_£

't winkeltje in vers brood en banket

Tip voor de boterham:

^BTBH^HTB:BTBTB:BTBHBTB:BT^^

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

*
*

Kees Schotsman

*
t
3fc

gaan trouwen op vrijdag 19 januari 1990
om 11.00 uur in het gemeentehuis Kasteel Vorden te Vorden.
Gelegenheid tot feliciteren van
14.30-16.00 uur in Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

#
*
ï

#
*

*
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Ons adres blijft:
Het Hoge 72,7251 XZ Vorden

F. Koers-van Ginkel
kinderen en kleinkinderen

BtBTBtBtB?B7B?BtB7B?B7B?c

Vorden, januari 1990

Uit aller naam:
Fam. Bloemendaal
januari 1990
Zelledijk 3
7251 NB Vorden

w
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Op vrijdag 19 januari 1990 hopen wij met ": {
de kinderen onze zilveren bruiloft te vie- _»l
ren.
Wij zijn dankbaar en blij dat wij al zoveel -:
jaren samen mogen zijn.

januari 1990
'Oude Voorde'

januari 1990
DeBoonk35
7251 BT Vorden

f
*
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Op woensdag 3 januari overleed mijn lieve man en
vader

Hermanus Wansink
op de leeftijd van 79 jaar.
• J.Wansink-Bolderink
J.A. Wansink

'de Wehme'
LEDEN van jong tot oud
ledere dinsdag
van 3.00 tot 4.15 uur.
Contributie f 3,- per maand.
Allen hartelijk welkom.

• AANGEBODEN:
Olietank 10.000 Itr. Bej. Centrum 'Maria Postel', Keijenborg, tel. 05753-1315.
• TE KOOP:
tafel + 4 stoelen houtsnijwerk (barok-stijl).
J. Roelofs. Tel. 05754-942.
• IK BETAAL

voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding.
Spoed, 1 ochtend per week.
Tel. 2449.

q© juwelier

siemerjnk

oo- opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

Burgemeester en wethouders van Vorden maken.ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing,bekend
dat tot en met 29 januari a.s. ter gemeente-secretarie,
afdeling ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter inzage liggen de voorontwerp bestemmingsplannen 'De
Reehorst 1990', 'Buitengebied 1990,no.1' en 'Wildenborch 1990'.
— Het plan voor de Reehorst beoogt uitbreiding van
het aantal toegestane stacaravans op de camping
met die naam mogelijk te maken;
— het plan Buitengebied 1990,no.1 geeft de mogelijkheid binnen de bestemming 'Bijzondere agrarische
bedrijven' (percelen Lankhorsterstaat 13 t/m 17)
silo's tot een hoogte van 20 m toe te staan;
— het plan Wildenborch 1990 geeft aan de voormalige school en de onderwijzerswoning een bestemming als burgerwoning.

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtenaren.

Na een periode van ziekte is van ons heengegaan

DEENSE
GOULASH

FIJNE
LEVERWORST

ALLE SALADES VOOR
per 100 gram
o. a. paling - tonijn
papaya - Waldorf-salade

Maandag:

Dmsdag:

Woensdag:

Speklappen

Verse worst

Gehakt h.o.h.

500 gram 4,98

500 gram 4,98

Hamlappen

Rundergehakt

500 gram 5,98

500 gram 5,98

500 gram

3,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
AVerstandvan
lekker vlees

Als het buiten begint
te gieten, moet het binnen niet
gaan druppelen
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Vorden, 11 januari 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr.A.H.B. van Vleuten.
E.J.C.Kamerling.

Herman Wansink
in de leeftijd van 79 jaar.
Ruim 40 jaar was Herman een verdienstelijk lid van de
Damclub Vorden.
Zijn hart ging uit naar de jeugd.
Vooral de opleiding van jeugdige dammers had zijn
warme belangstelling.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Bestuur en leden van de
Damclub Vorden.

Mijn Verlosser leeft.
Heden is van ons heengegaan mijn lieve schoonmoeder en onze lieve oma

Hendrika Lammerdina Jansen-Heuvink
SINDS 6 AUGUSTUS 1981 WEDUWE VAN GERRIT JANSEN

in de ouderdom van 85 jaar.

• Alleen wonende heer
vraagt iemand om hem te helpen met huishoudelijke karweitjes, zoals gordijnen wassen, ramen zemen en diversen. Ca. 3 a 4 uur per maand
in Vorden.
Brieven onder nr. 41 -1. Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

alle soorten
batterijen voor uw
h oortoestel

GEMEENTE
VORDEN

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar gemaakt worden
aan hun college.

• TE KOOP GEVRAAGD:
home-trainer (fiets).
Tel. 05752-6814.
• TE KOOP:
1 dressoir, 4 fauteuils, 1 salontaf el, teakh., 1 h/l-kastenz.
Tel. 05752-1625 van 18.00 tot
19.00 uur.

100 GRAM 0.90

Vorden, 11 januari 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

januari 1990
Prins Bernhardweg 18
7251 EH Vorden

Voor inlichtingen, indien nodig:
Tel. 3200 of 1062.
Het bestuur.

Deze verordening ligt vanaf heden gedurende een termijn van drie maanden ter secretarie, afdeling Algemene Zaken ter inzage en is tegen de betaling van de
kosten algemeen verkrijgbaar.

J.W. Buunk
J.B. Buunk-Nieuwenhuis

Het zangkoor

vraagt voor haar koor

Burgemeester en wethouders maken bekend dat gedeputeerde staten van Gelderland bij besluit van 11
december 1989 nr AB89.12081-ABEZ-AJZ04 bericht
van ontvangst hebben gedaan terzake van de tweede
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
van de gemeente Vorden en de bepalingen die goedkeuring van dit college behoefden hebben goedgekeurd.

Er is gelegenheid ons hiermee te felicite- ^
ren van 15.30 uur tot 17.00 uur in zaal 'De .£
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Voor de zeer vele blijken van
medeleven bij het overlijden
van mijn man en onze vader
willen wij u hartelijk danken.
Fam. HartmanAnkersmit

GEMEENTE
VORDEN

Henny Eenink

Cornelis Wilhelmus
Koers

betuigen wij u onze oprechte
dank.

LEVERKAAS

Dit weekend EXTRA
voordelig:

en

Johanna Berendina
Bloemendaal-Nijland

VARKENSSTOOF.
LAPJES
500 gram 4,98

Brinkerhof 18
Vorden

Voor uw medeleven en belangstelling, die wij zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, moeder, oma
en dochter

RUNDERGEHAKl
NIET VET EN DE
GEHELE DAG KERSVERS!

Handwijzersdijk 7
7255 MJ Hengelo (Gld.)

Ab en Kitty Vruggink

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken
betuig ik U mede namens mijn
kinderen en kleinkinderen,
langs deze weg onze oprechte
dank voor de blijken van medeleven na het onverwachte
overlijden van mijn man

VARKENSHIEL

l_ 1

1

1 1 1

1 1 1 •1
1 1•
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_
l •

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordeningjo.
artikel 50,lid 8 der Woningwet, medewerking te verlenen aan de bouwplannen van de heer ing. G.J. Pelgrum, Ruurloseweg 19 te Vorden voor het bouwen
van een woning aan het Wiemelink 7 alhier.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf maandag 15 januari
1990,gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid voor een
ieder om hiertegen gedurende bovengenoemde termijn bezwaren in te dienen bij hun college.
Vorden, 15 januari 1990.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

E.M.Jansen-Roozenboom
Ria en Sjoerd
Onno, Marloes
Gerrie en Gerrit
Remon, Laurie

In verband met

RENOVATIE

Jan en Silvia
8 januari 1990
Zutphenseweg 79
7251 DJ Vorden
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 12 januari om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden.
Aansluitend zal om 14.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 12.40 uur gelegenheid om afscheid te nemen.

van onze winkel

KAT l N
DE ZAK.
Het kan gebeuren dat u zich genomen voelt door een auto
advertentie, waarin u van alles en nog wat beloofd wordt.
En wanneer u dan eenmaal gekocht hebt bij zo'n bedrijf,
dan pas komt de

AAP UIT
DE MOUW.
Schaf daarom uw nieuwe of gebruikte auto aan bij een
dealer die bij velen het vertrouwen geniet in alle
opzichten. En die bovendien bekend staat geen loze
beloften te doen.
Dat autobedrijf bestaat, zowel in Lochem als in Ruurlo:

Tijdelijke verkoop vanuit de 'Plantenkas'.

PWfIL

Mui
Ik.

lm mm mm

Bloembinderij

l

OPELSERVICE
W. J. den KOOI

Kwekerij Vorden

LOCHEM Tramstraat 13-31, tel. 05730-52555 RUURLO Barchemseweg 45, tel. 05735-3295

6

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kostbare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

ALS U THUIS
VOORDELIG UIT
WILT ZIJN

Burg Gallcestraat 60
7251
7251ECVorden
l

.

fons Jansen *-

Telefoon 05752-2637

erkend gas- en 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

Jansen
autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie autoglasservice leenauto gratis - etc.

IOVAG

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groehloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Nu ook bij
Tankstation
verkrijgbaar:

Weulen-Kranenbarg

Super Plus-Ron 98
Natuurlijk net als euro-loodvrij,
super, diesel, petroleum en
landbouwdiesel steeds scherp in
prijs.
De eerste maand van 1990
beginnen we met een
knalaanbieding van vaatjes diverse
soorten motorolie.
Vraag vrijblijvend prijs.

G. WeulenKranenbarg & Zn. bv

GINKGO
meubelen

Begin 1990 met
honderden guldens
voordeel

Prachtige zitkombinatie in zwart leer
(2 + 3-zitsbank). Fraai gekombineerd
met salontafel, eetset en elementenwand
in alpine-wit. Salontafel van MDF
(125x65 cm). Elementenwand met bar,
vitrine met verlichting en veel bergruimte.
Elk element is 80 cm breed. Afgebeeld
240x198 cm. Eetkamerstoelen met
stoffen bekleding. Tafel op kolom, 110x110 cm.
Tegen meerprijs in achtkantig model. Eetset ook
verkrijgbaar in zwart.

Bankstel
Wandmeubel...
Eetset
Salontafel

van 2295,
van 1195,
van 895,
van 279,

voor 1895,
voor 995,
voor 795,
voor 249,

Extra premie
Als komplete
set nu voor
Deze aanbieding geldt
tot 31 januari 1990.

luqbers

raadhuisstraat 45 henqelo qld.

