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Gezellige receptie jubilerende
Deurdreajers

Met de „spöllemannen" Hartelman en Oudenampsen ter muzikale ondersteuning, hield de carna-
valsvereniging „de Deurdreajers" zaterdagmiddag in residentie „De Herberg" een druk bezochte
receptie. Dit ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan van de vereniging.
Onder de vele aanwe/.igen wethou-
der W.M. Voortinau die namens het
gemeentebestuur van Vorden zijn fe-
l ic i ta t ies kwam aanbieden en diverse
carnavalsclubs met wie ,,de Deur-
dreajers" in de loop der jaren nauwe
kontakten heeft opgebouwd. Voorts
een aantal oud-Prinsen en personen
die in de loop der jaren veel voor de
vereniging hebben betekend.
De organisatie was in handen van de
befaamde ,,Club van Elf', een club
die het bestuur altijd met raad en
daad ter/ij de staat en /.elf ook altijd
een steentje bij de jaarlijkse carna-
valsviering bijdraagt. De presentatie
was in handen van Hans van der l /in-
den. Deze „dub van Elf' bood het
bestuur de/.e middag een fraaie
„Prinsgengalerij" aan.
Namens de KEN (Federatie Europese
Narren) werd het woord gevoerd
door dhr. Piek „Drie-en-dertig jaar
bestaan wil in carnavalskringen zo-
veel /eggen als een vereniging die de
middelbare leeftijd heeft bereikt. En
om dat in stand te houden zijn er
heel wat vrije uurt jes nodig", /o
sprak hi j . Mevr. G. Helmink en dhr.
G. Veldscholten mochten uit handen

van dhr. Piek een jaarorde in ont-
vangst nemen. Voor de vereniging
/.elf was er een grote fles moezel met
een daarbij behorend glaswerk. Prin-
ses Kiki en president Johan van Sa-
voyen kregen de Europese huisorde
overhandigd.
Mevr. Tennissen van ,,de Joppetrap-
pers" onderstreepte de uitstekende
banden die er tussen haar vereniging
en „de Deurdreajers" bestaan. Dat-
zelfde deed Hans Prijn namens de
Doetinchemse carnavalsvereniging
„de Kruusdarpers".

Buutredner „Appie Grappie" ging
in een geestige speech in op 'W jaar
Deurdreajers, waarbij alle hoogte- en
dieptepunten door hem onder de
loupe werden genomen. „Een ere-
lidmaatschap was in de loop der ja-
ren a l t i j d op aanvraag beschikbaar.
Voor een paar kratten bier was al t i jd
wel wat te regelen", /o grapte hij.

Ook wees hij op de „serieuze /aken"
waarmee „de Deurdreajers" zich al-
t i j d hebben bezig gehouden. Mede-
werking aan het Torenfonds van de
RK Kerk op de Kranenburg en niet te

vergeten de kollektes t.b.v. het Hart-
fonds.
Johan van Savoyen sinds vorig jaar de
voor/.itte^An de vereniging ervaart
„de Deurareajers" als een heel hech-
te vereniging, zo liet hij de aanwezi-
gen welen.
Waai (lering van hem voor de heren
Jan Kralen borg, Bennie Rondeel,
Emiel H^kamp, Gerard Tol kamp
en Paul Eykelkamp die 33 jaar gele-
den aan de wieg van „de Deurdrea-
jers" stonden.

Foto-expositie
Tijdens de receptie was een groot
deel van de zaal van „de Herberg"
ingeruimd voor een foto-expositie
en video-overzicht van de afgelopen
33 jaar. Daarbij vele herinneringen
aan de verschillende optochten, kin-
derfeesten, de ontvangsten op het
gemeentehuis etc.
De commissie die /ich met het verga-
ren van al dit materiaal geruime tijd
heeft bezig gehouden was uitermate
kontent met het grote aantal inzen-
dingen.

GMvL Vorden discussieert
Donderdag 16 januari besprak de Geldersche Maatschappij van
Landbouw afdeling Vorden het KNLC Discussie-thema „Land-
en tuinbouw in Europa zonder grenzen". In het nieuwe Europese
landbouwbeleid staan de GATT-onderhandelingen en het Plan
MacSharry centraal.
Dhr. B. Hiddink, adjunct-secretaris
van de G M v L , leidde de avond in. De
achtergrond van het Plan MacSharry
is dat de huidige prijsgaranties van
een aantal landbouwprodukten de
produktie verhogen. Er bestaat ech-
ter geen toename van de consumptie
binnen de Europese Gemeenschap.
Daardoor dienen meer produkten
op de wereldmarkt te worden afgezet,
met exportsubsidies.

Dit zeer tegen de /in van andere aan-
bieders op de wereldmarkt, zoals de
Verenigde Staten. De nieuwe beleids-
r icht l i jn van de Europese landbouw-
commissaris MacSharry richt zich op
een meer concurrerende landbouw
door lagere prijzen voor de produk-
ten te betalen. Om de inkomensda-
lingen in de landbouw op te vangen
/ui len dan inkomensondersteunen-
de maatregelen getroffen worden.
De/e compensatie zal vooral terecht-
komen op de extensieve, kleinere be-
drijven. Daarvan / i jn er meer in
/uid- dan in West-Europa.
De steun mag dan ook feitelijk geen
landbouwondersteuning heten,
maar het krijgt meer weg van een so-

ciale uitkering om de plattelandsont-
volking te voorkomen.
Op de economisch goed geleide Ne-
derlandse landbouwbedrijven kan
dit grote gevolgen hebben.
In de discussie kwam tot u i t i n g dat de
diverse maatregelen die op de land-
bouw afkomen, haaks op elkaar
staan. Enerzijds verlangt men grote
milieu-investeringen op het boeren-
bedrijf, anderzijds dreigen E( i-regels
de opbrengsten sterk te verlagen. Dit
past niet bij elkaar.

Wel waren de Geldersche leden van
mening dat de mogelijkheid voor ex-
port naar de wereldmarkt open ge-
houden moet worden. Door een ver-
soepeling van regels aan de EG-bui-
tengrenzen bestaat bovendien de
kans dat de exportkansen van Neder-
land groeien door de hoge- kwaliteit
van de I lollandse produkten.

De Nederlandse landbouw staat gro-
te inspanningen te wachten, maar er
bestaat t o c h voldoende vertrouwen
in het Nederlandse (en Vordense)
ondernemerschap om ook cle/.e uit-
daging aan te gaan.

Verre Oosten-
middag Rabobank
Op zondagmiddag 19januarij.l. or-
ganiseerde de Rabobank bij Hotel
Bakker een voorlichtingsbijeenkomst
over vakanties naar het Verre- ()osten.
Dr/e middag werd gehouden in sa-
menwerking met Unitravel. Unitra-
vel is in 1991 opnieuw bekroond met

de hoogste onderscheiding in de
reiswereld: de Gouden Veer. Op een
9 meter breed scherm werd door
,Jan van der Zwaard produkties"
presentaties gegeven van o.a. Indo-
nesië, Thailand, Maleisië en Hong
Kong.
In de zaal was een stand ingericht
waar men over de diverse bestem-
mingen nadere informatie kon in-
winnen. Hiervan werd veel gebruik
gemaakt.
Vele vragen werden er op de deskun-
digen afgevuurd voor wat betreft kli-
maat, leefgewoontes en benodigde
inentingen.

Er werd nog eens duidelijk toegelicht
dat er ook voor individuele wensen
van reizigers voldoende mogelijkhe-
den z i jn , zodat het echte maatrei/en
genoemd kunnen worden. Deze mid-
dag heeft de Rabobank laten zien
ook voor reizen naar het Verre Oos-
ten het aangewezen adres te zijn.

Minister Bukman bij
GMvL
De Minister van Landbouw, dhr. P.
Bukman, zal op 13 februari a.s. spre-
ken tijdens de Algemene vergadering
van de Geldersche Maatschappij van
Landbouw. Daarbij zal hij ingaan op
actuele landbouwzaken, zoals de
GATT-onderhandelingen en het
„Plan MacSharry".
Ook de stand van /aken rond de Ver-
plaatsingswet en de verhandelbaar-
heid van melkquotum zullen onge-
twijfeld aan de orde komen. De ver-
gadering zal worden geopend met de
traditionele toespraak vai^vprovin-
ciale voor/itter, dhr. J.G. van Leeu-
wen.

Na afloop van deze sfeervolle bijeen-
komst in „'t Heem" te Hattem, staat
een gezamenlijke brood^Btltijd op
het programma.
De afdeling Vorden van de GMvL zal
de vergadering per bus bezoeken.
Ook echtenotes/ten van de leden
worden opgeroepen zich op te geven
voor 27 januari a.s. bij de secretaris
G. Schuerink, tel. 1284. (zie ook ad-
vertentie!)

Bejaardensoos Vier-
akker-Wichmond
Aanstaande woensdagmiddag (29 ja-
nuari) is de eerste bejaardensoos van
het nieuwe jaar 1992. Deze middag-
die in het teken staat van „Nieuw-
jaarsvisitie" - kan een ieder elkaar
een goed en ge/ond jaar toewensen.
Men begint weer met een kopje kof-
fie en oliebollen en een borreltje of
trisdrankje en opening met medede-
lingen.

Na de pau/e zal plaatsgenoot Joop
Tjoonk de mooie jaarlijkse film van
de Optocht 1991 vertonen en hierna
nog enkele andere films. Dus het
wordt vast en zeker weer een mooie
middag. Aarzel niet en kom op
woensdag 29 januari 's middag in het
Ludgerusgebouw.

IN COMMISSIE WELZIJN:

„Geen eigen bijdrage
belanghebbenden aanleg
riolering een goede zaak"
Evenals de commissie Financiën, eerder in de week, was ook de
commissie Welzijn van mening dat moet worden overgegaan tot
aanleg van riolering in het waterwingebied en enkele omvangrijke
lozers.
Volgens ck' bepalingen in het Lozin-
genbesluit dienen de/e omvangrijke
lozers, welke buiten het waterwinge-
bied / i jn gelegen - te weten de cam-
ping ,,de Goldberg", ,,de Vijfsprong",
het zwembad „In de dennen" en de
kantine van W Vorden - op de riole-
ring te wotclen aangesloten, aange-
zien dr/e op de rand van het water-
wingebied zijn gelegen. Voor deze
objekten is geen subsidie te verkrij-
gen. De raad zal volgende week voor

de aanleg van de/.e riolering een be-
drag van f 865.000 beschikbaar stel-
len.
De commissie Welzijn vond het een
goede /aak dat van de belangheb-
benden geen eigen bijdrage ge-
vraagd wordt. In het verleden is ook
nooit bij aanleg van riolering elders
in cle gemeente een eigen bijdrage
gevraagd.
Op korte termijn komt het College
met een verdere beleidsnotitie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. G.L. Goedhart, Eefde-Gorssel.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 26 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 25 januari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 januari pastor
C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 25-26 januari dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1678. Adres:
Christinalaan 18, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 25 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.'
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 25-26 januari Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Tafeltje Dekjeyanuar/ mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, em.pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 26 januari K).00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 januari
Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

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

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

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

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

Roemenië-avond
De Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa is behalve in Oostelijk
Duitsland en Joegoslavië sinds enige
tijd ook aktief in Roemenië. Naast
hulpverlening in de vorm van goede-
renzendingen en financiële bijdra-
gen probeert de werkgroep nu ook in
dat land een gemeente te vinden,
waarmee een vast kontakt kan wor-
den opgebouwd.

Om een indruk te geven van de hui-
dige situatie in Roemenië organi-
seerd de werkgroep een Roemenië-
avond op donderdag 30 januari a.s.
in „de Voorde" (achter de NH Kerk).
Op deze avond zullen enkele mede-
werkers van Groot-Schuylenburg in
Apeldoorn een videofilm vertonen
over een projekt dat door het perso-
neel van Groot Schuylenburg is op-
gezet, nl. het verlenen van personele
hulp in een tehuis voor geestelijk ge-
handicapte kinderen in Sighetu,
Noord-Roemenië. Belangstellenden
zijn van harte welkom!



Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en lijnzaad. Het is r i jk aan

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wilt niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Lekkere Waldkorn-tips.

- Waldkorn smaakt heerlijk bij een

kopje bouillon of heldere soep.

rn met natiiumiivcrc

honing is niet Ie versmaden.

- Waldkorn bcle&d met oude of

boerenkaai is

ongekend lekker.

- Waldkorn met dungeuiedei

Ardcnnerham is een vare delicatesse.

- Waldkorn met enkele plukjes

appel of peer is een jrisse en

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256
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ZATERDAGAVOND
8 FEBRUARI

Entree vrij.

"Alles kan anders

Paranormale heelkunde is
een andere wijze van helpen
genezen. In onze praktijk
bieden wij:

PRAKTIJK
ANTON W. OSKAM

• Behandeling alle lichamelijke en/of psychische klachten
voor kinderen en volwassenen

• Therapeutische gesprekken over oorzaak klachten
• Gesprekken en adviezen over levenswandel, zaken, zin

van bestaan en werken (bedrijven)
• Informatie en hulpverlening op gebied van para-

psychologie.

Voor informatie en afspraken tel.: Ruurlo (05735) 1100.

op

UITNODIGING
De Vordense Auto- en Motorclub "De
Graafschaprijders" nodigt hierbij al haar
leden uit tot het bijwonen van haar
jaarlijkse

FEESTAVOND
Zaterdag 1 februari 1992
in zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden, waarbij tevens de Club- en
Nederlands Kampioenen gehuldigd
zullen worden.

Aanvang 20.00 uur.

Het bestuur:
VAMC "De Graafschaprijders"

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

DEZE WEEK: DE GEHELE

WINTERKOLLEKTIE
HALVE PRIJS?

DAMESMODE

VOOR
DE

HELFT ORIGINELE PRIJS BIJ:

DOETINCHEM
VORDEN

WINTERSWIJK

HEKEL
aan

PEKEL
Kom dan uw auto wassen in onze

overdekte wasserette

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (05752) 17 94

Schaatsen slijpen
Wij zijn in het bezit van een professionele
slijpmachine en zijn daardoor in staat uw schaatsen
vakkundig te slijpen o.a. Noren - Kunstschaatsen -
Hockeyschaatsen.

Slijpservice

Barendsen Vorden B.V.
Zutphenseweg 15 - VORDEN

CO DANCING

ZATERDAG 25

ZONDAG 26 JAN.

OM EGA

BUS 9
21.40-VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
02.15 - GROENLO - VORDEN i

TOEGANG» ONDER VOORBEHOUD

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

In ons Hollandse klimaat
staan wij met

WINTERKOST
paraat!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Dikke vleesribbetjes soo gram 3,50

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KNO 7,95
Rundergehakt ik , io 11,50
Hacheevlees soo gram 7,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bij aankoop van één
rookworst

500gram ZUURKOOL

GRATIS

SPECIALITEITEN

Cordon Bleu of
Hamburgers

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Zure Zult
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, f O

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

EXTRA VOORDELIG:

Krabbetjes 1 k,io 5,95 - Bovenpoot 1 R,IO 6,95

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

groenten en fruit
kaas en noten GRtCN

N

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 23 - 24 - 25 januari

b e i e r c o m p l e t e r

UIT DE NOTENBAR:

Vordense
NOTENMIX

250 gram

1,95
maandag 27 - dinsdag 28
en woensdag 29 januari: Panklare Hutspot 5oo9.am 1,25

3
bloeiende

KAMER-
PLANTEN

6-

WORDEN
Ruurlosevmg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

OPRUIMING

NMS SPAARBANK
voor de hoogste rente
Minimum inleg f 1.000,- en dan direkt al-

7,3%
en, direkt weer opvraagbaar.

NORDE
FAIR zekeringen
Burg. Galleestraat 10 - Tel. 05752-1967

Onze

OPRUIMING
nadert z'n einde.

DOE NU NOG EVEN UW VOORDEEL!

DAMESMODE

Dr. Huber Noodtstraot 14 DOETINCHEM Telefoon 08340-60416
Zutphenseweg 29 VORDEN Telefoon 05752-1971

Misterstraat 76 WINTERSWIJK Telefoon 05430-13980

de laatste
week

T/M 1 FEB.

VOOR ECHTE
S T U N T P R I J Z E N

ALLE RESTPAREN
NU VOOR DE HELFT

van de
OPRUIMINGSPRIJS

'S MAANDAGS GESLOTEN

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

VORDEN
Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006



Heel gelukkig en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje

Marlous

18 januari 1992

Hans en Erna Leunk

Het Stroo 8
7251 VB Vorden

Erna en Marlous rusten tussen
13.00 en 15.00 u u r.

Hierbij willen wij iedereen, die
op welke wijze dan ook ons
50-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt, hartelijk dankzeggen.

A. Wolsheimer
H.J. Wolsheimer-

Kuenen

Vorden, januari 1992
Larenseweg 2

Hartelijk dank voor de vele
persoonlijke felicitaties, ca-
deaus, bloemen en kaarten
die we van U mochten ontvan-
gen ter gelegenheid van ons
25-jarig huwelijksfeest.

Wim Sloetjes
Aly Sloetjes-Menkveld

Vorden, januari 1992
Schuttestraat 8

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik U be-
danken voor uw hartelijk me-
deleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze vader en
opa

J.H. Bekken
Uit aller naam:

A.A. Bekken-Dieks

Vorden, januari 1992

Voor de vele hartelijke blijken
van medeleven, die wij zowel
persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen na 'het
plotseling overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa

Karel Hoetink

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Dit warme medeleven is voor
ons een grote steun geweest.

Uit al Ier naam:
J.M. Hoetink-Klein Winkel

Vorden, januari 1992

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Piekuur of geen piekuur.
Ik kom toch niet!

• TE KOOP:
tv-antenne (10 m mast),
slechts 4 jr. oud, van f 1.040,-
voor f 250,-. Tel. 05752-1103
(na 18.00 uur).

• TE KOOP OF
TE HUUR GEVRAAGD:
deel v. boerderij of woning
i.h. buitengebied/rand v. dorp
(2 pers.). Tel. 05752-6549.

• Gehoorzaamneidscursus
voor huishonden, tevens
puppy-cursus, te Hengelo Gld.
Aanvang 1 februari a.s. om
15.30 uur. Inlichtingen
A. Peters (08344-1436) of
H. Lichtenberg (05753-2042).

• TE KOOP
WEGENS VERHUIZING:
3-zitsbank, 4 leunstoelen,
6 keukenstoelen.
Tel. 05753-7235.

• TE HUUR:
verkleedkleren voor kinderen.
Ideaal voor carnaval,
optochten, toneelstukjes enz.
Het Stroo 21, Vorden. Tel.
2138.

• Toneelgroep Linde geeft
uitvoering van de komedie
'Niet elke haan kraait'.
25 Januari a.s. om 20.00 uur.
Entree f 5,-.
Iedereen is van harte welkom.

• TE HUUR GEVRAAGD:
met spoed woningruimte
(2 pers.), Vorden of omgeving.
Tel. 05202-15080.

*

Jubileum Henk Kok

In januari is Henk Kok 25 jaar werkzaam
in het onderwijs.

Dit jubileum zal op vrijdag 31 januari

gevierd worden op

Samenwerkingsschool 'De Kraanvogel',

waar Henk momenteel nog twee dagen
per week werkzaam is.

Tijdens de schooluren zal er een

feestprogramma voor de kinderen zijn.

's Avonds kan een ieder die dat wil,

Henk feliciteren met zijn jubileum.
Dan is er nl. van 19.00 uur tot 21.00 uur

een receptie in het schoolgebouw

(Eikenlaan 22, Kranenburg-Vorden).

U bent van harte welkom.

'De Kraanvogel'.
#
-'7'-

-:fcK-#-#^^^

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het als een moedige vrouw gedaan,
niemand weet watje hebt geleden,
niemand weet watje hebt doorstaan.

Heden ging van ons heen, na een moedig ge-
dragen lijden mijn inniggeliefde vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA KRIJT-
WESSELINK

ECHTGENOTE VAN REINDIRT GERHARDUS KRIJT

op de leeftijd van 63 jaar.

Wichmond : R.G. Krijt
Wichmond : Reind en Henny Krijt

Martine en André
Reind

Wichmond : Appie Krijt
Wichmond: Gerry en Bennie Wolbrink

Gerben
Bouke
Marlot

Vierakker : Rikie en Fons Besseling
Jennefer
Sebastiaan

Wichmond : Joke en Jos Wolbrink
Annemarie
Peter

7234 SP Wichmond, 16 januari 1992
Dorpsstraat 22

De begrafenis heeft dinsdag 21 januari 1992 in-
middels plaatsgehad op de Algemene Begraaf-
plaats te Wichmond.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlij-
den van ons geacht lid

Mevr. H.F. Velhorst-
Oudenampsen

Bestuur en leden
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

af d. Vorden

januari 1992

VROUWENRAAD VORDEN

Cursus

'Sta op je stuk'
De Vrouwenraad Vorden organiseert voor

alle vrouwen in Vorden een cursus
'zelfweerbaarheid' o.l.v. Mw. A. Malgers.

8 Dinsdagmiddagen van 13.45-15.15 uur
voor f 40,- in het Dorpscentrum te Vorden.

Aanvang: dinsdag 10 maart 1992.

Inlichtingen en opgave:

mw. Kamerling, tel: 05752-1600.

Thema-middag

'Alternatieve
geneeskunde'

De Vrouwenraad Vorden organiseert tevens een
thema-middag 'Alternatieve geneeskunde' o.l.v.

Mw. Brandt-Wormser uit Lochem op
donderdagmiddag 27 februari 1992.

Aanvang: 13.30 uur in het Dorpscentrum
te Vorden. Toegang gratis.

Inlichtingen:
Mw. Kamerling, tel. 05752-1600.

Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden

De Wehme is een verzorgingscentrum met een
capaciteit van 74 bewoners, waaronder 3 plaatsen
voor tijdelijke opname.
Op korte termijn zal gestart worden met een afdeling
groepsverzorging voor onze eigen bewoners.

Wij zoeken dan ook een

AKTIVITEITEN-
BEGELEIDER m/v

Het betreft een deeltijdbaan van 50% (20 uren) voor
onbepaalde duur.

Gevraagd wordt:
— diploma M.B.O.-AB of gelijkwaardige opleiding;
— ruime ervaring binnen het vakgebied, in het

bijzonder met ouderen en psycho-geriatrie;
— creativiteit, flexibiliteit (ook in werktijden) en

stimulerend vermogen;
— bereidheid tot samenwerking met o.a. verzorging

en vrijwilligers;
— bereidheid tot het incidenteel verrichten van

verzorgingstaken;
— wonend in Vorden en omgeving.

Geboden wordt:
— de uitdaging om iets nieuws binnen ons centrum

op te bouwen;
— bereidheid tot samenwerking en steun van de

andere medewerkers;
— salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO

bejaardenhuizen.

Kandidaten die een muziekinstrument kunnen
bespelen hebben een pre.

Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen
na verschijndatum worden gericht aan:
Stichting tot Huisvesting van Bejaarden te Vorden
t.a.v. Hr. W.F. v.d. Vuurst, dir., Nieuwstad 32, 7251 AJ
Vorden.

't BecckSand
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend
beroepsonderwijs

Het Hoge 41 Nieuwstad 49
7251 XV Vorden 7251 AG Vorden

Tel. 05752-1155

„open dag"
ZATERDAG 25 JANUAR11992

VAN 10.00-14.00 UUR

VERTROUWDE KWALITEIT NU
EXTRA
AANTREK-
KELIJK
GEPRIJSD

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

Varkensfricandeau
500 gram Oy98

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

SAUCIJSJES (diverse soorten)

kerrysaucijs - saucijs naturel

shoarmasaucijs - saucijs provencial

TIP VOOR DE BOTERHAM:

CO/77 erf Beef 100 g ram 1,85

Rauwe Ham 100gram 2,69

MUIDERSLOTJES
100 G R AM

095

(biefstuk gevuld)

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,90

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500gram 5,98

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

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

fel. 05752-1321

Met 'n beroepsopleiding ga je 't maken.

MOGELIJKHEDEN VAN ONZE SCHOOL:
— Diploma op A-, B-, C- en D-niveau.
— Algemeen Vormende vakken.
— Op het beroep gerichte vakken:
gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en kleding, ver-
kooppraktijk, tuinbouw, groenvoorziening, levensmiddelen-
technologie, techniek, economie, dierenhouderij, plantenteelt.

DOORSTROMINGSMOGELIJKHEDEN:
— Alle vormen van Middelbaar Beroepsonderwijs.
— Leerlingwezen.
— Andere opleidingen.

Op zaterdag 25 januari willen wij leerlingen en ouders graag
meer informatie geven over ons onderwijs. De algemene vak-
ken worden in beide gebouwen gepresenteerd. Voor de be-
roepsgerichte vakken is de presentatie als volgt:
Het Hoge 41: gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en
kleding, levensmiddelentechnologie.
Nieuwstad 49: tuinbouw, groenvoorziening, techniek, econo-
mie, dierenhouderij, plantenteelt.

Stichting St. Ludgerus
te Vierakker

zoekt

BEHEERDER(STER)
voor het St. Ludgerus-gebouw,
in het bezit zijnde van horeca-

diploma's.

Indiensttreding in nader overleg.

Inlichtingen bij J. Roelofs,
tel. 05754-1942.

Sollicitaties te richten aan:
J. Roelofs, B. v.d. Heydenlaan 5,

7234 SB Wichmond.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Algemene vergadering GMvL
in 't Heem
13 februari

Vertrek bus ca. 8.30 uur.
Opgave vóór 27 januari bij G. Schuerink, tel. 1284.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

WEEKENDAANBIEDING

Roomboter
Appelflappen

goed gevuld met verse appels,
rozijnen en kaneel

DIT WEEKEND:

4 halen en de 56 CfTdllS

't winkeltje in vers brood en banket

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



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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

Om te voldoen aan de veiligheidsei-
sen van de PGEM moet de Vordense
Ondernemersvereniging investerin-
gen plegen om de kerstboomverlich-
ting in de komende jaren ook te kun-
nen laten branden. Burgemeesteren
wethouders vinden deze verlichting
van grote promotionele waarde voor
Vorden. Tevens geeft de verlichting
ook voor de Vordenaren een bijzon-
dere sfeer in de maand december.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad dan ook voor om
een eenmalig subsidie van ruim
f 8000,- te geven voor de aanschaf
van nieuwe snoeren, aardlekschake-
laars stekkers etc.
In de commissie voor algemeen be-
stuur heeft de PvdA laten weten dat
men wel een eenmalige bijdrage wil
verstrekken aan de Vordense Onder-
nemers Vereniging, maar dat men
liever niet spreekt over een subsidie.
Burgemeester en wethouders vinden
dit achteraf ook en zullen het woord
subsidie in het voorstel wijzigen in
bijdrage. De andere commissieleden
kunnen zich hiermee verenigen.