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN

telefoon 05753-1286

HUIDVERZORGING

__

uuóta

^J
//

Het Jebbink 36 , 7251 BM V o r d e n . t e l . 3025

De Eendracht 3. 7251 GA Vorden

Telefoon 05752-1 01 2
OPENINGSTIJDEN:
ma. l ni J c i . y. 9.00-18.00 uur; vri|. v. 4.DO-J l .00 uur;
/.u. v. 9.00-1 h.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

Vordenseweg 21-23
Warnsveld - tel. 05752-3568
•
•
•
•

Voor nieuwe en gebruikte auto's.
3 mnd. Bovag-garantie.
Financiering ter plaatse binnen 2 uur.
Voor al uw reparaties en onderhoud
kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw
APK-keuring.

Op vrijdag 19 en zaterdag 20
januari a.s. geeft de Toneelgroep
Vierakker-Wichmond haar
jaarlijkse uitvoering.
Opgevoerd wordt:

Enkweg3-VORDEN-Tel.05752-1811/1217

Autobedrijf Polman

Toneeluitvoering

MONUTA
ÜIWAART-

UITVAART
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

'Jong Leven
op Morgenrood'
een blijspel in 3 bedrijven
door H. Frieling
In 't Ludgerusgebouw.
Aanvang 20.00 uur.

• T»

S

Carnavalsvereniging

| „De Deurdreajers
ui

Óns bedrij f is gelegen aan de weg
Warnsveld—Vorden
• Bovag lid — APK keuringsbedrijf

Om u nog snetler van dienst te zijn,
kunt u ons 06-numnier bellen:

06-8212240
Mongta, óók In uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

s
•*#.

pronkzitting

ALLE RIJBEWIJZEN
Autoschade

Theo Terwel
BEL NU:
05735-1788
RIJSCHOOL GROENEVELD

rijschool
GROENEVELD

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

O573S-1788

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

W

• T»

Hierbij nodig ik U uit
voor de

Motto 1990:
„Spiekers met koppen sloan,
met het milieu mot 't better goan."

op zaterdag 20 januari 1990
in Residentie ,,De Herberg"
te Vorden.
Aanvang 20.00 uur.

H
'•¥

Prins Willem de Tweede

S*

.

• Ti

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 11 januari 1990
51e jaargang nr. 41

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

SURSUM CORDA JUBILEERT

Thomas Rave komt naar
Vorden
Volgende week vrijdag 19 januari vindt
in Vorden een optreden plaats van gospelzanger Thomas Rave met begeleiders.
Voor veel Vordenaren is deze Winterswijker geen onbekende. Een aantal keren heeft hij al meegewerkt aanjeugden openluchtdiensten. Hij zal nu een
avond verzorgen op verzoek van het
Vordens interkerkelijkjeugdwerk.
Het vindt plaats in de nieuwe gemeenschapsruimte van de Chr. Basisschool
aan Het Hoge.

chr. nuiziekvor.
SURSUM
CÜHÜA

i«»»t."?
1011930-1990:

GMvL

ABTB

Mestverwerking
De chr. muziekvereniging Sursum Corda hoopt dit jaar haar 60-jarig bestaan te vieren; een
jubileum, welke de vereniging met een aantal aktiviteiten op waardige wijze wil herdenken.
Het ontstaan van de vereniging werd een feit, toen bleek, dat op een vergadering van de
schoolfeestkommissie van de chr. school 't Hoge op 8-9-1930 naar voren kwam, dat de
feestelijkheden van de schooljeugd wel weer geslaagd waren, maar: 'dat de optochten van
de kinderen altijd een beetje doodsch waren door het ontbreken van muziek.'
De kommissie, die daarna werd benoemd, bestond uit de heren: J. Bijenhof, J. Arfman,
G.A. Regelink, J. Klein Brinke, J.M. Kornegoor, J. Brummelman, K.G. Rouwenhorst en J.A.
Berenpas Jr.
Besloten werd, alles in het werk te stellen om een chr. muziekvereniging op te richten,
zonder afbreuk te doen aan de reeds bestaande neutrale vereniging.

de vereniging waren de heren Garritsen, Ruysink, Van Loo, Oostenvijk, Te
Brinke, Hanswijk en de huidige dirigent, dhr. Roerdinkholder.
Voorzitter waren achtereenvolgens
de heren Rouwenhorst, Radstake, Gotink,Wichers en de huidige voorzitter
A. Schouten.
De vereniging heeft momenteel de
opleiding van muzikanten, drumbandleden en majorettes geheel in eigen
handen. Daartoe zijn deskundige leraren, die hun opleiding aan een conservatorium genoten hebben of' nog genieten, aangetrokken.
Momenteel bestaat de vereniging uit
een 100-tal leden, waarvan het overgrote deel jeugd is, hetgeen een goede
kontinuïteit waarborgt.
Ook bezit de vereniging een zeer
aktieve supportersklub, die allerhande

Na diverse vergaderingen door andere benoemde kommissies werd uiteindelijk op 11-11-1930 de oprichtingsvergadering gehouden, met als
tijdelijk voorzitter dhr. K.G. Rouwenhorst. 28 personen traden op als werkend lid, 32 personen als niet werkend
lid en 115 personen als begunstiger.
Om aan de benodigde instrumenten te komen, werd een goed georganiseerde kollekte in de gemeente Vorden
gehouden.
De opbrengst overtrof de stoutste verwachtingen, nl. f l .237,-! Als direkteur
(dirigent) werd benoemd dhr. Garritsen uit Hengelo (Gld.). Er werd een
aanbesteding gehouden voor het maken van een 20-tal gewone lessenaars
en een direkteurslessenaar.
Het werk werd gegund aan de inschrijver, dhr. J. Brummelman voor dè.somma van f 32,33.
De vereniging heeft in haar bestaan
tot heden heel wat ups en ook enkele
downs gekend. De downs waren vooral
de oorlogsjaren en de jaren erna wegens o.a. geringe belangstelling.
Maar na allerlei initiatieven groeide de
vereniging weer.

De volgende aktiviteiten zijn i.v.m. dit
jubileum in 1990 gepland:

Wniaart
Een feestelijk concert samen met Vordens Mannenkoor in de Christus K.Oningkerk. Dit concert mag u niet missen! Toegang vrij - koffie gratis.

21april
Solistenconcours voor leden van de

In 1970 werd aan het muziekkorps
een tamboerkorps met 17 leden toegevoegd, met als instrukteur dhr. Willemsen.
Van meet af aan was dit tamboerkorps
een groot sukses, vooral ook onder de
bezielende leiding van dhr. Hilferink,
die het korps in 1975 omvormde tot
een lyra-korps.
Momenteel wordt het korps, als malletkorps op voortreffelijke wijze geleid
door dhr. Harry Klaassen.

werkzaamheden, welke tot het goed
funktioneren van de vereniging noodzakelijk is, verricht.
Om enkele aktiviteiten te noemen: het
organiseren van de jaarlijkse slaatjesaktie, vervaardiging en verspreiding van
het klubblad De Stimulator, het op peil
houden van de uniformen, etc., etc.
Zonder anderen ook maar iets te kort
te doen willen we hier toch als grote
initiatiefnemer noemen, de helaas ons
ontvallen heer Derk Lenselink.

De vereniging voorziet in de gemeente Vorden, naast haar specifieke
taak als het begeleiden van erediensten
in kerken, nog steeds in een grote behoefte, evenals haar zustervereniging
Concordia.
Wij denken hierbij aan: serenades bij
huwelij ksjubilea, optredens tijdens
volksfeesten, koninginnefeesten, voetbaltoumooien, goed beaochte concer- JANUARI:
ten, enz.
10 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
10 HVG Wichmond,
Nieuwjaarsavond.
12 PCOB, Nieuwjaarsvisite, buiten
Vorden.
12 Open Tafel, de Wehme.
15 ANBO, Klootschieten/jeu-deboule, 'De Goldberg'.
16 Oudheidkundige Vereniging
Vorden, Nieuwjaarsvisite.
16 KPO Vierakker, jaarvergadering.
16 NCVB.
16 Soos Kranenburg.
16 Open Tafel, de Wehme.
17 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
17 HVG dorp Vorden,
Jaarvergadering.
l H Bejaardenkring in Dorpscentrum.
19 Toneeluitvoering in 't
Ludgerusgebouw.
19 Open Tafel, de Wehme.
20 Deurdreajers, pronkzitting.
20 Toneeluitvoering in't
Ludgerusgebouw.
22 ANBO, Klootschieten/jeu-deboule, 'De Goldberg'.
'23 Open Tafel, de Wehme.
24 HVG Wichmond, jaarvergadering.
25 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
25 PCOB, Bijeenkomst in de Wehme.
26 Open Tafel, de Wehme.
29 ANBO, Klootschieten/jeu-deboule, 'De Goldberg'.
30 Soos Kranenburg.
30 Open Tafel, de Wehme.

FEBRUARI:
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
2 Open Tafel, de Wehme.
6 Open Tafel, de Wehme.
7 HVG Wichmond, lezing drank en
drugs.
9 Open Tafel, de Wehme.
11 De Deurdreajers, lotenverkoop.
13 Oudheidkundige Vereniging Oud
Vorden, voordracht.
13 Open Tafel, de Wehme.
13 Soos Kranenburg, carnaval.
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
16 Open Tafel, de Wehme.
20 N C VB, jaarvergadering.
20 Open Tafel, de Wehme.
20 KPO Vierakker.
21 HVG Wichmond, gespreksavond.
21 HVG dorp Vorden,
boekbespreking.
23 Open Tafel, de Wehme.
24-25-26-27 Carnaval De Herberg.
27 Open Tafel, de Wehme.

In 1973 werd besloten een majorettepeloton toe te voegen. De instruktrices waren: mevr. A. Meyer-Westenbrink en mevr. R. Lenselink-Kettelerij.
De huidige instruktrice is mej. Erna
Reinders.
De animo voor dit onderdeel was zo
groot, dat er al heel snel een minirettepeloton volgde met een achttiental minirettes. Ook deze minirettes staan onder de bewkame leiding van mej. Erna
Reinders.
Op concoursen, waaraan muziek,
drumband en majorettes veelvuldig
deelnamen, werden vele keren eerste
en tweede prijzen behaald.
De achtereenvolgende dirigenten van

vereniging in het Dorpscentrum. De te
spelen werken worden door een deskundigejury beoordeeld. Een middag
vol muziekgenot'
Tevens is er die middag een foto- en
informatiestand en een videofilm van
hoogtepunten van de vereniging in de
loop der jaren. Toegang vrij.