!• HERSTELLINGS-
OORD- VERENIGING

SCHENKT DUITS
HORLOGE

Na sluiting van 'de Decanije' heeft de
Herstellingsoordvereniging voor ver-
voerspersoneel te kennen gegeven
een staand Duits horloge aan de ge-
meente te willen schenken. Dit uur-
werk is destijds door de bevolking van
Vorden aan de vereniging aangebo-
den. De vereniging vindt dat het uur-
werk behouden moet blijven voor de
inwoners van Vorden.
Het horloge heeft inmiddels een
plaats gekregen in het gemeente-
huis.
De gemeenteraad dient deze schen-
king op grond van de gemeentewet
officieel te aanvaarden.
De commissie voor algemeen be-
stuur kan met het voorstel van burge-
meester en wethouders instemmen.

!« SPREEKRECHT AAN
HET EINDE VAN

RAADS-
VERGADERINGEN

In het nieuwe reglement van orde
voor de gemeenteraad is een spreek-
recht voor burgers opgenomen. Het
doel hiervan is om de burger meer
bij de politiek te betrekken. Dit kan
door de gelegenheid te bieden op-
merkingen te maken, informatie te
geven of standpunten uiteen te zet-
ten bij de gemeenteraad.

Het spreekrecht is wel aan enkele re-
gels gebonden, zo is het niet toege-
staan om over onderwerpen in te
spreken die op de agenda staan. De
mogelijkheid daartoe is wel aanwezig
in de commissievergaderingen. Daar
kan zelfs een gedachtenwisseling
plaatsvinden tussen insprekers en
commissieleden. Aan het eind van de
raadsvergadering mag men maxi-
maal 5 minuten inspreken.

IOLERING IN WATERWINGEBIEDm~
Burgemeester en wethouders stellen de gementeraad voor om over te gaan tot
het aanleggen van riolering in het waterwingebied en bij enkele grote lozers,
een bedrag van f 865.000,- hiervoor beschikbaar te stellen, geen eigen bijdra-
ge van belanghebbenden hiervoor te vragen en om het tarief van de rioolrech-
ten als gevolg van deze investering eerst in 1993 te verhogen.
Op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne moeten gemeen-
ten een beleidsplan opstellen voor het aanleggen van riolering. Dit plan, dat
voor Vorden inmiddels door de Grontmij is opgesteld, heeft tot doel structuur
te brengen in de aanleg van riolering in het buitengebied en om selectiemo-
gelijkheden aan te reiken, op basis waarvan de gemeenteraad voorkeuren kan
aangeven waar het eerst riolering moet worden aangelegd.
Burgemeester en wethouders stellen thans aan de gemeenteraad voor om in
het waterwingebied riolering aan te leggen. Dit heeft prioriteit omdat van de
provincie en de Waterleidingmaatschappij Oost-Gelderland hiervoor subsi-
dies kunnen worden verkregen. Dit deelplan omvat 55 woningen, 15 melk-
veehouderijen en 2 campings. Aangezien een eigen bijdrage van de eigenaren
van de aan te sluiten percelen nauwelijks invloed heeft op de hoogte van het
rioolrecht bij het aansluiten van het buitengebied op de riolering voor wat
betreft dit onderdeel, stellen burgemeester en wethouders de raad eveneens
voor om geen eigen bijdrage te vragen. Dit zou ook een drempel kunnen
opwerpen om aan te sluiten op de riolering. Indien men niet wil aansluiten op
de riolering kiomt men voor hoge kosten te staan in verband met de aanleg
van septic-tanks met infiltratiesystemen. De commissie financiën en openbare
werken stemt in met het voorstel.

j> ONROEREND-GOED-
BELASTING HEET
VOORTAAN

ONROERENDE-ZAAK-
BELASTING

Door een wijziging bij Koninklijk Be-
sluit van 18 oktober 1991 heet de
onroerend-goedbelasting voortaan
onroerende-zaakbelasting.
Deze naamsverandering moet door-
gevoerd worden in de gemeentelijke
verordening. Burgemeester en wet-
houders stellen de gemeenteraad
voor hiertoe over te gaan.

f G •EMEENTEGIDS

Dringende oproep aan
secretariaten verenigingen:
Geef uw juiste adres door,
voorkom foutieve vermeldingen
in de gemeentegids!!

In 1990 is de laatste gemeentegids
uitgebracht. Veel gegevens die daar-
in zijn opgenomen zijn niet meer ak-
tueel. Burgemeester en wethouders
zijn van plan om omstreeks mei 1992
een nieuwe gemeentegids uit te
brengen. De werkzaamheden daar-
voor vergen zoveel tijd dat nu reeds
moet worden begonnen met de voor-
bereidingen. Verenigingen en in-
stanties vragen we nu om, indien de
gegeven in de gemeentegids 1990
niet meer kloppen of gegevens niet
zijn opgenomen, de juiste gegevens
zo spoedig mogelijk schriftelijk door
te geven aan de afdeling Algemene
Zaken. Voor nadere informatie kan
kontakt worden opgenomen met de
heer (i. Wolsink (afd. Algemene Za-
ken) , tel. 05752-7474.

^TELEFOONNUMMER
INZAMELEN OUD

IJZER GEWIJZIGD IN
05750-16478

Indien u oud ijzer hebt dient u in het
vervolg een ander nummer te bellen
dan op de Afvalwijzer staat. Het nieu-
we nummer is 05750-16478. Veran-
dert u het even op de Afvalwijzer?

.•liOOF EN KOFFIEDIK
COMPOSTEERBAAR,

LUIERS, KATTE-
HARENENASNIET

Minister Alders van VROM heeft een
uitvoerige omschrijving gegeven van
afval dat composteerbaar is (groene
container afval). Ook beschrijft de
minister afvalstoffen die tot de rest-
fractie behoren (grijze containeraf-
val). In 1994 is het voor iedere ge-
meente in Nederland verplicht om
het groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) huis-aan-huisop te halen.

Tot composteerbaar afval behoort
het volgende vuilnis:

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

— Loof, schillen en resten van
groente, fruiten aardappelen (in-
clusief krantje), etensresten (ook
vet, botten en graten en kaaskors-
ten), eierschalen, doppen van no-
ten, koffiefïlter en koffiedik, thee-
bladeren en theezakjes, snijbloe-
men, kamerplanten (met even-
tueel een beetje potgrond), gras,
stro, bladeren, klein snoeiafval en
andere planteresten.

Veel fouten worden gemaakt met de
volgende vuilniscomponenten, die
uitdrukkelijk niet composteerbaar
zijn en dus bij de restfractie (vuil
voor de grijze container) behoren: as
uit de open haard en cle inhoud van
asbakken, vogelkooizand, de inhoud
van stofzuigerzakken, honde- en kat-
teharen, luiers, papier, melkpakken
en kattebakkorrels.

ASISEDUKATIE ;
Veel mej^fcn zijn niet op de hoogte •
van mojjPnjkheden op het gebied
van scholing. Basisedukatie is een
vorm van volwassenenonderwijs. Ba-
sisedukatie is voor mensen die hoog-
uit L.B.O. hebben gevolgd, voor
mensen die een schoolachterstand
hebben of het gevoel hebben veel
van hun lagere schoolkennis te zijn
kwijtgeraakt.
'Centrum de Waterstraat' in Zutphen
bestrijkt met haar lessen op het ge-
bied van taal, rekenen en sociale
vaardigheden ook Vorden en omge-
ving.

Veel mensen hebben moeite de grote
veranderingen in de maatschappij
bij te houden. Veel mensen willen sa-
men met anderen op hun eigen ma-
nier en in hun eigen tempo begin-
nen met leren. Schaamtegevoelens,
onbekendheid met de mogelijkhe-
den maken het moeilijk voor mensen
zich op te geven vooreen kursus.
'Centrum de Waterstraat' organiseert
daarom een korte kursus in Vorden.

De kursus is bedoeld voor mensen
die moeite hebben met het invullen
van formulieren, het schrijven van
brieven, het regelen van hun admini-
stratie. Veel mensen voelen zich on-
zeker met pen en papier. We willen in
deze kursus hieraan werken. De kur-
sus bestaat uit 6 lessen, die plaats vin-
den op donderdagmorgen.

Op 6 februari om 9.30 uur is er een
informatie-morgen in het Dorpscen-
trum in Vorden. U kunt daar terecht
met uw vragen en u kunt kennisma-
ken met de docente.

m* BOERDERIJ- EN
VELDNAMENIN

WARNSVELD
Het Staringinstituut heeft een boekje
over boerderij en veldnamen in
Warnsveld gepubliceerd. Hierbij zijn
Wichmond en Vierakker ook nog be-
trokken.
In de winkel kost het boekje f 19,95.
Voor leden van het Staringinstituut
bedraagt de prijs f 17,-.

**jOUW-ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 14 januari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergun n in g verleend aan:

— de heer (ij. Vreeman, Lindese-
laak 18 te Wichmond, voor het
vergroten van een berging op het
perceel Lindeselaak 18 te Wich-
mond;

— aan de heer B. Wagenvoort, La-
renseweg 3 te Vorden, voor het
bouwen van een overdekte mane-
ge op het perceel Larenseweg 3 te
Vorden.

Burgemeester en wethouders heb-
ben kapvergunning verleend aan:

— de heer W. Elsman, Deldense-
broekweg 11 te Vorden voor het
kappen van l kastanje op het per-
ceel Deldensebroekweg 11 te Vor-
den, onder oplegging van een
herplantplicht voor l beuk;

— de heer J. Berenpas, Mosselseweg
5 te Vorden, voor het kappen van
3 eiken aan de Mosselseweg/
Reeoordweg, onder oplegging
van een herplantplichl voor 3 ei-
ken;

— de heer M J. A. de Man, Lankhor-
sterstraat 14 te Wichmond, voor
het kappen van 3 populieren op
het perceel Lankliorsteistraat 1 1
te Vorden, onder oplegging van
een herplantplicht voor l beuken
2 berken;

— de heer J. Mokkink, Deldense-
broekweg l la te Vorden voor het
kappen van 10 dennen op het
perceel Hamelandweg 9 te Vor-
clen, onder oplegging van een
herplantplicht voor tenminste 10
berken.

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

f GEMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG
28 JANUARI 1992

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint en plaatsvindt in het
gemeentehuis, komen de voldende onderwerpen aan de orde:

— subsidie in de kosten van aanschaf van kerstboomvei l i c ht ing;
— wijziging Drank-en Horecaverordening;
— aanvaarding schenking Duits hoi loge;
— verordening op de heffingen de invordering van onroerende zaakbe-

lastingen 1992;
— aanleg riolering buitengebied fase I A .

21 sub a en d van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening, medewerking
te verlenen aan de volgende bouw-
plannen:

het oprichten van een berging en
een afdak voor ijsverkoop op het
perceel kadastraal bekend, ge-
meente Vorden, sektie M, nr. 12,
p laa tse l i jk bekend Almenseweg
35 door H. Wagenvoort.
J .H. Derksen, Kapelweg 10A te
Vierakker voor de bouw van een

carport, op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vordc-n, sectie S
nr. 446, plaatselijk bekend Kapel-
weg I O A te Vierakker;

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 7 februari
1992 voor een ieder ter inzage ter ge-
meen te-secretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en
met die da tum schr i f te l i jk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

VERZICHT LOOP DER BEVOLKING
1991 I'W)

Aantal inwoners per 1 januari
geboren
overleden
gevestigd
vertrokken
aantal inwoners per 31 december
Aantal voltrokken huwelijken
Ingeschreven echtscheidingen

i
8315

100
83

291
256

8367
167
24

8334
96
94

331
355

8315
1 52

8

8282
98
77

304
273

8334
112
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TE VERLENEN BOUW-
VERGUNN1N&1ET

GEBRUIKMAKING
VAN VRIJSTELLINGS-

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

S OPEN DAG B URO 'S VOOR RECHTSHULP IN
LANDELIJKE WEEK VAN HET RECHT

Op l januari is het Nieuw Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Dit wordt
landel i jk en plaatse l i jk gevierd met een week van het Recht (2 1-25 januar i ) .
()m burgers kennis te laten maken met de veranderingen en de nieuwe rechts-
praktijk houden de buro's voor rechtshulp /utphen, Apeldoorn en Deventer
open dag op zaterdag 25 januari a.s.
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgen bijvoorbeeld konsumenten een bete-
re bescherming tegen 'kleine lettertjes' en ondeugdelijke produkten. Hebt u
bijvoorbeeld een win keiier die niet op tijd levert, dan kunt u dooreen simpel
briefje te schrijven afzien van de- koop. Dit was vroeger niet het geval.
De /wakkere p a r t i j wordt dus beter beschermd. Ook huurders, werknemers en
jeugdige kinderen hebben in veel gevallen baat bij het Nieuw Burgerlijk Wet-
boek.
De buro's voor Rechtshulp Zutphen, Apeldoorn en Deventer zetten de deu-
ren open om uw individuele vragen te beantwoorden, in groepen voorlichting
te geven en de veranderingen in het NBW toe te lichten. Dit alles onder het
genot van een kopje koffie en een verrassing voor uw kinderen.

UDE RIOOLWATERZUIVERING ONDER SLOPERSHAMER

Begin februari 1992 zal een begin worden gemaakt met het slopen van de- oude rioolwaterzuivering aan Het Hoge-.
Alle bouwwerken verdwijnen, behalve een klein gebouw dat in eigendom blijf t bij het Zuiveringsschap Oost-Gelder-
land en de grote ronde voorbezinktank. Op het terrein en in deze tank komt een opslagplats voor de afdeling
gemeentewerken. Hierdoor kunnen andere opslagplaatsen die verspreid in de gemeente liggen verdwijnen. De
efficiency is hiermee gediend. In de oude vooi be/ inktank kunnen ook kleine reparaties aan materieel plaatsvinden.
Door het in gebruik nemen van de voormalige zuiveringsinstallatie komt er op de gemeenteweif aan de Knkweg
ruimte v l i j voor het uitbreiden van het depot voor klein chemisch afval. In verband met het steeds grotere aanbod van
dit afval is het dringend noodzakelijk dat hiervoor uitbreiding komt.
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LET OP LET OP

Colportage aktiviteiten
Bij verschillende winkeliers in het dorp is weerom advertenties gevraagd
voor /gn. 'goede doelen'. Vaak blijkt dit allemaal misleidend te zijn. Let
daar dus goed op!

LET OP LET OP

De voetbalvereniging 'Vorden' brengt het aantal bestuursleden
van tien terug naar zeven. Tijdens de ledenvergadering, welke
matig werd bezocht, traden Dick Vlogman, Rudy Kornegoor en
Jan Golstein af.
Voorzitter Jan Rouwenhorst maakte
bekend dat deze personen niet ver-
vangen zullen worden. Wel zal bin-
nen het bestuur een wat andere taak-
verdelinggaan plaatsvinden.
Het ligt in de bedoeling dat de diver-
se commissies binnen de vereniging
qua 'mankracht' zul len worden uit-
gebreid met als opzet de lijnen tus-
sen bestuur en leden 'korter' te ma-
ken. Tevens zullen de jeugdcommis-
sies worden uitgebreid. Met ingang
van l april zullen de velden I en III
door cle gemeente van een nieuwe
toplaag worden voorzien. Indien
'Vorden' daardoor met nog te spelen
wedstrijden in de problemen komt,
zullen de voetbalclubs 'Ratti' en 'Soc -
e i ' de helpende hand bieden, zo l ie t
voorzitter Jan Rouwenhorst de verga-
dering weten.

Het bestuur is bijzonder kontent met
het feit dat zich de afgelopen tijd een
aantal mensen bereid hebben ver-
klaard als leiders van de verschillende
elftallen te willen fungeren.

De kontributie zal niet worden ver-
hoogd. Met ingang van het nieuwe
seizoen zal Guus Tieleman de trai-
ning van het eerste elftal op zich ne-
men. De heren Jan Stegeman, Hans
Lenselinken Karel Nieuwenhuis zul-
len de honneurs tot en met het eind
van het seizoen waarnemen. Tijdens
deze vergadering memoreerde voor-
zitter Jan Rouwenhorst het overlij-
den van de heer Jac. H. de Jong, lid
van Verdienste binnen de club. De
bestuursleden Stef Kruip en Bert
Beek werden bij akklamatie herko-

Toneel Vierakker
Op vrijdag 31 januari en zaterdag l
februari brengt de toneelgroep Vier-
akker-Wkhmond weer haar jaarlijkse
uitvoering. Op de planken wordt ge-
bracht een blijspel in 3 bedrijven, ge-
schreven door Krik de Winter en
Wim van Zevenhoven: „Herrie op de
hoeve". De rolverdeling is als
volgt: Berend Graafland - Jan Riet-
man. Dien Graafland - Ria Tijssen-
Taken, Gerard van Heuvelen - Dei k
B ruil, Liesbeth van Dam - Willemien
't Hooft-Oldenhave, Tinsu - Henk
H ukker, Hermien -Truus v.d. Pavert-
Holterman, Jannie - Anja Weenk,
Kees - Erik Kl.Haneveld, Jos - Gerrit
Weenk; souffleuse: Ineke Jansen-v.
/uilekom; regisseur: Gerrit Garrit-
sen.
Een broer en zus beheren samen een
boerderij. De stagiaire van de land-
bouwschool die elkjaar komt, is de/e
keer een meisje. Dat zorgt voor heel
wat verwikkelingen, vooral als dan
ook nog de moeder van het meisje en
de vriend op komen draven. Verder
komt er een kandidaat-notaris over
de vloer, een buurjongen die voor
veearts studeer! en alleen maar be-
zorgd is om de stier. Tinus, de arbei-

der op de hoeve, zorgt ook dat de ge-
moederen verhit blijven, kortom:
Herrie op de hoeve.
De beide avonden zijn in het Ludge-
rusgebouw te Vierakker.

Toneelgroep Linde
Dit jaar geeft de toneelgroep 'Linde'
haar uitvoering op 25 januari a.s. in
het Dorpscentrum van Vorden.
Met de komedie 'niet elke haan
kraait' zullen de Lindese spelers het
publiek vermaken. Het stuk is ge-
schreven door W. van Dooren en be-
staat uit. drie bedrijven. De regie is
weer in de vertrouwde handen van
Rinus Pelgrum. Het doek gaat zater-
dag a.s. open voor elke toneelliefheb-
ber.

De Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub ,,de
Graafschaprijders" houdt zaterdag-
avond l februari in de grote zaal van
,,de Herberg" haar jaarlijkse feest-
avond. Die avond zullen tevens de
nationale kampioenen en de club-
kampioenen worden gehuldigd.

_ £~>\ -w-p -jp^ r~mi

V A N D W K

S L A G E R IJ

Basisbereiding braden:
Schroei het vlees in licht gebruinde,
uitgebruisde boter aan
alle zijden dicht. Voeg
vervolgens iets boter toe
en temper het vuur. Keer
het vlees regelmatig en
overgiet het af en toe met
de braadboter. Bij het
braden in een braadpan
het deksel goed schuin op
de pan plaatsen.
Na het braden het vlees
uit de braadpan of -slede halen. Voor het
verkrjgen van de jus de braadboter afblussen
met water of ander vocht. Vlees ca. 5
minuten laten rusten voordat het wordt
aangesneden met een niet gekarteld mes.

U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram varkensfricandeau
zout
peper
100 gram boter

Voor de saus:
20 gram boter
3 deciliter melk
20 gram bloem
100 gram Gorgonzola-kaas
aluminiumfolie

Varkensfricandeau
met

Gorgonzolasaus

V L O G M A N

Bereiding:
Wrijf het vlees in met zout en peper. Verhit

75 gram boter in een
braadpan en bak het
vlees er snel rondom
bruin in. Voeg vervolgens
de rest van de boter toe.
Braad het vlees in ca. 35-
40 minuten gaar.
Keer het wel af en toe.
Maak intussen de saus:
Smelt 20 gram boter in
een steelpan, roer de

bloem er door en laat het ca. l minuut
zachtjes pruttelen. Voeg vervolgens al
roerend de koude melk er door. Blijven
roeren tot een licht gebonden saus is
ontstaan. Verkruimel de kaas er boven en laat
het al roerende smelten. Breng de saus op
smaak met peper.
Haal het vlees uit de pan en wikkel het in
aluminiumfolie. Laat het /o 5 minuten
rusten. Snijd het vlees daarna, met een niet
gekarteld mes, in plakken en leg het op een
voorverwarmde schaal. Schenk iets van de
saus over het vlees en serveer de rest er apart
bij. Geef bij dit gerecht gekookte krieltjes en
snijbonen en/of broccoli.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1595 kj (380 kcal)
Eiwit: 44 gram
Vet: 20 gram
Koolhydraten: 6 gram

Winterwandeltocht
Hengelo (Gld.)
De Hengelose auto- en motorclub
'Hamove' organiseert op zondag 2
februari haar jaarlijkse winterwan-
deltocht. Elk jaar komen er meer
deelnemers uit alle windstreken om
de gemoedelijke sfeer te proeven die
dit evenement meebrengt, een laagje

sneeuw zou helemaal het einde z i j n
in deze bosrijke omgeving.
Men kan weer kiezen uit de a fs tan-
den 6, 12 en 25 kilometer. U kunt
starten bij de Varsselse molen aan de
Varsselseweg gelegen (5 km buiten
het dorp).
Na afloop van deze gezonde, ont-
spannen tocht ontvangt iedere deel-
nemer een consumptie en een souve-
nir.

Nieuwe oproep
bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker
Binnenkort verstuurt de GGD de jaarlijkse oproep voor het bevol-
kingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Voor dit onderzoek
worden vrouwen van 35-55 jaar uit de gemeenten van het Gewest
Midden-IJssel uitgenodigd. Elke vrouw krijgt eens in de driejaar
een uitnodiging om een uitstrijkje te laten maken.
De deelname aan het onderzoek is
vrijwillig. Met dit onderzoek kunnen
eventuele afwijkingen vroegtijdg op-
gespoord worden. Behandeling in
een vroeg stadium geeft meer kans
opgenezing.
De GGD verwacht ook dit jaar weer
een hoge respons. In het afgelopen
jaar 1991 heeft wederom 90% van de
vrouwen op de oproep gereageerd.

De vrouwen die in 1992 aan de beurt
zijn ontvangen een uitnodiging van
de Gewestelijke Gezondheigsdienst
(GGD). Bij de uitnodiging zit een
antwoordkaart waarop men kan aan-
geven of men wel of niet mee wil
doen. In de loop van 1992 krijgen de
vrouwen van hun huisarts een
oproep om een uitstrijkje te laten
maken.

De uitstrijkjes worden beoordeeld
door het s^eklaboratorium. Als een
uitstrijkjc^Bfwijkend is, krijgt de

vrouw dat te horen via haar eigen
huisarts. Voor ziekenfondsverzeker-
den is het onderzoek kosteloos; bij
particulier-verzekerden is dit afhan-
kelijk van de polisvoorwaarden.

Elke vrouw kan zelf beslissen of ze wel
of niet aan het onderzoek wil deelne-
men. Bij elke uitnodiging zit een fol-
der gevoegd met informatie over het
laten maken van een uitstrijkje in 7
talen. De 120 vrouwenorganisaties in
het Gewest worden gericht geïnfor-
meerd. Ook via cle media wordt aan-
dacht gevraagd voor dit bevolking-
sonderzoek. Voorts kunnen vrouwen
met vragen over dit onderzoek te-
recht bij hun huisarts of bij de afde-
ling Algemene Gezondheidszorg van
de GGD (mevr. R. Lammers, sociaal
verpleegkundige of dhr. J.W. Bret-
houwer, AGZ-arts), tel. 05700-
25084. Elke huisarts kan gratis infor-
matiemateriaal aanvragei^ bij de
GGD. A

Oproepschema bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Jaar

Geboortejaar:

1992 1993

1957
1954
1951
1948
1945
1942
1939

1958
1955
1952
1949
1946
1943
1940

1959
1956
1953
1950
1947
1944
1941

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Dat zult u zich wel eens afvragen als het gaat om
belastingen of andere financiële zaken. Misschien
zou u wel eens willen weten hoe dat nu eigenlijk zit met
uw huursubsidie of met de beurs van uw studerende kinde-
ren. Of heeft u vragen over uw pensioenvoorziening of
vraagt u zich af of u eigenlijk wel de juiste hypotheekvorm
heeft gekozen. En hoe moet dat eigenlijk met het eigen huis
als we eens in een bejaardenoord terecht zouden komen?
En wat te denken van autokostenvergoedingen of het zgn.
huurwaardeforfait?
KOI torn, veel besproken onderwerpen op verjaardagen en nieuwjaars-
visites waarover nogal wat vragen en misverstanden bestaan.
Daar komt bij dat er nogal eens wat wordt veranderd. Bekend is de
Oort-wetgeving waardoor erop belastinggebied het nodige- verander-
de. Maar ook op het gebied van het sociale zekerheidsrecht is het stelsel
een aantal jaren geleden grondig op zijn kop gezet. En er zullen nog
wel de nodige wijzigingen volgen, denk maar aan de W.A.O.-discussie
van vorig jaar zomer.
Ook op het gebied van het burgerlijk recht is er sinds een paar weken
veel veranderd. Deze week is uitgeroepen tot 'de week van het recht',
naar aanleiding van de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
per l januari jl. Met name voor consumenten betekent dat een betere
bescherming. Maar bijvoorbeeld ook het huwelijksvermogensrecht is
gewijzigd, terwijl op het gebied van het erfrecht de discussie nog gaan-
de is.
Wij kunnen ons al met al voorstellen dat er nog al wat vragen zijn op
financieel, fiscaal en sociaalrechtelijk gebied.

U zult begrijpen dat we in zo'n rubriek niet op persoonlijke omstan-
digheden kunnen ingaan. Maar vragen waarvan we denken dat die in
het algemeen voor meerdere mensen van belang kunnen zijn, willen
we proberen periodiek zo1 helder mogelijk aan de orde te stellen. We
zijn zeer benieuwd naarde reakties.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck/A-4 Groep: Accountants en Belasting-
adviseurs, Ruurloseweg21, 7251 LA Vorden.