12 mei
Sponsorloop van de muziekvereniging
in het centrum van het dorp. Het ge-

Maandag 15 januari a.s. is er voor de
leden van GMvL, afd. Warnsveld en
ABTB afd. Vierakker een vergadering,
waar dhr. Bleeker, direkteur van MeMon, zal komen spreken over mestverwerking. Dit onderwerp staat de laatste
tijd erg in de belangstelling. De minister dreigt met inkrimping van de veestapel als er vóór 1995 geen 6 miljoen
ton mest per jaar verwerkt kan worden.
Voor het zover is moet er nog enorm
veel gebeuren. Hoe het zit met financiering, verwerkingskosten en wellicht
een leveringsplicht, zal deze avond uitgebreid aan de orde komen.
De vergadering is in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker. Overige belangstellenden zijn tevens welkom.

heel wordt door een speaker deskundig begeleid

tekeningen, welke door de kinderen
zijn ingezonden.

Op dit punt wordt dan gezamenlijk
een concert gegeven.

23juni

Deze kleurplaten worden tijdig huisaan-huis door de gehele gemeente bezorgd. Deelname voor kinderen vanaf
4jaar.

In De Herberg de Tony Turner DriveIn Show: Goud van Oud!

26juni

10 november

Optocht muziekvereniging met kinderen tot 12 jaar meteigengemaakte muziekinstrumenten. Eindpunt: Dorpscentrum.
Aansluitend voor de kinderen De Martellies-show (muzikale clowns). Tevens
zullen deze middag de prijzen bekend
worden gemaakt van de best gekleurde

20juli

Ster-optocht van maar liefst 6 muziek- Jubileumconcert van de muziekverekorpsen naar een centraal punt in het niging totaal in de Sportzaal op Het
dorp.
Jebbink.

Graafschaprijders
Leden van de VAMC 'De Graafschaprijders' kwamen zaterdag tijdens een
Enduro-wedstrijd in Borculo tot de volgende resultaten: senioren 125 cc 3. Erik
van Ark; senioren 250 cc 4. Peter Bergsma, 6. Frank Arendsen, 7. Carlo Mulder, senioren 500 cc 5. Johan Braakhekke, 8. Mees Siers, 9. Marcel Bulten, senioren viertakt 2. Waker Arendsen, 7.
Rob v.d. Straat, Nationaal 125 cel. Wim
Zweverink, Nationaal 250 cc 6. Tonnie
Harmsen, 9. Benno Schuppers en Viertakt Nationaal3. Erik Mulder.

Nieuw carnavalsseizoen
'De Deurdreajers'
Op weg naar drie maal elf in de jaren negentig, hetgeen staat voor
33 jaar Deurdreajerscarnaval in Vorden en omgeving, willen de
Deurdreajers het komende carnavalsseizoen gestalte gaan geven.
Deze toepasselijke slogan viel te beluisteren bij Martin Westerik
de voorzitter van 'De Deurdreajers' met het oog op het komende
31e carnaval in Deurdreajersdarp, dat traditiegetrouw zal worden
geopend met een dans en showavond in deurdreajersresidentie
'De Herberg' op zaterdag 20 januari a.s. en dit alles o.l.v. zijne
heetgesmeden hoogheid Prins Willem de Tweede met zijn gevolg.
Naast dans, show en zang zullen vooral garde zullen er enkele deurdreajersarde sfeer en gezelligheid de ingrediën- tiesten optreden met iets verrassends,
ten dienen te /.ijn voor een gezellig terwijl verder de buut van Appie Grapavondje Deurdreajers carnaval. Welnu, pie niet zal ontbreken.
wat dat betreft hebben 'De Deurdrea- Ook zullen enkele carnavalsvereniginjers' de organisatie van deze avond met gen met hun hoogwaardig gevolg van
voortvarendheid aangepakt, en wat het buiten het Deurdreajersdarp acte de
programma betreft zal het er zeker toe precense geven op deze avond, als tebijdragen dat de eerste deurdreajersak- ken dat 'De Deurdreajers' ook buiten
tiviteit in het jaar 1990 op een waardige het kastelendarp goede banden weet
op te bouwen, maar deze ook tracht in
wijze zal worden ingeluid.
stand te houden.
Om een kleine indruk te geven, zullen
Zo zullen hun opwachting maken uit
voor het voetlicht treden uut kannunKloetendarp (Zelhem) de carnavalsvenekesstad Groenlo de wel zeer bekende
Grolsche Hofzangers, een koor dat vele reniging 'De Kloetentreaders' en uit
Boeskoolstad (Oldenzaal) de carnamalen in de finale stond tijdens het
valsvereniging 'De Oelewappers'. De
RONO-carnavalsschlagerfestival, en
muzikale omlijsting van deze avond is
dit zelfs eenmaal wist te winnen.
in handen van het dans en showorkest
Verder komen hun opwachting maken
'TheTramps'.
de Oel'nkapel oet Boeskoelstad
Kortom, 'De Deurdreajers' bieden
Ol'nzel, het camavalsmekka in Twente
deze avond i.s.m. de staf van residentie
en eigenlijk geheel Oost-Nederland.
'De Herberg' alle kastelendarpers en
uiteraard de regio een grandioze
avond amusement, dat beslist de moeiDe OeVnkapel
te van een bezoek waard is, terwijl de
borrelbus na afloop weer zorgt voor
Deze kapel behoeft enige nadere introductie, gezien hun geweldige reputa- een veilige en behouden thuiskomst.
tie. Ze treden zowel op in binnen- als Want ook aan dit laatste is 'De Deurbuitenland en bestaat uit een stel hob- dreajers' veel gelegen.
byisten van 15 man. Ze zijn eigenlijk
niet weg te branden uit het Oldenzaalse carnaval, terwijl hun repertoir bestaat uit Zuidamerikaanse muziek, James Last, Egerlander, enz.
Hun buitenlandse optredens richten
zich tot Oostenrijk (Kossen), West- Op de Indoor dressuurwedstrijd voor
Duitsland (Ueffeln) en als hoogtepunt ponies op 30 december in Haaksbertenslotte hun jaarlijkse optreden tij- gen wonnen twee amazones een prijs
in de LI-dressuur. Nicole Douma met
dens het Pinkstercarnaval in het DeenMixi werd 3e met 130 punten enjorien
se Kopenhagen.
Heuvelink met Sarah werd 4e met 125
Kortom het horen en zien van deze ka- punten.
pel is beslist de moeite waard, temeer Op zondag 7 januari werd in Lochem
aangezien een bekende Vordense ar- een indoor dressuurwedstrijd voor potieste hiervan tijdelijk deel zal uitma- nies gehouden, waarbij Lilian Cuppers
ken, maar dat is een verrassing...
met Netron in de L l-dressuur de eerste
prijs behaalde met 135 punten. Nicole
Uiteraard zullen 'De Deurdreajers' Douma werd met Mixi in dezelfde klaszichzelf ook overduidelijk gaan presen- se 3e met 128 punten.
teren op deze avond, want daarbinnen Op zaterdag 6 januari werd voor de
gaat heel wat groot talent schuil, zo paarden een indoor dressuurwedstrijd
leert de ervaring bij vorige edities.
gehouden in Beek. Suzan Groot JebNaast het welhaast traditionele optre- bink haalde in de klasse B met Damden van de charmante dans en show- phirde Ie prijs met 132 punten.

LRenPC
De Graafschap

Het Gat van
Suideras heeft zijn
eerste prins
Het Gat van Suideras, t.w. Wichmond
en Vierakker, heeft zijn eerste carnavalsprins nl. Jeugdprins William de eerste
(William Besselink) en zittende op de
Willibrordusschool te Vierakker. William weet zich in zijn taak gesteund
door prinses Mireille (Mireille Wennekes), terwijl hij daarnaast Annemarie
Wolbrink en Jeroen Arends als adjudanten tot zijn gevolg mag rekenen.
Frappant detail is dat prins William uit
een smidfamilie voortkumt, dus krijgen 'De Deurdreajers' te maken met
twee smeden, want ook Prins Willem de
Tweede is smid. Dit betekent dat het
komende carnaval heet gesmeed zal
gaan worden in dubbel opzicht.
Prins William de Eerste zal een zware
taak krijgen toebedeeld, want hij zal
niet alleen regeren over de jeugd van
het Gat van Suideras, maar ook dat van
Deurdreajersdarp. Op vrijdag 23 februari zal hij voor het eerst zich nadrukkelijk presenteren op het schoolcarnaval, dat naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden in het Ludgerusgebouw te Vierakker, terwijl zijn
officiële installatie zal plaatsvinden op
zaterdagmiddag 24 februari a.s. tijdens
de playback-show voor de jeugd.
Naast het schoolcarnaval, waarbij hij
ook een bezoek brengt aan 'De Kraanvogel' te Kranenburg, zal prins William
zijn opwachting komen maken bij het
seniorencarnaval op carnavals-dinsdag.
Het moge dan ook duidelijk zijn, dat de
Willibrordusschool het jeugdcarnaval
goed heeft weten op te pakken naar
aanleiding van het vorige schoolcarnaval 1989. Maar ook de bejaardenkring
Wichmond/Vierakker gaf in dat jaar
op voortreffelijke wijze inhoud aan het
seniorencarnaval van 'De Deurdreajers', kortom: het carnaval heeft wel degelijk ingang gevonden bij onze nieuwe gemeenschap!

Successen
'de Vogelvriend'
Tijdens de landelijke tentoonstelling
van de Algemene Bond van Vogelhouders in de Hanzehal te Zutphen, hebben leden van de Vordense vereniging
'De Vogelvriend' goede successen behaald.
Dhr. W.^Bkrendsen won een eerste
prijs met^Wn stel Gloster Consort. Hij
behaalde 182 punten. Dhr. H.L.
Harmsen won een tweede prijs met een
stel Agapornis Fischeri (178 punten).
Dhr. H.GJ. Groot Jebbink won een
tweede p^Mtmet een stel Californische
kuifkwarWP( 180 punten).

14 dagen
koopjes halen
ALLE SIERADEN

halve prijs
SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

SUETERS

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Bruiloft, feest, kleine of grote partij
in onze kegel - bowlingzaal vele mogelijkheden!
Almen

bel 05751-1296

Wij gaan er een week tussenuit
Daarom is onze zaak

GESLOTEN

van 15 t/m 20 januari
Maandag 22 januari wordt dat heerlijke brood en
banket weer gebakken!

Onze trouwkaart komt uit de
collectie van

WARME BAKKER

§PLAAT

en wordt tot in de
van elke gewenste tekst
voorzien door

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

OPRUIMING

DRUKKERIJ

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

LCLG
Raadhuisstr22
adhuisstr^22 -- VORDEN
Telefoon 3 100
S-OO-OOOOOOOOOOOOOOOC3OOOOOOOC

P^

dinsdag 23 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF
COVERS BRUIDSMODE toont dinsdag 23 januari
de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode-gebied.