Pronkzitting
„de Deurdreajers

Druk, gezellig en sfeervol, zo kun je het beste de Pronkzitting
omschrijven die de Vordense carnaval.se l u b ,,de Deurdreajers"
zaterdagavond hield in residentie „de Herberg". Een zitting die
namens het gemeentebestuur werd bijgewoond door wethouder
mevr. Aartsen en gemeentesekretaris dhr. van Vleuten.
President Johan van Savoyen was ver-
heugd over de grote opkomst en
sprak een speciaal welkomstwoord
tot de zusterverenigingen „de Kloe-
tentrappers" uit /elhem en „de Lol-
trappers" uit /utphen.
Uiteraard tijdens deze Pronkz.itting
diverse optreden, /o bijvoorbeeld de
senioren- en juniorendansgarde,
beiden onder leiding van Reina
Groenendal. Sabine Kosse Had solis-
tisch op mei de Dansgarde.
Uit Arnhem was VVill ie Meesters aan-
wezig. Een parodist clie de handen
van het publiek vele malen op elkaar
kreeg. Ook veel waardering en ap-
plaus voor „Kiki's Pijpendanscrs",
een groep geformeerd door de da-

mes en heren van de Raad van Elf. Zij
gaven een in terp relatie van het be-
faamde mannenkoor „Kan-espoor".
De Pijpendansers hielden het op 'Al-
lemaal aan de melk".
Buutredner Henkie van den Door-
den Drej hield een perfekte buut met
als onderwerp 'Rome'. Prinses Kiki
(mevr. Otten-Buunk) kreeg van haar
familie een prachtige beker aangebo-
den, omdat / i j binnen de fami l i e de
eerste vrouw is die hel lot Prinses
heef t gebracht.
De muzikale omlijsting was t i jdens
deze Pronkzitting van „de Deurdrea-
jers" in handen van de DAKAPO-
band. Het feest ging door tot in de
kleine uurt jes .

Onderscheidingen
Tijdens de rronkzitting heeft I'rimes Kiki aan de volgende personen een onderschei-
ding uitgereikt: Hert Bnninekrecft ontving ,.de 1'wminentenorde niet oorkonde";
h'aticien Meijerink de,,Opperdeurdreajer"; Rob Schrik en Herhert Bosch ,,de Denr-
dreajer''.

Jaarvergadering
KPO Vierakker
Na een openingsgedicht werd men
welkom geheten door de voorzitster.
l let jaarverslag van penningmeestc-
resse en secretaresse werden zonder
op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Daarna kwam de bestuursverkiezing
aan de orde. Mevr. Helmink-Reintjes
was niet herkiesbaar. Voor haai' kwam
mevr. Gansner-Besselink in het be-
stuur. Mevr. van Oossanen-Rouwen-
horst e-n mevr. Wolbrink-Tijssen, c l ie
wel herkiesbaar waren, werden weer
herkozen voor een periode van H
jaar.
Er volgden toen enkele mededelin-
gen. De opkomst-van de leden op de
KPO-avonden is niet bijzonder goed.
Het bestuur zou graag zien dat de
avonden weer beter bezocht zouden
worden. Het jaarlijkse reisje wordt
eveneens niet meer georganiseerd
wegens te weinig animo.

Toen volgde de huldiging van 3 le-
den clie 25 jaar lid waren. Dat waren
cle dames A. Eeisink-Rouwenhorst,
G. VViecherink-Jansen en A. Hel-
mink-Tijssen. Hun werd een roos c-n
een kaars aangeboden. Erna Steman-
Bergman (die ook 25 jaar lid is) was
door ziekte verhinder, /e zal bezocht
worden door het bestuur.

De dames Wolbi ink-Rouwenhorst en
Duenk-Mentingwaren 10 jaar lid. / i j
kregen bloemen en een oorkonde.
Na de pauze werden er enkele ron-
den bingo gespeeld, waarmee leuke
prijsjes te verdienen waren. Aan het
eind van de avond bedankte de- voor-
zitster allen voorde komst en wenste
een ieder een wel thuis en tot ziens
op de volgende bijeenkomst

Feestavond sv Ratti
Zaterdag 25 januar i houdt sv R a t t i
weer haar jaarlijkse feestavond in de
„Gasterij Schoenaker" op de Kra-
nenburg.
Naast de gebruikelijke programma-
punten zoals de verkiezing sport-
man, -vrouw, jeugdlid en -ploeg van
het jaar is er weer een verloting met
leuke prijzen die beschikbaar zijn ge-
steld door de Vordense middenstand.
De muziek zal deze avond verzorgd
worden dooi de format ie MACKIN-
TOSH. Het motto is dan ook: „Kom
op t i jd , want vol is vol!"

Open dag LATS
Doetinchem
De Lagere Agrarische en Technolo-
gische School, Gezellenlaan 14 te
Doetinchem ( a c h t e r het VVOG-ge-
bouw), houdt op woensdagmiddag 5
februari a.s. OPEN DAG, die met
name bedoeld is voor leerlingen die
de basisschool gaan verlaten.

Op deze- dag kunnen de basisschool-
leerlingen en hun ouders/verzorgers
uitgebreid kennis nemen van de stu-
dierichtingen dierenhouderij en
-verzorging, plantenteelt en -verzor-
ging, aanleg en onderhoud van tui-
nen, bloemsierkunst en levensmid-
delentechnologie.

Deze studierichtingen bieden de
leerling de mogelijkheid om een goe-
de basis t e - leggen vooreen breed sca-
la van (beroepsgerichte) vervolgop-
leidingen, o.a. in de land- en tuin-
bouwsector, de voedingsmiddelenin-
dustrie en de op het milieu gerichte
opleidingen.



UiMlNG

PRIJS

costuums
colberts

jacks
pantalons
pullovers

overhemden
vesten

Modecentrum

RUURLO Dorpsstraat 22 Tel. 05735-1438

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

In februari start er weer een

NAAICURSUS
'fijne kneepjes'

voor gevorderden

Deze cursus zal bestaan uit
6 lessen van ca. 21/2 uur.

Voor inlichtingen en opgave:

Modevakschool Toos Eisink
Tel. 05752-1866

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

T.V. opname
Doet ie 't of

doet ie 't niet
25 januari,

1,8,15 februari
Vertrek 14.00 uur uit

Vorden.

Inlichtingen:

H AVI,
voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

OPRUIMING
MET

FONKELENDE
MEUBELIDEEEN

Eiken eettafel, leverbaar in
blank patiné, blank- en
donker eiken en blank
antiek. De zeer eigentijdse
romantische pitriet eetkamer-
stoelen zijn in honingkleur.

Eettafel 0 110 cm 875.-

Prijs per stoel 159.-

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

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

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Ga er maar even
r voorzitten

OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, trekh./radio blauw
12S4-drs. 77?, radio rood (71)
12S 3-drs. GL, 1 eig. grijs (m)
13S 3-drs. SR!!,
l.m.velgen + br.b./trekh./ mistl. v + a./
radio-cas./spoilers grijs (m)
12S 5-drs. LS, 1 eig./mistlampen voor zilver (m)
13N 3-drs. LS,
1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl. v + a. rood (79)
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood (79)
12i 3-drs. City, 1 eig./striping blauw
14 i 3-drs. Swing,
1 eig./open dak/trekh./radio kit/auto is nieuw rood (79)

OPEL KADETT
12S 3-drs. ca/p., l.m. velgen/br.b. groen (m)
12S 3-drs. luxe, hella grille/trekh./radio rood (m)
16S 5-drs. GL, stationwagon/trekh./rad.cass. wit
12S 3-drs. Sport,
get. glas/br.b./l.m. velgen/g.t.int./rad.cass. wit
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood (79)
13N 3-drs. Club, trekhaak rood (79)
13S 5-drs. LS, trekh./4x spatl./stootl./radio kit wit
13N 3-drs. LS, trekh./r.b. spiegel blauw (m)
18S 3-drs. LS,
1 eig./trekh./toerent./4 speakers/gordels a./spatl. wit
13N 3-drs. LS, 1 eig./trekh./spatl. v + a grijs (m)
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v. rood (71)
17D 3-drs. LS, 1 eig. blauw (m)
16i 3-drs. LS, 1 eig./trekh. grijs (m)
18i 3-drs. Frisco,
1 eig./get. glas/kuipst./spoilers/rad.cass. zwart (m)

OPELASCONA
16N4-drs. LS, trekh. bruin
16S 4-drs. LS, LPG-instal. grijs (m)
16S 5-drs. Travelier,
LPG/trekh./spoilers v + a/mistl. + verstr. platina (m)
16S4-drs. LS, get. glas/metaalkleur blauw (m)

OPEL VECTRA
18S 4-drs. GL,
1 eig./LPG/open dak/a.klep spoil./trekh. blauw
17D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte rood (79)
17D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte rood (79)

OPEL OMEGA
20i 4-drs. GL,
trekh./spatl. v + a/get. glas/hoofdst. a. grijs (m)
18i 4-drs. GL,
radio/trekh./get. glas/dakant./hoofdst. a./CPV blauw (m)
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.M/trekh. wit

OPEL REKORD
20S 4-drs. LS, LPG zwart

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

135.000 km 8/86 9.800- w.v.

99.000 km 1/84 9.500,- w.v.
24.000 km 1/87 13.250,- w.v.

48.000 km
69.000 km
29.000 km

1/88 15.950-
6/89 16.600,-
3/89 15.900-

26.000 km 5/90 18.750-

127.000 km 10/83 6.250-
70.000 km 4/84 6.950-

105.000 km 11/85 10.450- w.v.

71.000 km
49.000 km
64.000 km
76.000 km
59.000 km

5/86 12.250,-
1/87 14.950,-
7/87 14.250-
4/87 14.750- w.v.
6/87 14.950-

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

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

16.000 km 10/90 24.800- w.v.

146.000 km
160.00.0 km

5/82 6.450,
1/85 11.900,

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

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

89.000 km 3/91 29.950- w.v.

85.000 km 3/91 29.950- w.v.

107.000 km

92.000 km

198.000 km

6/88 23.500- w.v.

4/87 18.800- w.v.

4/87 17.450,- w.v.

116.000 km 9/84 6.250,-

ANDERE MERKEN
Fiat Panda 1000 i.e. 3-drs., radio/als nieuw/1 eig. zwart 14.000 km
Fiat Uno 1000 S Fire 45S 3-drs., 1 eig. mooie auto blauw 37.000 km
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass. silver (m) 155.000 km
Ford Fiësta 3 drs. 1100 CL goud (m) 57.000 km
Ford Escort 1600 S 5-drs., trekh./rad.cass. blauw (m) 127.000 km
Ford Escort 1300i 5-drs., trekh./spatl. voor wit 91.000 km
Mitsubishi Colt 3-drs. 1400 E.L, radio blauw 170.000 km
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m) 110.000 km
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood 56.000 km
Renault 11 GTL 5-drs. 1400, trekh./5-bak/r.spiegel wit 128.000 km
Renault 19 TXE 4-drs. Chamade,
1 eig./sunroof/rad.cass. -t a.d.slede/trekh. rood
Toyota Camry 2000i 4-drs. XL/I,
trekh./get. glas blauw (m) 78.000 km
Volvo 340 GL 'jubileum'3-drs., LPG/CVP/klokje rood (m) 100.000 km
Volvo 340 GL 1400 3-drs.,
1 eig./5-bak/get. glas/erg mooie auto blauw (m)

PARTICULIER!!!
Opel Kaden 1600 S 4-drs.,
spoilers rondom/trekh./
open dak/5-bak/sportvelg. grijs (m)

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

9/87 8.900- w.v.
6/87 13.250,-
1/84 7.400,- w.v.
7/86 11.400,-
5/82 2.750,- w.v.

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

39.000 km 1/90 26.500-

1/88 17.900-
6/86 11.500,-

14.000 km 9/90 21.300-

118.000 km 1987 17.500-

w.v. = wordt verwacht

L
W.J.c," KOOI

Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13, Lochem. fit: 05730-5 25 55.

cc

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winsti \ * 390"

i 9
Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

een milieu- maatregel nemen die u
j geld oplevert. Stap eens bij ons

^binnen. We vertellen M R E l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

AL>Q ARIANNE><
De schoonheidsspecialist.

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

.. —— HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
W M\ WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
\\ ~ BRUIDS-en FEEST-MAKE-UP, enz.

erkend ANBOS- behandeling volgens afspraak op di.,
schoonheidsspecialiste woe- en do-ochtend, vrijdag en zaterdag

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



Schaatsen BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 1261 Schaatsen Schaatsen

Vanaf donderdag 23 januari

ALLE RESTANTEN
EXTRA AFGEPRIJSD
alle wintertruien HALVE PRIJS
shirts/lange mouw HALVE PRIJS
katoenen broeken HALVE PRIJS
canvas spijkerbroeken 119.90
o.a. groen/aubergine/bruin 49.90

CORNER
ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN TELEFOON 2426

ZINK- EN DAKBEDEKKINGSWERK
Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 20711 W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

GEVRAAGD: Loodgieter/CV-Monteur

Installatiebedrijf WEULEN KRANENBARG
ZELHEM - Tel. 08342-1364

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

Noteert U even !

zondag 15 maart

Grote Bruidsshow
GRATIS ENTREE!

ZA TERDAG 28 MAART
Weer zo'/; gezellige dansavond.

Reserveert U op tijd!

en... iedere vrijdag en zaterdag
van 22.00 tot 23.00 uur PIEKUUR!

bode*

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om /ijn uitstekende keuken.
Unieke gelegenheid voor uw familiediner.ediner. U

Nu speciale prijzen bij
Goossens Atomica
Korea bontlaarzen in de mt. 41 t/m 46 p. paar 35,-

Wateraf stotende jacks
ook met uitneembare voering, vanaf 159,-
Wax jassen in groen, blauw en rood, vanaf 125,-
Schipperstruien in blauw, groen en zwart, vanaf 35,-
Commandotruien acryl in blauw en groen 49,50
Overalls blauw, groen en khaki, vanaf 42,50
Lange T-Shirts met korte en lange mouw, vanaf 15,-
Spijkerbroeken ook in zwart (voorgewassen),
vanaf 49,50
Bodywarmers in verschillende kleuren, vanaf 49,50

Voor de koude dagen:
mutsen, bontpenen, handschoenen, sokken enz.

Flanellen ruithemden t/m mt. 45/46
Laarzen gevoerd spirale, in groen en grijs, NU p.p.

24,50

49,95
15,-

5,50

Laarzen ongevoerd in rubber en PVC, vanaf

Voor uw tuin:
Vijverfolie
0,5 mm en 1,0 mm dik, 4 en 6 m breed,
vanaf per m2

Tuinvertichting
onderhoudvrij HU met 10% kO ft ing
Verder in voorraad afdekzeilen, verschillende afmetingen.
Landbouwfolie, isolatiefolie, dakgoten in bruin en grijs.
Buis voor water en rioolafvoer 0110 + 0 125.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf.

Dit alles bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 -- Hengelo - Tel. 05753-2139

O
C O

UTPHEN

OPEN DAG
DINSDAG 28 JANUARI VAN 14.00-21.00 UUR

VISPOORTPLEIN 16 - TEL 05750-14123
+ Mode en Kleding (3-jarig)
4- Economie (3-jarig)
4 Detailhandel (2-jarig)
4 Administratie (2-jarig)
4 Oriëntatie en Schakeling (1-jarig)

'SGRAVENHOF 5 - TEL 05750-12747
4 Agogisch werk (3-jarig)
4- Verzorging (3-jarig)
4 Verzorging (2-jarig)

Het Ova^elder College verzorgt opleidingen in de Dienstverlening en
Gezond hè™ zorg, Techniek, Economie, Deeltijd en Laboratorium onderwijs.

Wij zijn op zoek naar een

full-time
MEDEWERKSTER
voor uitbreiding van ons team

leeftijd ca. 18-20 jaar

Aan enige ervaring in de slagerij of
winkel geven wij de voorkeur.

Sollicitaties richten aan:

KEURSLAGERIJ

VLOGMAN
imiG IATPD 7251 DK Vorden-Zutphenseweg 16
KtUIOUMiUt Tel. 05752-1321

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 24 januari 1992 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bij hun besluit d.d. 8 januari 1992,
no. RG91.47983-RWG/G5212a onherroepelijk goed-
gekeurde bestemmingsplan 'Buitengebied 1991, nr.
1'.
Dit plan heeft betrekking op de wijziging van de be-
stemming van een perceel grond en de vervorming
van het bouwperceel aan de Strodijk 23 t.b.v. bedrijfs-
matige uitbreiding.

Vorden, 23 januari 1992.

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

Koop in januari nog Hollandia en
Ten Cate-ondergoed

voor de oude prijs!

DAMESMODE

VORDEN

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
college van Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit van 24 december 1991 nr. WE91.116174-
AJZ04 bericht van ontvangst hebben gedaan c.q. voor
zover nodig hebben goedgekeurd de 3e wijzigingsver-
ordening van de Algemene plaatselijke verordening
(Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselij-
ke verordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26
november 1991).
Genoemde wijziging treedt in werking op de dag, vol-
gende op die van deze afkondiging.
Gedurende een termijn van drie maanden ligt de ver-
ordening voor een ieder ter secretarie ter lezing en is
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Vorden, 23 januari 1992.

Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris, De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.



Kentekenregistratie wordt
verscherpt
Vanaf l januari krijgt elke nieuwe eigenaar van een motorvoer-
tuig te maken met een stipter toezicht op de kentekenregistratie.
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wil namelijk meer
controle op de procedures, onder meer die voor het overschrij-
ven van autopapieren. Documenten waarmee gelegitimeerd moet
worden zoals rijbewijs en paspoort dienen origineel te zijn, volle-
dig en vooral: ze moeten ook kloppen.

Kentekenbewijs en legitimatie: voortaan alléén nog legitimeren of met een rijbewijs, of'
meteen paspoort plus uittreksel uil het bevolkingsregister.

W ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

Fam. v.d Slaciij, het Hoge 60, lel. 2296

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvönderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

/•«MI. Schaafsnm, Hel Wiemelinlt 2< lel. 3352

De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s,v. s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijkl t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofeweg
Strodijk2

Fam.Jurriens, Hoetinkhof 159, tel 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Fa m. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Golstein, De Hongerd 7, lel. 260S

Hetjebbink
Boon k
Élshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
HetVogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Andere documenten zoals een 65 + -
pas of een toeristenkaart worden op
het PTT-postkantoor en ook bij de
RDW-districten niet meer geaccep-
teerd. Bovendien wordt de machti-
gingsprocedure aangescherpt. Zo
maar iemand sturen is er niet bij, ten-
zij zo iemand is gemachtigd en ook
weer met de juiste papieren kan aan-
tonen wie hij of zij is.

Rijbewijs/ paspoort
Zo dient bij de overschrijving van de
autopapieren een geldig Nederlands
rijbewijs, in originele staat, te worden
getoond. Ook kan men zich legitime-
ren met een paspoort. Dat mag zijn
een Nederlands of buitenlands pas-
poort, een consulair paspoort, een
diplomatiek paspoort, een reisdocu-
ment voor vreemdelingen ('vreem-
delingenpaspoort') of een reisdocu-
ment voor vluchtelingen ('vluchte-
lingenpaspoort').

Vanaf l april 1992 geldt bovendien
dat zo'n paspoort geen dag meer
mag zijn verlopen. Wie in Nederland
woonachtig is en een paspoort over-
legt, dient tevens een geldig uittrek-
sel uit het bevolkingsregister te lo-
nen, dat niet ouder is dan 6 maan-
den.

Controle

Op het PTT-postkantoor vergelijkt
men de gegevens van het rijbewijs én
het kentekenbewijs via de computer
met de registers van de RDW in Veen-
dam. Komen de geregistreerde gege-
vens niet overeen met die van de
overgelegde documenten, dan gaal
de overschrijving van het kenteken-
bewijs niet door. Zo zal een voertuig
dat bijvoorbeeld als geëxporteerd
slaat geregistreerd niet bij de balie-
van het PTT-postkantoor kunnen
worden overgeschreven.

Onvolledigheid
Om fraude en misbruik van kente-
kenbewijzen tegen te gaan zijn er
sinds begin oktober 1991 ook stren-
gere procedures gaan gelden bij ver-
lies van een of meer delen van een
kentekenbewijs.

Stel: me^Plopteen auto uit de krant
en de eigenaar b l i j k t niet over een
volledig kentekenbewijs te beschik-
ken. De oude eigenaar zal dan eerst
vooreen vervangend kentekenbewijs
moeten

Het aanvraagformulier is verkrijg-
baar bij de FTT-postkantoren of bij
de districtskantoren van de RDW
(kosten: zestig gulden).

Machtigen

Indien men voorde registratieproce-
dure niet zelf aan de balie kan ver-
schijnen, kan men iemand anders,
bijvoorbeeld de dealer van de auto,
machtigen om de overschrijving te
regelen. Die gemachtigde moet dan
weer over de vereiste legitimatiedo-
cumenten, zowel van hemzelf als van
degene op wiens naam de auto moet
worden gesteld, beschikken. Ook
voor de aanschaf van een deel 3 kan
men iemand machtigen.

Fraudebestendig

Via de gegevens van de RDW in
Veendam vindt controle plaats op
voertuigverplichtingen zoals de
autoverzekering, de periodieke keu-
ring (APK) en de motorrijtuigenbe-
lasting. Ook bekeuringen voor ver-
keersovertredingen worden, indien
geen feitelijke overtreder bekend
wordt, uiteindelijk verhaald op dege-
ne op wiens naam de auto in de regi-
stratie staat. Juiste gegevens van eige-
naars/houders worden daarom
steeds belangrijker om deze controle
goed te kunnen uitoefenen.

Door de nieuwe maatregelen zal de-
ken tekenregisti at ie nog fraudebe-
stendiger worden. Met betrouwbare
gegevens is het mogelijk om op korte
termijn de gegevens van de eige-
naars/houders te achterhalen. Dit is
van belang zolang nog steeds tien-
duizenden mensen in een onverze-
kerde of niet goedgekeurde auto
rondrijden. Of geen wegenbelasting
betalen. Dat is ook belangrijk bij hei
vaststellen van iemands aansprake-
lijkheid in geval van een ongeluk,
overtreding of misdrijf.

Foto 's

En ten slotte: ook het 'Centraal Bu-
reau Motorrijtuigenbelasting heeft
baat bij een betrouwbaar registratie-
systeem. 'Constateringen op de weg'
kunnen gemakkelijk worden vergele-
ken met de geregistreerde gegevens.
Zo kan snel en eenvoudig een over-
treder worden opgespoord.

Er z i j n plannen om straks naast de
autoverzekering ook de p l i c h t tot pe-
riodieke keuring (APK) en de motor-

r i j tu igenbelas t ing te gaan bepalen
op basis van de registratie in Veen-
dam. Op de grotere l 'TI-postkanto-

ren en op de RDW-districten is een
folder verkrijgbaar waarin de nieuwe
procedures staan beschreven.

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DEZE WEEK:

Eigengebakken

Volkorenbeschuit

NU van 2,10 voor l ,OU

en

Roombotercake
NU van 6,75 voor

BIJ UW

6,25

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL.1384

OPRUIMING
Winter-Blouses

betalen en
Gratis

uitzoeken
'3 voor de prijs van 1

Milieubewust
stoken

A
GASSERVICE
HtWRLAND
FLEVOLAND

Veilig
stoken

Zuinig
stoken

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud

• de aanschaf van e< ieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

Installatiebedrijf ^HtXEnlPn B.V.
7261 AV RUURLO - Dorpsstraat 23
Telefoon 05735-1414

G.G.F, is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten^

Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk.
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur

voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

GGF wordt ondersteund door ATAG. VAILLANT, FASTO. REMEHA en JUNKERS

DORPSSTRAAT 19 VORDEN
TEL. 05752-1943

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DE WINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

lichunf> pluktafi-l en stoomapfianiat

</(//i»v.-;i,'. Verf VOOr 4t viikman.

V <• r f voor de tloc /ifl-;i'l\'cr.

im; kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, en:.

Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg
Vorden
Tel. 05752-6565

Minimum inleg f 10.000,-. Elk kwartaal f 25.000,- zonder kosten direct opneembaar.
Met ingang van l januari 1992.

Rabobank

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK
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Koffieconcerten
in Keijenborg
De stichting 'Vrienden van Maria Postel' te Keijenborg organi-
seert dit winterseizoen wederom een viertal koffieconcerten.
De grote belangstelling waarmee zij zich de afgelopen twee seizoe-
nen gelukkig mochten prijzen, heeft hen doen besluiten door te
gaan met het organiseren van de inmiddels zo bekende koffiecon-
certen.
Dit seizoen hopen zij weer een groot
aantal mensen te mogen begroeten.
Getracht is een zo gevarieerd moge-
lijk programma aan concerten sa-
men te stellen om een zo breed mo-
gelijk publiek te bereiken.
Het eerste koffieconcert zal plaats-
vinden op zondagmorgen 26 januari
a.s. met medewerking van de 'leselka-
pel' uit Doetinchem. De 'leselkapel'
bestaat uit 22 oprechte amateur-mu-
sici die een onvervalst Egerlander
muziek ten gehore brengen.

Vervolgens zal op 23 februari mu-
ziekgroep 'Smoek' uit Aalten, be-
staande uit 5 personen, optreden.

Op 29 maart zal muziekgroep 'Spöl',
bestaande uit 5 personen optreden.

Ter afsluiting van het seizoen is op
12 april gekozen voor Hans Keuper,
in samenwerking met de formatie
'Boh Foh Toch'. De koffieconcerten
vinden plaats bij Party-Restaurant
'De Smid' te Keijenborg.

S-CAPE live in 'de Woage'
ledere vrijdagavond presenteert bar-dancing-discotheek 'de
Woage' live-groepen uit de regio.
De vrijdagavond heeft dus ook de naam RONDJE REGIO meege-
kregen.
Vorige week vrijdag stond de formatie 'Blue Intrige' op het po-
dium al hun kunnen weg te geven, deze week presenteert men de
formatie S-CAPE uit Haaksbergen.
S-CAPE is een nog jonge Top 100-
band meteen bezetting van gedreven
muzikanten die ervaring hebben op-
gedaan in de meest uiteenlopende
stijlen van muziek.