LEVER

10 POTEN

2,— per V2 kilo

10-

5 KIPBURGERS halen

4 betalen

Behalve het laatste nieuws uit de bruidswereld toont
WALLE TEMPELMAN de mogelijkheden voor de bruidegom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat zien hoe mooi een bruidsreportage kan zijn.
WIM HOL voorziet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten
en Banketbakker PI ET JANSEN
toont zijn specialiteiten voor zo'n feestdag.
Een bruiloft zonder trouwringen is ondenkbaar en
juwelier SLOTBOOM laat dan ook vele variaties zien.
Dat WEVO-DRUK meer kan dan alleen trouwkaarten drukken
ziet u dan ook.
Reisbureau EL MUNDO bekend van "100 bruidsparen naar
Mallorca en Kreta" informeert U graag uitgebreid op deze avond.
Voor de haarverzorging tekent INGRID H A AR MODE
Onze bruidsshow wordt gehouden
in de HANZEHOF te Zutphen.
De show begint om 20.00 uur
en zal ongeveer twee uur duren.
Tijdens deze show
wordt u een gratis consumptie aangeboden.

Kaarten a f 10,- kunt u bestellen bij:
COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen
k
Telefoon 05750 - 14418
Kaarten alleen verkrijgbaar aan onze zaak.
Bestel voortijdig en voorkom teleurstelling.
Tot ziens op 23 januari in de Hanzehof.

Kunt u deze dag niet? Geen zorg,
COVERS BRUIDSMODE brengt deze show
ook in Zwolle op 13 en 14 februari.

1 bos FORSYTHIA 3,75
1 bos MONTREA ROZEN

4,75
1 tak ORCHIDEEËN 4,50

POELIER

HOFFMAN

1 extra grote AZALEA

DE VALEWEIDE-bloemen

Betalingabonnementsgeld
vanaf donderdag 14 december 1989
tot 19 januari 1990
Het abonnementsgeld voor 1990 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6 % BTW
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!
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

BRUIDSMODE

IXirfstraat 29 • Zutphen • Telefoon 05750-14418

7,50

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

DRUKKERIJ

WEEVERS

De redactie.

TE HUUR GEVRAAGD
in gemeente Ruurlo of
Vorden:

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

WOONRUIMTE
voor jong gezin

Café-Restaurant

i.v.m. aanvaarding
dienstbetrekking.
Max. huur ca. f 550,p.m. aanvaarding
z.s.m.
Tel. 03402-61764.

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

HEREN AFDELING

DAMES AFDELING

Pullovers

PRETTYMARKT
Heeft u nog spulletjes,
bel dan naar:

Schoonmaakbedrijf

Fam. Oonk, tel. 2920
(gewijzigd!)

Pantalons 75.-&9S.-

D. HUURNEMAN
Frederikseplein72-7231 KHWarnsveld
Telefoon 05750-26505

en wij halen het op!
(Eens in de twee maanden)

Overhemden v.a. 20.-

Voor schone ramen!!!
En verder voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden.

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

GEVRAAGD:

Havi voorheen GTW-reizen

Loodgieter / C.V. - monteur

J.L. HARREN

Installatiebedrijf

KINDER AFDELING

SchieBer

Weulen-Kranenbarg

Tel. 05758-1334

ZELHEM - Tel. 08342-1364
Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

Broeken

ZONDAG 28 JANUARI a.s.

BQVAE RIJSCHOOL
Oortgiesen

Kampioenschappen
Klootschieten

Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

V2 prijs

hemden & slips
2 stuks

V2 prijs

10% KORTING

Jacks

op ALLE

niet-afgeprijsde lingerie-ondergoed en
nachtkleding

Vierakker-Wichmond-Vorden
Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Modecentrum
Aanvang 14.00 uur.
Inschrijfgeld f 5,- p.p. en
boerenkool met worst gratis.
Een team bestaat uit
minimaal 4 personen.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

Opgave t/m 26 januari.

Oö juwelier

siemerink

Café d'Olde Kriet

<x> opticien

Dorpsstraat 25
Tel. 05754-285

Zutphenseweg 7 - Vorden

WICHMOND

s maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.
Zij die inwonend zijn in Vierakker-Wichmond-Vorden of via een vereniging plaatselijk verbonden zijn, kunnen hieraan deelnemen.

De goedkoopste
autoverzekering op de
computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

LQ

Metsel- en
timmerwerk

erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage
aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

HARMSEN

IDEENS DEKBEDDEN
65% ganzedons
4 seizoen dekbed
1 -pers. van 699.- voor
2-pers. van 1099.- voor

MEUBELEN

109.- p. mtr.

Klassiek 2 V2 zitsbank:
NYLON 400 cm breed
juterug, 2 kleuren
van 259.- voor

van 3590.- voor

209.- p. mtr.

van 4000.- voor

Fauteuils:
van 2260.- voor
NYLON 400 cm breed
juterug
van 119.- voor

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 of 3367
MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwkkende massages.

Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486

TAPIJT
NYLON 400 cm breed
jute rug, 2 kleuren
van 139.-voor

99.- p. mtr.

van 1900.- voor .
van 1180.- voor

ZUIVER SCHEERWOL 400 cm breed
2 couponnen van 1 kleur
1 x 400 mtr.
van 2200.- voor
1 x 240 mtr.
van 1320.-voor

van 1840.- voor

lampetafel van 1570.-voor
KEUKENTAPIJT 200 cm breed
van 79.—Q
voor
O»J.— p. mtr.

NAALDVILTTAPIJT 200 cm breed
van 49.75
voor

enkel dekbed
1 -pers. van 399.- voor
2-pers. van 599.- voor

serveerwagen van 2240.- voor

525.875.299.499.-

2795.2975.PLAIDS
wol, van 79.50 voor

1795.1495.-

975.1495.-

Messing meubelen met rookglas:
salontafel van 2190.- voor

ARIANN!><

1

/2 wol, van 49.75 voor

acryl, van 29.95 voor

VITRAGEVALLEN
vanaf

DEKBEDOVERTREKKEN
100% katoen
1-pers. van 72.50 voor

HOOFDKUSSENS
eendenveren
1300 gram van 75.-

59-

59.75

hoenderveren
1300 gram - per stuk 35.2 voor

59.-

SIERKUSSENS
diverse kleuren
3 stuks

20.-

THEEBEURZEN
van 49.75 voor

35.-

59.39.75
22.50

O>«7O p. mtr.

OVERGORDIJNSTOF

vanaf
1595.~

1 O. «70 p. mtr.

M 95.—
| 695."

interieuradviseur

25% korting
op al onze
SMYRNA-tafelkleden

39.75 p. mtr.
Rijksstraatweg 39 - WARNSVELD - Tel. 05750-26132

COUPONNENTAPIJT 400 cm breed
o.a. 1.20-1.30-1.40
voor gangen en trappen EXTRA VOORDELIG

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag-vrijdag: 9.00-12.30 uur - 13.30-18.00 uur; vrijdag koopavond tot 20.00 uur
zaterdag: 9.00-16.00 uur
maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten

Herstart van de

Gehoorzaamheidscursus
voor huishonden

te Hengelo Gld.
op zaterdag 13 januari 1990

In onze OPRUIMING zijn alle
pantoffels deze week extra afgeprijsd.

om 15.30 uur.

OPRUIMING

Opgave en/of inlichtingen bij
H. Lichtenberg, tel. 05753-2042
of A. Peters, tel. 08344-436.

Practische moderne eethoek, bestaande
uit tafel en 4 stevige stoelen. Kompleet

HAKPANTOFFELS
.
mei
Televisie
reparaties
.
direct
•i
naar

HIFI

NU V.A.

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

MUILEN

TELEVISIE

NUALV.A.

VIDEO

24,Zeer eigentijds vormgegeven
zitgroep, bekleed met
schitterende stof in
dekoratieve pasteltinten. De
extra hoge rugleuning biedt
een zeer komfortabele zit. Nu
tijdelijk als 3 + 2zitscombinatie

19,

249.-

295.-

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

Raambiljetten
Drukkerij
WEEVERS

Karakteristiek eiken
wandmeubel in een
eigentijdse opstelling. In eiken
en blank eiken uitvoering.
Breedte 250 cm. In onze
opruiming

voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342
's maandags gesloten.

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

2795.-

Steeds vlug klaar
Dorpsstraat 4. tel. 1342.

Contant betalen
nu doen
U verdient dan

f5,(vóór 19 januari)

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Oplaat ook in 1990 natuurlijk uw warme bakker.
U proeft wel waarom!
Kwaliteit van de man die zelf bakt.

Een elegant en mooi in de plooi vallende boude vitrage,
voorzien van loodkoord. Leverbaar op 150,180, 210 en 300
cm hoogte. Hoogte 150 cm.

12.95

WEEKENDAANBIEDING:

1

De enige echte Vordense Mik van 5-voor 4,50

Olderwetse Toafelkoekjes PerPak 3,50
Appeltaartje vans voor 4,50
Krentebollen e halen 5 betalen
De bakker
die zelf

WARME BAKKER

elke dag

Woningtextiel
VORDEN
Modern vormgegeven metalen ledikant met veilig en
stijlvol rond hoofd- en voeteneinde. Maat 90 x 200 cm
249.voor

ELMINK

meubelen

98.-

vers bakt

TEL^OON 1373

~

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

7000 m' Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

BAKT HET VOOR U
Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog betere keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy motoren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke handen bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

°-2595.-

voor

Ruim eiken bankstel. Bijzonderheden: de zittingen zijn
verstelbaar en bovendien op 'interieur' gestoffeerd.
3-zitsbank en 2 fauteuils
3250.voor

Schoenreparatie
WULLINK VORDEN

3l5

/

De Hervormde Gemeente te Vorden
zoekt per 1 juni a.s. een kerkelijk meelevende

•••'•'•'i
Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 11,12 en 13 januari 1990

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van donderdag 18 januari 1990, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 1989 (gewijzigd) vastgestelde
bestemmingsplan

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

koster m/v

- 'Enkweg 1989, no. 1' (mogelijkheden tot uitbreiding
van het bedrijfscomplex aan de Enkweg 17).

dan wel een

kostersechtpaar
De werkzaamheden, welke in deeltijd van plm. 30 uur per week worden uitgevoerd, bestaan uit:
Aanwezig zijn bij alle kerkdiensten, alsmede rouw- en trouwdiensten.
Het schoonhouden van de kerk en bijgebouwen.
Het verzorgen van koffie en thee voor vergaderingen en andere bijeenkomsten
in De Voorde.
Een en ander vraagt de nodige zelfstandigheid.
De kosterswoning komtt.z.t. beschikbaar. Salaris volgens kosters-CAO.

De hoogste garantie voor
UW LIJFRENTE
Natuurlijk bij...
Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink

GEMEENTE
VORDEN

Sollicitaties vóór 31 januari 1990 aan:
H.W. Smallegoor-Bobbink, Almenseweg 62a,
7251 HS VORDEN.
Nadere telefonische informatie bij dhr. G.W. Wahl,
tel. 05752-3081.

De wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn
aangebracht hebben betrekking op een beperking van
de toegelaten hoogten.
Bij de gemeenteraad zijn geen bezwaren ingediend.
Alleen zij die bezwaren hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende bovengenoemde
termijn van een maand hiertegen in beroep komen bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Grote Spaanse

Citroenen

MAANDAG
15jan.

DINSDAG
16jan.

WOENSDAG
17 jan.

500 gram

500 gram

500 gram

Hutspot

Koolraap

Boerenkool

panklaar 0.95

panklaar 0.95

panklaar 1.95

Vorden, 17 januari 1990.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Tel. 05430-18585

Als U vóór
19 januari het
abonnementsgeld betaalt
verdient U
f5,-

Discotheek Invention-Concordia

Raadhuisstraat 36

HENGELO (Gld.) Telefoon 05753-1461

ZATERDAG 13 JANUARI:

De welbekende AVRO 3-ROADSHOW met de bekende DJ's. Dit daverend spektakel begint om 21.00 uur.
ZONDAGMIDDAG 28 JANUARI:

TRADITIE IN VORDEN:

Familieprogramma HOLLANDS WELVAREN
Live-uitzending gepresenteerd door Krijn Torringa m.m.v. 13 bekende Nederlandse artiesten. Aanvang 14.15 uur.
Reservering mogelijk onder tel.nr. 08355-2862.

Voor het 5e jaar zondag 18 maart

Grote Bruidshow!
Wij ontvangen u met koffie en gebak en de
entree is ook gratis!!

OPEL SERVICE

W. J. 21? KOOI
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

bode
ga
a

ltjr

W.J. v/d Kooi
Verkoop en Reparatie

l

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1 770

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 11 januari 1990
51e jaargang nr. 41

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman
Stoofschotel met capucijners
Capucijners uit een pot of een blik laten zich heel goed met gestoofd varkensvlees en paprika's combineren. Het levert dan een niet allerdaags
gerecht op. Juist in de tijd dat de temperaturen steeds dichter bij het nulpunt komen, zal dit in de smaak vallen. U kunt er heel goed aardappelpuree, gekookte aardappelen of wat knapperig stokbrood bij geven.
Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslappen en 200 gram
speklappen.
Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Strooi er wat zout en peper over. Verhit in een braad- of stoofpan (met
dikke bodem) 60 gram boter en wacht tot het schuim begint weg te trekken. Bak er onder voortdurend omscheppen, eerst gedurende 5 minuten boven een matig afgestelde warmtebron de blokjes speklappen in.
Voeg daarna de overige vleesblokjes toe en strooi er 2 ragfijngesnipperde uien over. Laat alles nog 3 minuten onder voortdurend omscheppen
bakken. Voeg l uitgeperst teentje knoflook, 2 eetlepels fijngehakte bladselderij en l eetlepel paprikapoeder toe. Schep alles goed om. Strooi er
vervolgens l eetlepel gezeefde bloem over en schep alles opnieuw goed
om.
Doe er dan zoveel kokend water (of bouillon - eventueel van een tablet,
poeder of korrels) bij tot alles net onder staat. Breng alles onder voortdurend roeren tot aan het kookpunt. Leg er een laurierblad bij en laat het
geheel, met het deksel op de pan, een uurtje zachtjes stoven. Voeg een
kwartier voor het einde van de stooftijd het in smalle reepjes gesneden
vruchtvlees van l rode en l groene paprika toe.
Schep er vlak voor het opdienen de inhoud van l a 2 blikken of potten
gekookte capucijners (met het aanhangende vocht) door. Laat de peulvruchten door en door warm worden. Verwijder het laurierblad.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schotel.
Bereidingstijd: 40 minuten
Energie per portie: ca. 2605 kj (625 kcal)

RATTI PUPILLEN NAAR
'DE BAL IS ROND'
Het bekende jeugdvoetbalprogramma 'De bal is rond' van de
TROS maakt de opnamen in de Ainericahal te Apeldoorn. Op
zondag 7 januari was het voor de pupillen van Ratti een dag om
niet gauw te vergeten, 's Morgens vertrokken vanaf Schoenaker
11 auto's met daarin leiders en 45 pupillen richting Apeldoorn.
Het pupillen aantal is in jaren nog niet
zo hoog geweest en daar is men maar
wat trots op, daarom blijft men bezig
het de jeugd zo plezierig mogelijk te
maken.
Maar nu weer over 'De bal is rond'.
Daar aangekomen moest men buiten
nog even wachten, maar na 20 minuten zat men in de zaal waar medewerkers het veld gereed maakten voor het
voetbalspel 4 tegen 4. De finale tussen
UNA en Avanti werd opgenomen. Het
was echt spannend. Wie er gewonnen
heeft is te zien op 26januari.
Het penalty-schieten met Hans van
Breukelen was al eerder opgenomen
helaas, omdat Hans van Breukelen die
dag nog in Lissabon was. René en Willy
van de Kerkhof waren er wel voor het

voetbalcircuit en later kon het publiek
de oud-internationals vragen stellen en
een handtekening vragen. Ook Waker
Tiemessen, Margriet, Ignace en ome
Toon werden tussen de opname door
omringd met pupillen.

Pijptabak- bar bij
sigaren speciaalzaak 'Braam'

Grote deelname
Oudej aarscross

De tabaksspeciaalzaak van Braam gevestigd aan de Burg. Galleestraat lOa heeft tot en met 31 januari a.s. een grote tabaksbar met
diverse Amphora pijptabakken in huis.

De Oudej aarscross die de V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders' zaterdag in de bosrijke omgeving van het gemeentelijk sportpark
organiseerde, trok een groot aantal deelnemers.

Deze tabaksbar, een initiatief van Douwe Egberts Van Nelle Tabaksmaatschappij, is bedoeld om pijprokers uitgebreid de gelegenheid te bieden om
gratis kennis te maken met verschillende melanges Amphora pijptabak.
In de komende weken wil sig. speciaalzaak 'Braam' in zijn zaak het pijproken
meer onder de aandacht brengen. De
tabaksbar biedt hiertoe een uitstekende gelegenheid.

In totaal gingen er 240 personen van
start. Men kon kiezen uit vier afstanden
te weten de 2,5, 5, 10 en 15 kilometer.
Start en Finish waren eveneens bij het
gemeentelijk sportpark te Vorden. De
organisatie had gezorgd voor een uitgebreide prijzentafel met bovendien
een extra ereprijs voor elke eerst aankomende dame op alle afstanden.
De uitslagen waren als volgt:
Jongens 2,5 kilometer: l J. Scholte,
Schalkhaar 10 minuten en 14 seconden; 2 E. Oldenhave, Vorden 10.33; 3
M.Harms,Vonh>n 12.29.
Meisjes 2,5 kilometer: l N. van Loo,
Warnsveld 12.12; 2 M. Brokken, Zutphen 12.59; 3 A. Poortman, Warnsveld
14.25.
Heren 5 kilometer: l T. Holtus, Gaanderen 17.05 sec; 2 G. Ruesink, Dieren

Pijprokers kunnen daarbij niet alleen
de diverse smaakvarianten van de pijptabakken op hun gemak uitproberen,
zij kunnen (vrijblijvend) ook advies inwinnen over de verschillende pijpmodellen en over allerlei andere aspecten
van het pijproken.
Bovendien krijgt men de brochure
'Korte handleiding voor de pijproker'
mee, waarin alles nog eens uitgebreid
staat beschreven.

13 februari BRUIDSHOW in
zaal 'De Herberg'
Op dinsdagavond 13 februari wordt er in zaal 'de Herberg' een
grootse bruidshow gehouden met medewerking van diverse ondernemers uit Vorden, Zutphen en Hengelo-G.
In de zaal worden kraampjes opgesteld
van waaruit de verschillende ondernemers zich zullen presenteren, o.a.
Bruidsmode Covers, Visser Mode, Restaurant 'De Herberg', Amro bank, Ted
Buter Fotografie, Geschenkenhuis Barendsen serviezen, Guusta Bruggen
huidverzorging, 't Winkeltje (Schurink) brood en banket, Bloembinderij/
Kwekerij Kettelerij, Juwelier Siemerink, Drukkerij Weevers en Ingrid's
Haarmode. Deze bruidshow wordt

voor het eerst, jn deze vorm in het centrum van Vorden gehouden.
Bij de entreeprijs zijn koffie, een konsumptie en diverse hartige hapjes inbegrepen, alsmede maakt elke bezoeker
kans op één van de fraaie prijzen in de
verloting. Kaarten voor deze show zijn
in voorverkoop verkrijgbaar bij: zaal
'De Herberg', Amro bank en Bloembinderij/Kwekerij Kettelerij.
Voor het muzikale gedeelte zorgt organist Eduard ten Have uit Hengelo.

Wie heeft de perfecte foto?
Daar ging het om bij de foto wedstrijd die door Colour Art Photo
Nederland georganiseerd werd. De prijzen werden beschikbaar gesteld door Fuji Film Nederland.
Het onderwerp van de gehouden wedstrijd was 'Het Kind' deze foto moest
een studi^upname.zijn, maar kon in
de ruimsl^PIn uitgewerkt worden. Dat
Foto Temmink Vorden dit goed begrepen had bleek uit de gewonnen prijs
een eervolle vermelding. Het ingezonden werk was van zeer hoog niveau,
hetgeen bkek uit het zeer kleine punten verscl^Anderling.
De jury bestaande uit de Duitse fotografe Susanne Döhne; de Nederlandse
fotograaf Rens Plaschek; de heer Demoed van Fuji Nederland. Voorzitter
van de jury was de Duitse hoogleraar
PaulGluske.

Foto's werden niet alleen beoordeeld
op het inhoudelijke, maar ook de af3 onwerking in z'n totaliteit,
erp; b)
derdelen: a) uitwerking o
techniek; c) afwerking, verzorging,
inlijsting.
Dat een fotograaf niet zom^ir lid kan
worden van Colour Art Ph^Hblijkt uit
het geringe aantal toelatingen per jaar.
Foto Temmink heeft nu ook weer bewezen met dit resultaat een waardig lid
te zijn van Colour Art Photo, kortom
een fotograaf die zijn vak tot in de vingertoppen beheerst.