Het repertoire van S-CAPE een selec-
tie van de mooiste covers, met 70-er
jaren rock, tijdloze maar onvergete-
lijke ballades, swingende dansnum-
mers en ook flink wat stevig werk,
wordt door de band nog ouderwets
echt live op de planken gezet.
Een van de belangrijkste pijlers van
het goede bandgeluid zijn de zang-
partijen; de nummers worden door
verschillende lead-stemmen, meestal
de drummer en de zangeres, gezon-
gen en waar nodig worden deze sa-
mengevoegd tot een spetterend koor.
S-CAPE speelt met dezelfde tomelo-
ze inzet in het café op de hoek als in
een bomvolle feesttenten zorgt daar-
bij in alle situaties vor een perfect ge-
luid.

Aanstaande vrijdagavond 24 januari
kan men ook kennismaken met de
Top 100-band S-CAPE.
'De Woage' presenteert a.s. zaterdag
de top-formatie MAIN-FRAME.
Zoals iedere zaterdag kan men weer
volop genieten van alles wat 'de Woa-
ge' te bieden heeft, zoals voor het
Top 40-publiek de discotheek bene-
den en voor de wat oudere muziek is
men het beste af in cle grote zaal,
waar muziek gedraaid wordt uit de
70-80-er jaren, en waar de formatie
MAIN-FRAME speelt, maar ook voor
specifieke hardrockers is er een apar-
te hardrock-kerker aanwezig, zodat
ook zij zich prima uit kunnen leven.
De zondag is een avond geworden
voor elk wat wils, overdag kunt U al
gezellig vertoefen in ons café, waar
een partij biljarten of poolbiljarten
gespeeld kan worden.
's Avonds is zowel de discotheek als
het café geopend voor de echte mu-
ziekliefhebbers.

folitievaria GROEP

14januari
Op cle Ruurloseweg reed een be-
stuurster uit Vorden. Zij wilde linksaf
slaan naarde Wiersse. Een achterop-
komende vrachtautobestuurder reed
met een exacte snelheid (volgens de
tachograaf) van 120 km per uur er
achterop. Er was alleen materiële
schade.
17januari
Omstreeks 01.25 uur reed een poli-
tiepatrouille van Vorden op de Oude
Zutphenseweg. Zij zagen toen een
heldere gloed in de richting van de
Lennepweg. Toen zij ter plaatse kwa-
men bleek een schuur in brand te
staan. Zij waarschuwden de slapende
bewoners en de brandweer. Er bleek
in de schuur ook nog een auto te
staan. De schuur brandde volledig
uit evenals de auto. De schuur en de
auto waren niet verzekerd.
17 januari
Op de Stationsweg viel een motorrij-
der van / i jn motor, omdat hij hevig
moest remmen voor een automobi-
list die van een parkeerplaats kwam
rijden. Een aanrijding werd zo wel
voorkomen.
17 januari
Door de plaatselijke politie werd t i j -
dens een verkeerscontrole een inwo-
ner uit Brummen en uit Rheden ge-
verbaliseerd, omdat / i j reden met
een auto die niet verzekerd was.
18 januari
Op de Reeoordwegwerd uit een auto
een diefstal gepleegd. De buit was
geld en girobetaalkaarten en pas.
Deze spullen zaten in een tas die in
de afgesloten auto lag. Men kon in de
auto komen door een niet helemaal
afgesloten portierraam. Voorkom
misdrijven, een /aak van de politie én
U.
18 januari
Bij het NS-station werd een fiets ont-
vreemd. Het merk en type van de fiets
zijn niet bekend. De kleur van de fiets
is groen. Een fietsregistratiekaart ver-

schaft meer en bruikbaardere gege-
vens, ook voor de opsporing.
19 januari
Op de Ruurloseweg reed een in-
woonster uit Lochem. De motor van
haar auto begon te stotteren en de
lampjes op het dashboard begonnen
te branden. Zij zette de auto aan de
kant van de weg. Zij zag toen ook
rook onder de motorkap vandaan ko-
men. Toen zij uitstapte zag zij, dat er
vlammen onder de motorkap van-
daan kwamen. De brandweer kwam
ter plaatse en bluste de brand.
19 januari
Op de Koekoekstraat reed een auto-
mobilist uit Vorden. In een bocht
kwam hij in een slip en reed een sloot
in. De auto was total loss.
20 januari
Op de Ruurloseweg te Kranenburg
kwamen een personenauto en een
vrachtauto elkaar tegen. Door onbe-
kende oorzaak raakten zij elkaar. De
personenauto raakte de linkerspiegel
kwijt en de twee zijramen werden ver-
nield.
20januari
De politie van Vorden hield tijdens
een controle een inwoner uit Laren
aan. De bestuurder bleek zijn auto
niet verzekerd te hebben. Hem werd
proces-verbaal aangezegd.

Verloren voorwerp
Bruine honderiem.

Gevonden voorwerpen
Voordeursleutel benco, grijze stoffen
tas (met twee bruinbroden, reeds
vernietigd).

Weggelopen dieren
Kat, grijs met wit; gele labrador.

Aangetroffen dier
Drentse patrijshond.

JANUARI:
22 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering

22 ANBO, Soos in Dorpscentrum
22 HVGWichmond,

jaarvergadering
23 PCOB Nieuwjaarsvisite
23 ANBO, Kegelen in de Boggelaar
23 BejaardenkringDorpscentrum
24 Open Tafel, SWOV de Wehme
25 ToneeluitvoeringToneelgroep

Linde in Dorpscentrum
27 ANBO, Klootschieten de

Goldberg
28 Open Tafel, SWOV de Wehme
28 KPO Kranenburg,

jaarvergadering
29 BejaardensoosVierakker-

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

FEBRUARI:
l ToneeluitvoeringVierakker
3 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg'
3 VrouwenclubMedler
4 Soos Kranenburg,

j aarvergader in g
5 ANBO, Soos Dorpscentrum
5 H.V.G.Wichmond
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum

10 ANBO Klootschieten 'de
Goldberg'

l O Jaarvergadering de Snoekbaars,
de Herberg

11 Plattelandsvrouwen,
Handwerkdoedag in
Dorpscentfum

12 Plattelandsvrouwen,
Vlinderstichting

12 ANBO^jwos Dorpscentrum
12 Welfan^Bndwerken 'de Wehme'
13 PCOB in de Wehme
17 Bruidsshpw Vorden in cle

Herberg
17 ANBO Klootschieten 'de

GoldlxA
18 KPO KMTenburg-Vorden
18 KPOVierakker
18 Soos Kranenburg
18 NCVB jaarvergadering
19 HVG Dorp in de Voorde .
19 ANBO, Soos Dorpscentrum
20 HVGWildenborch
20 BejaardenkringDorpscentrum
21 ANBO Ledenbijeenkomst,

Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler
24 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg1

25 Plattelandsvrouwen, Excursie
Aviko

25 KPO Vierakker, Prov. Agrarische
Studiedag

26 ANBO, Soos Dorpscentrum
2(> Welfare handwerken 'de Wehme'
27 KPOVierakker,themamiddag
29 Karnaval 'De Herberg'
29 Kranenburgs Karnaval

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

Patchwork
3 Soosmiddag, Carnaval
4 HVGWichmond, lezingen

modeshow
5 BejaardenkringDorpscentrum
(> Plattelandsvrouwen Vorden,

Culturele Avond
9 VrouwenclubMedler

11 Welfare handwerken, Wehme
15 B ru i dss h o w Pan to f f e 11 j e
17 KPO Kranenburg-Vorden
17 KPO Vierakker, Therminale

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

middag
17 NCVB, dr. Dagevos, stress
17 Soosmiddag, Kranenburg
18 HVG Dorp
18 HVGWichmond.Harrie

Kettelerij, lezing
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVG Wildenborch,

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

de Wehme
30 HVG Dorp
30 VrouwenclubMedler
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

Koffiemorgen
31 Soosmiddag Kranenburg

PCOB
Op 16 januari sprak voor de PCOB
mevr. M. Geluk van de Openbare bi-
bliotheek van Vorden. Ze schetste in
het kort de geschiedenis van de Bi-
bliotheken in het algemeen en van
de Vordense bibliotheek in het bij-
/onder. Van kleitablet tot boekdruk-
kunst, de handgeschreven boeken
aan de ketting, tot de grote bibliothe-
ken, waar iedereen mag lenen en le-
zen wat er voorradig is. De Vordense
bibliotheek dateert.van 1978, toen
nog onder de Vereniging tot Nut van
het algemeen. Het Rijk gaf eerst sub-
sidie; later werden dat de gemeenten.
Dankzij de subsidie kan onze biblio-
theek actueel blijven.
Er zijn behalve boeken ook platen en
CD's te leen. Tevens worden er in de
bibliotheek exposities gehouden van
bekende Vordense kunstenaars. Na
de pauze toonde mevr. Geluk enkele
boeken, van kinder- tot jeugdboek en
boeken voor volwassenen.
Naslagwerken, tijdschriften en kran-
ten, alle mogelijke informatie kan
men in de bibliotheek vinden.
Een lidmaatschap zal dan ook zijn
vruchten afwerpen en de educatie
bevorderen: we zijn nooit te oud om
te leren!

De volgende vergadering is DV op 13
februari. Mevr. T. Diepenmaat uit
Hengelo (Ov) spreekt over ergothe-
rapie en laat voorwerpen zien, waar
door men langer zelfstandig kan blij-
ven wonen.

Culturele wedstrijd
Jong Gelre is voornemens om ook in
1992 weer mee te doen aan de cultu-
rele wedstrijd. Het thema voor dit
jaar luidt „Leefbaarheid op het Plat-
teland". Liefhebbers van cabaret, to-
neel, zang, muziek of een combinatie
daarvan kunnen zich opjagen bij
Erik Knoef, tel. (05752) 27 W

De afdeling Vorden doet al een aan-
tal jaren vrij succesvol aan deze cul-
turele wedstrijd mee. De la^te drie
jaren werd zelfs de landel^B finale
gehaald!

Open Avond
Marianum
Docenten, onderwijsondersteunen-
de medewerkers en de directie van de
r.k. scholengemeenschap Marianum
organiseren op vrijdag 24 januari
een 'open huis'.
Ouders en leerlingen van basisscho-
len die zich oriënteren op het voort-
gezet onderwijs, zijn op die vrijdag-
avond welkom in het hoofdgebouw
aan de Deken Hooijmansingel te
Groenlo.

Ook leerlingen die overwegen, na
het behalen van het diploma op hun
huidige school, hun studie voort te
zetten op lbo-, mavo-, havo- of vwo-
niveau, worden voor deze 'open
avond' uitgenodigd. Dat geldt van-
zelfsprekend ook voor hun ouders.
Het doel van de avond is tweeërlei. In
de eerste plaats kan iedereen alle ge-
wenste informatie verkrijgen over de
verschillende vormen van voortgezet
onderwijs die het Marianum in huis
heeft, over brugklassen, de metho-
den die we gebruiken, over begelei-
ding van leerlingen, over buiten-
schoolse activiteiten, boekenfonds,
onderraad en leerlingenraad.
De vier schooldekanen zullen ieder-
een graag te woord staan die vragen
heeft over de mogelijkheden dier er
zijn om op Marianum verder te stu-
deren. Voorts kunnen zij ook infor-
matie geven over opleidingen waar
een lbo-, mavo-, havo- of vwo-diplo-
ina voor nodig is. Kortom zij kunnen
vertellen waarom het verstandig zou
kunnen zijn om te kiezen voor verde-
re studie op Marianum.

Op de tweede plaats biedt de open
avond binnen de school de gelegen-
heid om op een ongedwongen ma-
nier een kijkje te nemen. Zo goed als
niemand een nieuw huis betrekt zon-
der het ge/ien te hebben en zich de
vraag te stellen of hij er zich thuis kan
voelen, zo vinden wij dat ook een
school 'geproefd' moet kunnen wor-
den voordat de schooltijd aan die
school begint.
Het team van het Marianum hoopt
dat velen van de open avond gebruik
zullen maken voor een eerste of wel-
licht nadere kennismaking.

Gelderse biblio-
theek van
Kunstenaarsboeken
Over het verschijnsel Kunstenaars-
boeken is veel geschreven maar tot
op heden kennen we nog geen hel-
dere, duidelijke definitie. Door aan-
koop van schenkingen verzamelt de
Tentoonstellingsdienst Arnhem boe-
ken van kunstenaars die in Gelder-
land wonen en/of werken. Boeken
VAN kunstenaars en geen boeken
OVER kunstenaars, geen 'gewone'
boeken maar zogenaamde Kunste-
naarsboeken. Naast boeken van
kunstenaars bestaat de tentoonstel-
ling uit het schetsboek, het reisboek,
het aantekenboek, het atelierboek,
etc.

Deze boeken laten veelal het 'voor-
werk' zien van de uiteindelijke kunst-
werken: de aanleidingen en de uit-
gangspunten van het te kiezen the-
ma van de kunstenaar. Wel hielden
zij zich aan het begrip 'boek' zoals in
de beschrijving van 'Van Dale':
««geheel van een aantal gedrukte of
beschreven bladen van papier, per-
kament of andere stof, een geschrift
of enig onderwerp bevattende, in-

zonderheid zulk een geheel uit ge-
vouwen en sarnengenaaide vellen be-
drukt papier bestaande en al of niet
aan een band gebonden»».
Deze tentoonstelling is te zien in de
galerie van de bibliotheek vanaf dins-
dag 28 januari tot en met zaterdag 15
februari.

Bridge
Op zondag 23 februari organiseert
bridgeclub ' Jurnp '85' te Lochem
voor de derde maal haar stamppot-
di ive. Deze drive vindt plaats in za-
lencentrum Bousema, Zutphense-
weg 35 te Lochem. Aanmelding vóór
K) f eb rua r i bij Stella Agterhuis, tel.
05456-1405. Slui t ing bij 80 paren.