Diverse vleeswaren COVECON. V. verzelfstandigd

Nieuwe werkmaatschappij
van Cebeco Handelsraad heet
WELLING'S B.V.
Op l januari 1990 wordt de Divisie Vleeswaren van Coveco N.V.
omgezet in een zelfstandige B.V. De nieuwe onderneming gaat
werken onder de naam Welling's B.V. Negentig procent van de
aandelen komt in handen van Cebeco Handelsraad; Coveco N.V.
behoudt de overige tien procent.
Cebeco Handelsraad heeft uit stategische overwegingen enkele jaren geleden besloten de activiteiten in de voedingsmiddelensector verder te versterken.
De overname van de Divisie Vleeswaren van Coveco N.V. past in deze strategie. Het beleid zal erop zijn gericht
om een snelle groei in de vleeswarenscc lor te realiseren.
Overnames van of deelnames in vleeswarenproduktiebedrijven worden nagestreefd. Aan markt- en produktontwikkeling zullen nieuwe impulsen worden gegeven.
Welling's B.V. zal in binnen- en buitenland een breed assortiment kwaliteitsvleeswaren op de markt brengen onder de merknamen HOY Delicatesse
enLIMCO.

Waterpolo
OKK (Eerbeek)- Vorden Heren
6-10

Zondag gaf de Vordense muziekvereniging 'Concordia' in het
Dorpscentrum haar traditionele koffieconcert. Voorzitter Barink
zei in zijn openingswoord verheugd te zijn over de massale opkomst, waaronder een afvaardiging van het college van B&W,
alsmede zusterverenigingen.

Afgesloten werd met een gezamenlijk
nummer 'Jagerchor', hetgeen bij het
publiek zeer in de smaak viel.

In zijn dankwoord aan het publiek en
het Vordens Mannenkoor attendeerde
Barink nog op de komende aktiviteiten
van 'Concordia'. Zo is er op 27 januari
een concert in het Dorpscentrum,
waaraan zo'n 120 muzikanten zullen
meewerken van 'Concordia', 'Crescendo' uit Hengelo, 'Jubal' uit Wichmond
en 'Musikverein Kranenburg' uit
Duitsland. De voorjaarsuitvoering
wordt gehouden op 24 maart.

Na de pauze trad 'Concordia' o.l.v.
Hans Kraxner voor het voetlicht. Men
begon met de mars 'Fesche Jugend'.
Daarna via het aktulele 'Ungarische
Fantasie' (een gepeperd nummer), gevolgd door 'Pavane in Blue'. Hierbij
werden twee schitterende solo's ver-

Coveco N.V. blijft een belangrijke
grondstoffen leverancier van Welling's
B.V.
Hierdoor kan Welling's blijven beschikken over de gedurende vele jaren
gezamenlijk opgebouwde kennis. Ook
is door deze samenwerking de kwaliteit
van de grondstoffen gegarandeerd.

Zondagmorgen 14 januari organiseert
de sv Sociï, afd. jeugd, een speurtocht.
De start is vanaf het sportpark. Alle
jeugdleden van de sv Sociï en niet-leden uit Vierakker-Wichmond, vanaf 6
jaar zijn van harte welkom. Na afloop is
er een boerenkoolmaaltijd.

Nieuwjaarsconcert
'Concordia'

tolkt door Ethel Lauckhart op trompet
en Natasja Roerdink-Veldboom op altsax. Bij het spektakelnummer 'Fascinating Drums' werd het harmonieorkest
terzijde gestaan door vijf drumbandleden voor het slagwerk. De trombones
konden hun muzikale hart ophalen bij
de solo's in 'Big Band Stomp'. Na het
moderne 'Music' werd afgesloten met
de 'Radetzky Mars'.

Tevens worden vleeswaren onder winkelmerken geproduceerd. De onderneming waar, afhankelijk van het seizoen, 150 tot ruim 200 mensen werkzaam zijn, beschikt over een nieuw productiebedrijf in Borculo (Gelderland).
Daar zijn ook de lijn- en stafdiensten
gevestigd.
Algemeen direkteurvan Welling's B.V.
wordt dhr. J.C. Carsouw, die werkzaam
was als direkteur van de Divisie Vleeswaren bij Coveco N.V.

Speurtocht

Na de middagpauze kwam er een jongleur die echt alles kon met één voetbal
en met meerdere voetballen tegelijk,
fantastisch om te zien.
Als klap op de vuurpijl nog de 'Havenzangers' met het lied 'We gaan naar
Rome' en de jongens gingen in polonaise de grote hal door, waar ook de
vlag van sv Ratti tussen te bewonderen
was. De uitzendingen van deze opnamedag zijn op 19 en 26 januari a.s. op
Nederland 2.

Geopend werd met het traditionele
'Uren, dagen, maanden, jaren'. Daarna was het de beurt aan de genodigde
heren van het Vordens Mannenkoor
onder leiding van Bert Nijhof. Het
koor bracht een zevental nummers
waaronder 'Finlandia', een lied van de
vrijheid wat momenteel zo aktueel is.
Verder 'Ritter's Abschied', met een uitmuntende solo van Ludo Eykelkamp.

17.50; 3 D. Bobbe, Groenlo 17.55; 4 H.
Biezeman, Brummen 18.08; 5 B. Steverink, Gaanderen 18.26.
Dames 5 kilometer: l T. Commandeur, Lochem 21.27; 2 A. Bleumink,
Laren 22.24; 3 W. Seegers, Doetinchem 22.29.
Heren l O kilometer: l H. Bosman, Deventer 34.51; 2 H. Ruumpol, Ruurlo
35.06; 3J. Wolbrink, Kilder 35.53.
Dames 10 kilometer: l E. Oostendorp,
Steenderen 51.32; 2 M. Borninkhof,
Zutphen 56.52.
Heren 15 kilometer: l W. Seegers,
Apeldoorn 49,50; 2 M.Jansen, Warnsveld 50.29; 3 R. Lubberdink, Barchem
53.13.
Dames 15 kilometer: l W. Poorteman,
Warnsveld l uur, 4 minuten en 34 seconden.

Autorij school
Horstman
nu
ook
motor

Autorijschool Horstman begint in dit nieuwejaar ook met motorrijlessen. Hiervoor
*J
h*»*»ftH«»Vr»i
heeft
de Vordense rijschoolhouder Marco Horstman een
Honda NX 250 cc aangeschaft. 'Een geliefde motor bij
veel rijscholen, want hij is zowel geschikt voor heren als
voor dames', legt Horstman uit. 'Het is een lichte motor, goed handelbaar en met elektrische starter.' Marco Horstman heeft nu tien jaar ervaring. Eerst werkte hij vijfjaar in
militaire dienst als rij-instructeur voor auto, vrachtwagen en aanhangwagen. Daarna
werkte hij voor rijscholen in Deventer en Zutphen. In 1987 begon hij een eigen rijschool in Vorden en werd vervolgens lid van de BOVAG. 'Op dat moment waren er
in Vorden nog maar twee andere rijscholen', zegt Horstman. 'Mijn vrouw Marjon
kwam uit Vorden vandaan. En we gingen hier wonen. Het was dus logisch
dat ik juist hier een rijschool begon.' Na een paar jaar alleen autorijles
(en natuurlijk de theorielessen) nu dus ook motorrijlessen.

In een door OKK vrij hard gespeelde
wedstrijd, waarbij één speler voor de
gehele wedstrijd werd uitgesloten, won
Vorden verdiend met 6-10, waarbij
aangetekend dat Marck en André Karmiggelt allebei een strafworp misten.
In de eerste periode maakte Marck
Karmiggelt een 1-0 achterstand ongedaan. In de tweede periode liep OKK
uit tot 4-1, waarna Harold Kolkman tegenscoorde 4-2. De derde periode
werd afgesloten met 5-5. Voor Vorden
scoorden Marck Karmiggelt 2x en Riek
Groot Roessink.
In de vierde periode deed de numerieke minderheid OKK de das om. André
Karmiggelt, Marck Karmiggelt 2x en
Jaap Stertefeld zorgden voor de 6-10
eindstand.

Vorden l (Dames)-Brummen 2
4-4
De dames van Vorden keken zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen
Brummen 2 in de eerste periode tegen
een 0-3 achterstand aan. In de tweede
periode kwamen de Vordenaren goed
terug en verkleinden Karin Rouwenhorst en Antoinet Zeegers de achterstand tot 2-3.
In de derde periode werd niet gescoord. In de vierde periode maakte
Antoinet Zeegers gelijk 3-3, waarna
Vorden door Karin Rouwenhorst een
4-3 voorsprong nam. Vlak voor tijd
werd het uit een strafworp 4-4.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
betekend heeft, delen wij u mede, dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

Luchiena Heiltiena
Golstein-Scholte
op de leeftijd van 63 jaar.
Vorden:
Apeldoorn:
Alkmaar:

G.J. Golstein
R. Smits-Golstein
G.R. Smits
J. W. Golstein
M. Golstein-Radstake

Hengelo (G.):

T.H. Golstein
D. Graffelman

Vorden:

U.. Golstein
A.G. Denkers

Zutphen:

G.J. Golstein
M.B.J.Waarle
en kleinkinderen

7251 EL Vorden, 10 januari 1990.
Stationsweg 19.
Mijn vrouw is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden, waar zaterdag 13 januari van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.
De crematie zal plaatshebben maandag 15 januari om
12.00 uur vanuit Aula l van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum 'Monuta' te Vorden
om 11.15 uur.

Tot onze diepe droefheid ging na een korte ziekte van
ons heen onze lieve schoondochter en schoonzuster

LH. Scholte
ECHTGENOTE VAN G.J. GOLSTEIN

op de leeftijd van 63 jaar.

SPORT-nieiavs
Dammen
Henk Ruesink minnaar Piet
Dekker Wisselbeker
Gewoontegetrouw is er de laatste klubavond van het seizoen weer gestreden
om de Piet Dekker Wisselbeker. De
wedstrijd telde tevens mee voor het
sneldamkampioenschap van Vorden.
Wieger Wesselink was onder de deelnemers de gevaarlijkste; hij zou bij winst
de beker definitief mogen houden. De
vorige winnaar, Harry Graaskamp was
helaas verhinderd. Door een vroege
nederlaag wag Wieger al gauw uitgeschakeld voor de titel.
Lang liepen Henk Grotenhuis ten Harkel en Henk Ruesink gelijk op, maar na
een nederlaag tegen Wieger liep Henk
Grotenhuis een onherstelbare achterstand op van 2 punten. In de laatste
ronde maakte Henk Ruesink geen fout
tegen Simon Wiersma, waarmee hij
ruim de winaar werd. Een goede prestatie leverden de winnaars van de eerte,
tweede en derde klasse. Bertus Nijenhuis was met 12 punten 5e in het totaalklassement, nog voor Gerrit Wassink en Jan Masselink. Theo Slutter
werd winnaar 2e klasse, en stond ook
nog in de top 10. Anja Bouwman was
winnaar van de 3e klasse, met een zeer
verdienstelijke 12e plaats in het totaalklassement.
De eindstand was: l Henk Ruesink
9-16; 2 Henk Grotenhuis ten Harkel
9-14; 3 Henk Hoekman 9-13.
In het klassement na 2 rondes heeft
Henk Ruesink nu een punt voorsprong
op naaste belager Henk Grotenhuis
ten Harkel (winnaar van de eerste ronde). De rest lijkt al uitgeschakeld, l
Henk Ruesink 17-28; 2 Henk Grotenhuis ten Harkel 17-27; 3 Henk Hoekman en Jan Masselink 17-23.

Oliebollentoernooi

Vorden: T.H. Golstein-Wicherink
en verdere familie

Vorden, 10 januari 1990

Algemene kennisgeving

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat toch nog vrij onverwacht van ons is heengegaan onze zorgzame vader, opa en schoonzoon

Albert Jan Pasman
WEDUWNAAR VAN L. STRAATMAN

op de leeftijd van 67 jaar.
Vorden: Joop
Annie en Henk
Ramona
Henk en Gerrie
Richard, Esther
Wim
Appie
J.G. Straatman-Uenk
7251 LK Vorden, 9 januari 1990.
Ruurloseweg 38.
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden, waar vrijdag 12 januari van
19.00-19.30 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 13 januari om 13.00 uur in de NH Kerk te Vorden, waarna
de teraardebestelling zal plaatsvinden om 14.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bruidsmodeshow in de
Hanzehof
Op dinsdag 23 januari worden in de Hanzehof te Zutphen de
allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode gebied getoond. Waaronder de nieuwste creaties van diverse toonaangevende buitenlandse huizen, haute couture-modellen van Frans Molenaar en eigen
ontwerpen. De kapsels worden verzorgd door Ingrid Haarmode.
Tevens zal het aanstaande bruidje in de
gelegenheid zijn zich compleet te informeren omtrent alles wat er bij een
bruiloft komt kijken. Zo zal men niet
alleen al het lekkers kunnen zien van
Bakkerij Piet jansen, maar er ook daadwerkelijk van kunnen genieten.
Uiteraard verzorgt Walle Tempelman
de kleding voor de bruidegom en
showt de nieuwste modellen van onder
andere Van Gils. Dat een moderne
drukker zoals Wevo-Druk meer kan,
kunt u die dinsdagavond met eigen
ogen aanschouwen zoals gelegenheids
artikelen met opdruk van het bruidspaar, uitgevoerd in menukaarten, luxe
servetten, receptie album, onderzetters
en nog veel meer.

trouwringen is het liefde op het eerste
gezicht.
Vakmanschap is meesterschap en dat
geldt zeker voor Foto Van Bemmelen.
Beijk eens rustig hoe mooi en verzorgd
zijn reportages en albums er uitzien.
Reisbureao El Mundo licht u gaarne in
over hun reizenprogramma en dat u
een boeking gerust aan hen kunt overlaten, bewijst wel het feit, dat zij internationale faam verwierven door probleemloos voor 100 bruidsparen de
reis én naar Mallorca én naar Kreta organiseerden.
Stijlvolle bruidsbouquetten, corsages
en ander bloemwerk, daarvoor tekent
Wim Hol die u nog vele leuke ideeën
en tips aan de hand kan doen.

Wist u dat het dragen van trouwringen
al stamt uit het begin van onze jaartelling? Juwelier Slotboom toont naast
mooie en klassieke modellen ook ware
staaltjes van ongeëvenaarde edelsmeedkunst, maar pas op: met hun

Dit alles is dus reden genoem om dinsdagavond 23 januari al op tijd te komen, zodat u voldoende tijd hebt om
vooraf, of in de pauze of na afloop zich
te informeren. Kaarten kunt u telefonisch bestellen bij Covers Bruidsmode.

De jeugd speelde 's middags om oliebollen. De eindstanden van de diverse
groepen waren:
Groep l (junioren): 1/2 Mike Voskamp en Jurgen Slutter 3-5; Bert Klein
Kranenbarg 2; Mark Klein Kranenbarg
0.
Groep 2: Ruben Bleumink 3-6; Martin
Berends 3; Dorien van Dijk 3; Mare
Dorreste^i 0. Dorien was in deze
groep w^piinder gelukkig met loten,
wat haar een oliebol minder opleverde.
Groep 3: Corina Voskamp 5-9; Guido
Bink 7; Ruud Booltink 6; Elise Kramer
5; Dennie Schut 2; Frederik Kramer 1.
Het zusje van Mike blijkt ook al aardig
te kunn^Êkdammen; slechts l verliespunt teg^n Dennie Schut.
Groep 4: Sandra Bleumink 4-6; Martijn Dorresteijn 5; Johannes Westerink
4; G. Harmsen 3; Dirk van Dijk 2. Twee
hoofdprijzen bij de familie Bleumink;
naast Ruben ook de meeste oliebollen
voor Sandra.
Groep 5: Egbert Harmsen 5-10; Robert
Kornegoor 8; E. Dorresteijn 6; Nico
Klein Kranenbarg 4; Tamara Voskamp
2; R. Langwerden 0.

Dammen
DCVl-Huizum Leeuwarden
8-12
DCV l heeft wederom een thuisnederlaag geleden, dit keer tegen het op de
4e plaats staande Huizum uit Leewarden.
Chris Grevers zorgde voor zijn eerste
nederlaag dit seizoen: hij dacht een
goede stand te kunnen forceren, maar
overzag dat zijn tegenstander kon offeren en doorlopen. Jan Masselink kreeg
goed spel, maar onderschatte een plakker voor zijn tegenstander, waardoor
hij nog de remise moest zoeken. Tegen
de sterke Schotanus zorgde Henk
Hoekman voor remise. Hetzelfde resultaat haalde Harry Vos. Henk Grotenhuis ten Harkel trok de stand weer
recht. Zijn opponent verzuimde te profiteren van een zwakke korte vleugel,
en ging als 'dank' zelf ten onder na een
geslaagde kerkhofaanval.
Johan Haijtink had een goede stand
bereikt; dacht schijfwinst te kunnen behalen, maar had wat overzien, waardoor hij in plaats van een schijf voor er
eentje achter kwam. Gelukkig bleek de
stand nog remise te bevatten. Bennie
Hiddink ging in het late middenspel in
de fout en verloor. Henk Ruesink had
een goede flankcentrumaanval, die helaas net niet klopte voor de winst. Gerrit Wassink boekte zijn 3e nederlaag op
rij, na een hele partij minder te hebben
gestaan. Tenslotte boekte Simon
Wiersma nog een keurige remise, in
aanmerking genomen dat hij enkele
minuten voor aanvang van de wedstrijd
nog werd opgeroepen!
H. Hoekman-A. Schotanus 1-1, G.
Wassink-B. Nuijs 0-2, H. Grotenhuis
ten Harkel-B. Land 2-0, H. Ruesink-J.
Adema 1-1,J. Haijtink-J. Postma 1-1, J.
Masselink-P. Bergsma 1-1, C. GreversA. Stenekes 0-2, B. Hiddink-J. Spoelstra 0-2, H. Vos-H. Dammingh 1-1, S.
Wiersma-B.J. Post 1-1.

SV Sociï
Nieuwe trainer

Nieuw tenue FLASH

De sv Sociï, afdeling voetbal, heeft
voor het seizoen 1990/1991 een nieuwe trainer gevonden. Zijn naam is
Hans Allersma. Dit nieuws werd bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging op zondag
7 januarijL
Nadat bekend was geworden dat de
huidige trainer, Hans van Geel, aan
het einde van het seizoen zou stoppen,
ging men op zoek naar een opvolger.
Deze werd gevonden in de persoon
van dhr. Allersma, die thans als jeugdtrainer bij de w Almen functioneert.
De toekomstige trainer en de vereniging verwachten in een prettige samenwerking tot goede resultaten te
komen in het nieuwe seizoen.

Volleybal
DASH/SORBO Dames
verliezen in Groningen met 3-O
van Olympia
Dash/Sorbo heeft zaterdag in de uitwedstrijd tegen Olympia Groningen weinig in
de melk te brokkelen gehad. Het niet meespelen van speldverdeelster Emmy Janssen
had duidelijk invloed op het spel van de
Vordenaren.
Doordat de verdediging van Dash met
name in de eerste twee sets zo lek was
als een zeef, kwam ook de aanval niet
uit de verf. Koploper Olympia speelde
vooral door het midden sterk, hetgeen
de Groningse dames de meeste puften
opleverde.
In de eerste set kan Dash/Sorbo tot 3-3
bij blijven, maar moest toen het hoofd
buigen voor een agressiever spelend
Olympia. Setstand 15-4. De tweede set
van hetzelfde laken een pak. De thuisclub profiteerde dankbaar van de vele
fouten aan Vorden zijde. Opnieuw
15-4.
In de derde set deed Olympia het aanvankelijk kalmer aan. Het zelfvertrouwen aan Dash-zijde kwam geleidelijk
aan terug, met als gevolg een gelijkopgaande strijd met beide ploegen beurtelings op voorsprong.
Bij de stand 14-14 leek de setwinst voor
Dash binnen handbereik. Helaas serveerde Elly Nijenhuis de bal in het net,
waardoor Olympia de opslag kon terughalen. Dat deed de ploeg uit Groningen foutloos, waardoor Dash/Sorbo uiteindelijk met 16-14 het hoofd
moest buiten. Eindstand 3-0.
Zaterdag gaan de Vorde^TC dames in
ootmarsum op bezoek bij Set Up.

Uitslagen

Op bovenstaande foto staat Flash l afgebeeld met hun nieuwe trainingspakken. Het team
bestaat momenteel uit v.l.n.r. Hermien Dekkers, Paul Liefueld, sponsor Herman van
Houte, Elly van Zuilekom enjasper Zweverink. Driejaar lang heeft Flash l in de 2e klasse
gespeeld. In de eerste twee jaar speelde Dinie Stoltenborg nog mee. Zij vertrok echter naar
het verre noorden dus moest er een vervanger gezocht worden. Die kwam er; Hermien
maakte het team weer compleet. Het derde jaar in de 2e klasse was een spannend jaar.
Flash draaide mee in de top en werd met minimale voorsprong kampioen en promoveerde
naar de Ie klasse. Dit succes was ook sponsor Garagebedrijf Gebroeders van Houte niet
ontgaan en heeft daarop 4 prachtige nieuwe trainingspakken ter beschikking gesteld.

Kerstmarkt
Helaas is het door alle drukte van de
afgelopen dagen en weken er niet van
gekomen de winnaar bekend te maken
van het gewichtraden van de kerststol,
welke in onze kraam was uitgestald.
Het gewicht van de kerststol bedroeg
990 gram en werd het dichtst benaderd
door dhr. of mevr. Besselink uit de
Keijenborg, nl. 1000 gram.
De kerststol is inmiddels bij de winnaar
aan huis afgeleverd.

Jeugdtoernooi
Op 29 december en op 6 januari heeft
Flash een groot Jeugdtoernooi georganiseerd. De spelers, die van de verenigingen Groenlo, Ruurlo, Hengelo (G.)
en natuurlijk Flash afkomstig waren,
werden in vier poules verdeeld. ledere
speler speelde samen met iemand van
dezelfde vereniging. Samen speelden
ze 6 of 7 dubbels.
Op 29 december werd gespeeld in de
leeftijdsgroep tot en met 12 jaar. Op
alle acht velden in de sporthal speelde
de jeugd leuke wedstrijden. De gehele
ochtend verliep precies volgens het
wedstrijdschema. De jeugd had alleen
aandacht voor de wedstrijden en als
men niet hoefde te spelen, moedigde
men andere spelers aan.
De selectie uit Groenlo bleek het
sterkst op deze zaterdag. In drie poules

DP Voorwaarts l-DASH^S-l, D2A
Voorwaarts 3-Dash 3 0-3, D3A Voorwaarts 4-Dash 5 1-2, DSC Voorwaarts
5-Dash 6 1-2, MC2 Sp. Dev. C l-Dash
C l 2-1, D2B Boemerang 2-Dash 42-1,
D3B Almen 2-Dash 7 1-2, H3C Epse
l-Dash 4 3-0, JC1 ABS C l-Dash Cl
2-1JB1 ABS B l-Dash BI 3-0, H l Dash
1-HArfsen l 2-2, Hl Dash 2-Terwolde
13-1, H2B Dash 3-Hansa 3 1-2, D4B
Dash 8-Olympia 3 3-0, D4C Dash
9-Wilhelmina 6 1-2, MA l Dash AlHarfsenA10-3.
Tranendal l -Medler 3-1, WildenborchDe Boonk l 1-5, Addinkhof-Tranendal
l 0-1, Brinkerhof-Wildenborch 3-1,
Medler-De Boonk l 1-3, AddinkhofProgramma
Brinkerhof 0-1, Wildenborch-Tranendonderdag 11 januari: Hl Terwolde- dal l 3-l,Medler-AddinkhofO-2.
Dash l, D4C Wilp 4-Dash 9, D.recr.H. Eindstand: 1. De Boonk l 5-9, 2. BrinVoorst C-Dash.
kerhof 5-8, 3. Tranendal l 5-5. Deze
Zaterdag 13januari: H l Vios 2-Dash 2, ploegen gaan over naar definaleswelH2B SVS 3-Dash 3, MA1 Hansa Al- ke zondag 14 januari in de sporthal
Dash Al, D2div.A Set Up '65-Dash/
't Jebbink zullen beginnen.
Sorbo l, DP Dash 2-DSC l, D2A Dash
3-Wilp 2, D2B Dash 4-Wilhelmina 2,
D3A Dash 5-Bruvoc 2, D3B Dash
Onder zeer goede omstandigheden
7-Bruvoc 3, H3C Dash 6-Bruvoc 4,
H3C Dash 4-Bruvoc 4, MC2 Dash Clwerd de cross in Lobith verreden. Alle
categorieën starten in deze cross gelijk
Devolco C2,JC2 Dash Cl-Vios C1.JB1
van recreant tot proffesional.
Dash B l-SVS BI.
De wedstrijd werd gereden over l uur
+ l ronde en zo'n 40 renners stonden
aan het vertrek. De Gelderse kampioen
Jan Weevers had een goede start en
nestelde zich direct aan de kop samen
In de sporthal 't Jebbink werd zondag met de beroepsrenner Harrie Rozeneen begin gemaakt met het stratenzaal- dal uit de ploeg van Peter Post en Marvoetbaltoernooi dat wordt georgani- cel Arntz uit de Spaanse ploeg van Paseerd door de zaalvoetbalvereniging terania van sprinter Hermans, beide
'Velocitas'. Een toernooi waarbij zon- beroepsrenners wonnen in hun amadag 14 februari de finales zullen wor- teur tijd al eens deze cross.
Weevers die geen ontzag had voor zijn
den gespeeld.
De uitslagen in POULE A waren: De medekoploper ging na 3/4 wedstrijd
Stroet-Boonk 3 0-6, Hanekamp-Kra- alleen aan de haal en wint voor het talnenburg 2 4-0, Kranenburg l-Stations- rijke publiek de cross van Lobith. In
straat 1-5, Boonk 3-Hanekamp 2-2, deze wedstrijd gingen nog enkele
Kranenburg 2-Kranenburg l 1-1, Sta- R.T.V.ers van start. Bennie Peters wist
tionsstraat-De Stroet 3-2, Kranenburg hier een 5e plaats te bemachtigen, 7e
1-Hanekamp 0-3, De Stroet-Kranen- Peter Makkink en 9e Laurens Nieuburg l 0-2, Stationsstraat-Kranenburg wenhuis. De andere R.T.V.ers eindig2 2-0, De Hanekamp-De Stroet 3-0, den in de middenmoot.
Boonk 3-Kranenburg l 5-0, Stations- In de cross van Soestduinen wist Mano
straat-De Hanekamp 2-1, De Stroet- Lubbers bij een A.T.B.cross een 8e
Kranenburg 2 1-1, Boonk 3-Stations- plaats te halen, winnaar werd hier zijn
Giant ploegmaat oud Nederlands cystraat 0-2.
Eindstand in poule A: l. Stationsstraat clocross kampioen Herman Snoeyink.
5-10, 2. Hanekamp 5-7, 3. Kranen- Rudi Peters werd 16e.
De totaalstand van de G.O.W.crossen
burg 2 5-7. Deze drie ploegen gaan
over 9 wedstrijden waaraan de R.T.V.
over naar de finales.
ook deelnam met een cross in Vorden.
In POULE B waren de uitslagen: Wil- Bij de liefhebbers werd Peter Makkink
denborch-Medler 2-6, Brinkerhof-Tra- 2e met 150 punten; Ben Peters 6e met
nendal l 0-0, De Boonk 1-Addinkhof 141 punten; Jan Wullink lle met 85
3-0, Medler-Brinkerhof 0-3, Tranendal punten.
l De Boonk l 1-2, Addinkhof-Wilden- De amateur 4e in de totaalstand Jan
borch 2-0, De Boonk l-Brinkerhof 0-0, Weevers 117 punten.

R.T.V. nieuws

Stratenzaalvoetbaltoernooi

werd door een dubbel uit Groenlo de
eerste prijs behaald. In de vierde poule
was een gelegenheidsduo uit Ruurlo
en Vorden het sterkst. Arnold Winkels
speelde samen met Hilde Hetzel beter
dan de concurrentie.
Een week later op 6 januari werd er gespeeld in de leeftijdcategorie 13 l/m
18 jaar. Ook hier waren vier poules gevormd, waarin zich 6 of 7 teams bevonden. De krachtsverhoudingen lagen
hier gelijkmatiger. In twee poules was
het Ruurlo dat het beste dubbel leverde. In de andere twee poules was Flash
zeer succesvol. De dubbels die ook in
het jeugdteam Flash l spelen waren
duidelijk te sterk voor de rest.
Martijn Jansen speelde samen met
Martin Wisselink en wonnen alle wedstrijden. Als tweede in die poule eindigde ook een team van Vorden. In de
laatste poule werden damesdubbels gespeeld en ook hier speelden de speelsters uit Flash l samen. Dit bleek een
gouden organisatorische greep, want
Esther Oosterink en Jolanda Schuppers eindigden ruim aan kop.
In de/e laatste poule eindigden op de
tweede en derde plaats ook dubbels uit
Vorden.
Nadat Bertha Brinkman na afloop de
piïj/.en had uitgereikt, alsmede een
vaantje voor iedereen, kwam een eind
aan een toernooi dat zeker voor herhaling vatbaar is.
De recreanten 2e plaats voor Laurens
Nieuwenhuis 165 punten; 5e Johan
Pardijs 135 punten.
Nieuwelingen 4e Eddy Heuvelink 137
punten; lle Edwin Maalderink 94
punten.

Landelijke dag voor
broers en zussen van
verstandelijk
gehandikapten
De oudervereniging 'Philadelphia' organiseert op zaterdag 27 januari 1990
een landelijke dag voor broers en zussen van verstandelijk gehandikapten.
Van 10.30 tot 16.00 uur zijn zij van
harte welkom in de Wilhelminaschool,
Stevinstraat 2 te Amersfoort.
Broers en zussen van verstandelijk gehandikapten vormen vaak een vergeten groep. Opgroeien in een gezin
waar een verstandelijk gehandikapte
woont is iets dat je je hele leven bij
blijft. En dan praten we nog niet over
de verantwoordelijkheid die het hebben van een verstandelijk gehandikapte broer of zus met zich mee kan
brengen.
Binnen de oudervereniging 'Philadelphia' is een groep broers en zussen
druk bezig met de organisatie van
week-enden en bijeenkomsten.
Op de bijeenkomst van 27 januari zal
in het morgengedeelte door middel
van een rollenspel voor broers en zussen herkenbare situaties gespeeld worden. Ook zal er volop gelegenheid zijn
om de eigen ervaringen uit te wisselen.
Na de lunch zijn er themagroepen
rond: onder kuratele stellen/bewindvoering, erfelijkheidsvoorlichting, mogelijkheden in de zorg voor mensen
met een verstandelijke handikap, kollektieve belangenbehartiging.
Voor nadere inlichtingen en inschrijving kunt u terecht bij: 'Philadelphia',
Postbus 85278, 3508 AG Utrecht, tel.
030-363738 (vragen naar Dorien
Kloosterman).