Feestavond
W Vorden
De voetbalvereniging Vorden houdt
zaterdagavond 25 januari in Hotel
Bakker de jaarlijkse feestavond. Het
dansorkest ASSORTI zal muzikale
medewerking verlenen. Tevens zul-
len een aantal led,en worden gehul-
digd in verband met hun 25-jarig c.q.
40-jarig lidmaatschap.

VOORVERKOOP 19 FEBRUARI

Clouseau, Bargkapel en
Normaal op het
11E Barchem Muziekfestival
Dat het l !E<Barchem Muziekfestival met haar artiesten midden in
de roos heeft geschoten, mag wel duidelijk zijn, gezien de vele
aanvragen voor t oegangs kaarten.
Mocht er de afgelopen jaren sprake
zijn geweestvan teleurgestelden, om-
dat het bord UITVERKOCHT ge-
plaatst moest worden, dit jaar zal het
voor de fans van Clouseau, de Barg-
kapel en Normaal mogelijk zijn
vroegtijdig kaarten te bemachtigen.
Gezelligheid is het magische woord
van de organisatie van dit festival;
men haalt in Barchem overvolle za-
len.

Indien de grens van de bezoekers is
bereikt, zal men direkt de verkoop
van kaarten stoppen, want vol is in
Barchem vol.

Om nu de fans van Clouseau, de
Bargkapel met Normaal en Wim

Dolphijn en natuurlijk de zondag-
avond met Normaal tegemoet te ko-
men is er op 19 februari a.s. 's avonds
de gelegenheid kaarten te halen voor
het 11F Barchem Muziekfestival in
Hotel „In de Groene Jager" te Bar-
chem.

Programma
11 JULI: CLOUSEAU
met de Pizza Quick Band;
12 JULI:
's morgens FRÜHSCHOITKN
m.m.v. de Bargkapel, Wim Dolphijn
en Normaal met een geheel ver-
nieuwd programma;
's avonds NORMAAL
m.m.v. Wim Dolphijn.

Steeds minder gastouders
voor kansarme kinderen
Steeds minder mensen zijn bereid in de zomermaanden drie we-
ken als gastouder op te treden voor een kansarm kind.
Dat zeggen medewerkers van de Stichting Europa Kinderhulp in
deze regio. De oorzaken worden gezocht in het vakantiepatroon
van de gastouders zelf— men gaat steeds langer op vakantie — en
in het feit dat steeds meer vrouwen buitenshuis een werkkring
hebben.
Elk jaar weer probeert Europa Kin-
derhulp ruim 3.000 kinderen uit Ne-
derlandse tehuizen en uit de slop-
penwijken van Engelse, Franse en
Duitse steden aan een vakantie bij
Nederlandse gastgezinnen te helpen.
Hoewel het steeds moeilijker wordt
gastgezinnen te vinden wil Europa
Kinderhulp ook dit jaar weer het
streefgetal van 3.000 kinderen zien te
halen. De medewerkers geven de
moed niet op!

Deze regio
Europa Kinderhulp is een landelijke
organisatie, die bestaat uit 300 vrij-
willigers. De Stichting is ook in deze
regio actief en probeert ook hier kin-
deren bij gastouders onder te bren-
gen. Het gaat om kinderen in de leef-
t i jd van (> tot 12 jaar. Ze komen onder
meer uit grote steden als Parijs, Lon-
den, Berlijn en Hellast .
Sommigen worden in hun leefomge-
ving geconfronteerd met armoede,
werkloosheid, alcoholisme, geweld.
Voor weer andere kinderen is emo-
tionele verwaarlozing het probleem
of simpelweg de onmogelijkheid om
eens lekker in de buitenlucht te kun-
nen spelen. Deze kinderen worden
geselecteerd door organisaties met
wie Europa Kinderhulp nauw sa-
menwerkt.

Verenigde Naties
Omdat ook in Oost-Europa veel kin-
deren geen rooskleurig bestaan heb-
ben, richt Europa Kinderhulp zich
de laatste jaren eveneens op kinde-
ren uit het voormalige Oostblok. Het
afgelopen jaar kwamen ook groepen
kinderen uit Polen, Oost-Duitsland
en Tsjecho-Slowakije naar Neder-
land. Kinderen uit buitenlandse
vluchtelingencentra zijn eveneens
regelmatig te gast bij gastouders. En
momenteel ligt er een verzoek van de
Verenigde Naties bij Europa Kinder-
hulp om iets te doen aan de nood,
waarin Kroatische kinderen in Slo-
veense vluchtelingenkampen verke-
ren.

Aanmeldingen
Wie erover denkt de komende zomer
een Nederlands tehuiskind of een
buitenlands kind enkele weken in
huis op te nemen krijgt tijdens een
huisbezoek eerst uitvoerig voorlich-
ting. Pas daarna hoeft men te beslis-
sen of men een kind wil uitnodigen.

Men kan zich melden bij een van de
volgende medewerkers:

Fam. Tennissen, tel. 05736-1202 of
fam. de Visser, tel. 08350-24217.



Karwei viert zilveren jubileum in Jaarbeurs Utrecht

'KNUTSELAAR' UITGEGROEID TOT DOE-HET-ZELVER
Al voor de 25ste keer
wordt in januari 1992 de
beurs Karwei gehouden.
In die kwart eeuw is er in
de doe-het-zelf-branche
en op het knutselfront
heel wat veranderd, toen
Karwei in 1968 voor het
eerst werd gehouden,
stond het begrip doe-
het-zelf nog in de kinder-
schoenen. De doe-het-
zelver uit die dagen was
meestal een hobbyist die
goed kon timmeren,
schilderen of metselen
en uit liefhebberij in en
aan zijn - eigen huis - be-
gon te knutselen. Uit
liefhebberij, ja.

Het bezit van een eigen wo-
ning was in de jaren vijftig iets
voor een beperkte bovenlaag
van de bevolking. Begin jaren
zestig begon het eigen huis
langzamerhand gemeengoed
te worden voor de doorsnee
Nederlander, maar omdat
een huis vaak gekocht moest
worden met een beperkte
beurs, probeerde men de ver-
dere kosten in te tomen door
zelf het onderhoud te gaan
doen.

In het begin zagen de mees-
ten dat nog als een nuttige
vrijetijdsbesteding. En wie
niet zo handig was, liet het
dan toch maar aan de vakman
over. Toen op den duur ech-
ter de arbeidslonen de pan
uitrezen, werd vrijwel iedere
eigenhuisbezitter noodge-
wongen doe-het-zelver. Maar
de meesten hebben van die
nood een deugd gemaakt, en
zich bekwaamd in allerlei
technieken. Je hoeft de doe-
het-zelver van vandaag echt
niets meer wijs te maken. Hij
weet van wanten. En hij wil
bovendien graag op de hoogte
blijven van de nieuwste ont-
wikkelingen.

Simpel en snel
Gelukkig heeft de industrie in
de loop der jaren handig inge-
haakt op de behoeften. Wie
het zelfdoen nog moet leren
of krap in zijn tijd zit, is ge-
baat bij simpele materialen
die eenvoudig en snel te ver-
werken zijn en een prachtig
resultaat geven. Verf die ge-
makkelijk uitstrijkt, snel
droogt en sterk is. Ingenieuze
vloerlegsystemen, snel aan te
brengen wandpanelen, lichte

Acrylaat
verven
De zorg om het milieu heeft
geleid tot het ontwikkelen van
nieuwe soorten lakken, vernis-
sen en beitsen. Waterverdun-
bare soorten, waarin vrijwel
geen schadelijke oplosmidde-
len voorkomen. De/.e acryla-
ten hebben als verdere voorde-
len dat ze heel snel drogen en
geen hinderlijke luchtjes ver-
spreiden. Maar omdat ze iets
minder vloeien dan de tradi-
tionele verfprodukten - wil -
nog, niet iedereen er aan.

Maar wanneer de juiste kwast
of roller wordt gebruikt, is het
verwerken van acrylaten nau-
welijks moeilijker. Het is ech-
ter wel even wennen aan zo'n
nieuw produkt.

Kom kijken
Van donderdag 23 tot en
met zondag 26 januari
1992 zUn de Bernhard-
hallen en Marijkehal
van het Jaarbeurscom-
plex in Utrecht weer een
dorado voor doe-het-
zelvers.
Voor slechts één tientje
(met reductiebon op de-
ze pagina nog een riks
voordeliger) kunt u zelf
zien wat er op het ogen-
blik in Nederland doe-
het-zelfland allemaal te
koop is.

Openingstijden
De beurs is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot
18.00 uur, maar sluit op
zondag 26 januari, de
laatste dag, om 16.00
uur. Op het hierbij afge-
beelde plattegrondje
staat aangegeven waar u
wat kunt vinden.

Doe-het-zelf-consument
besteedde vorig jaar
meer dan vijf miljard
We klussen wat af in dit land.
In 1991 hebben we daar met
z'n allen meer dan 5 miljard
gulden aan uitgegeven, /u
blijkt uit de doe-het-zelf Index
van marktonderzoekbureau
Nielsen. Per hoofd van de be-
volking komt dat neer op een
bedrag van ƒ 340.- en per wo-
ning op ƒ 894.-.

De uitgaven in de doe-het-
/ .elf-branche worden sinds
1966 b i j gehouden . In dat j a a r ,
dus nu r u i m v i j f t i e n j a a r gele-
den, besteedden we met / 'n
allen 326 miljoen gulden aan
klussen en ka rwei t j e s . Dat wil
/eggen dat we nu r u i m v i j f t i e n
maal zoveel ui tgeven.

Niet alleen doordat we meer
zelf doen. maar ook doordat

en prettig hanteerbare boor-
machines, slijpers, schaven en
wat dies meer zij. Allerlei
hulpmidddelen als siliconen-
kit, voegkruisjes, handzame
isolatieplaten, tweezijdig
kleefband om van spiegels tot
ophanghaken muurvast en
snel te kunnen bevestigen.

Vergelijk dat eens met 25
jaar geleden? Toen moest je
wel een erg handige vakman
zijn als je aan doe-het-zelven
begon. Nu wordt het de men-
sen veel gemakkelijker ge-
maakt. En dat is maar goed
ook, want het mag dan leuk
zijn om een prachtige parket-
vloer te leggen of een mooie
wandbetimmering te maken,
niemand gaat voor zjn lol een
lek dak repareren. Vooral

voor die minder leuke maar
wel uiterst noodzakelijke on-
derhoudsklussen zijn de ma-
terialen en hulpmiddelen te-
genwoordig aanmerkelijk
verbeterd en vereenvoudigd.
Maar je moet daarvan dan wel

kennis kunnen nemen. Een
beurs is daarvoor de aangewe-
zen gelegenheid. Vooral als
daar al die nieuwe machines
en handige vindingen worden
gedemonstreerd. En dat doen
ze op Karwei.

WOON- & DOE-HET-ZELFBEURS

BERNHARDHAL I l l -Bd BEHNHARDHAL II -Bd BERNHARDHALI -Bd
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Dit jaar wordt Karwei voor de
25ste keer in het Jaarbeurs-
complex in Utrecht gehou-
den. Na de zilveren vakmani-
festatie volgt vier dagen lang
de -Woon- & Doe-het-zelf-
beurs voor de consument.

Van donderdag 23 tot en met
zondag 26 januari kunt u ei
neuzen naar noviteiten, de-

monstraties bekijken en deel-
nemen aan diverse activitei-
ten.

Maak van de gelegenheid
gebruik een bezoek aan
Utrecht te brengen, want vol-
gend jaar zal voor Karwei een
andere formule worden geko-
zen. En daarin is de Woon- &
Doe-het-zelfbeurs niet opge-
nomen.

KARWEI '92

WOON & DHZ BEURS: 23 T/M 26 JAN. 1992

De Woon- & Doe-het-y.elf-
beurs Karwei '92 is over/ich-
telijk ingedeeld.

1. Uitsluitend vakbeurs
2. Ijzerwaren/gereedschap
3. Uitsluitend vakbeurs
4. Uitsluitend vakbeurs
5. W'oondecoratie/keukens/

sanitair
6. Hout/tuin/bouw
7. Woontheater
8. Demonstratieplein

10. Jubileum-activiteiten

Gesprekken met interieurdeskundigen
WOONTHEATER MET LEONIE SAZIAS

• Leonie Sa-
zias is elke dag
present in het
Woontheater

Het Woontheater op de vori-
ge Woon- & Doe-het-zelf-
beurs was zo'n succes, dat u
hiervoor ook dit jaar weer te-

cht kunt in de M a r i j k e h a l
allerlei wetenswaardigs

ver woonstijlen, k i emen ,
verf en wandbek led ing , wo-
ningtextiel, raamdecoratie.
keukeninr icht ing , san i ta i r en

cht te zien en te horen.
van tv bekende Leonie Sa-

'as voert gesprekken met in-
terieurdeskundigen en laat
dia's en videobeelden over de
verschillende onderwerpen
zien.
Elke dag / i j n er voorstel l in-

gen waar in de verschil lende
onderwerpen van uur tot' uur
behandeld worden. Het hek-
huis komt op zo'n dag aan de
orde.

Interieur-
sneltekenaars

IVCI«t Hebt u een interieurpro-
bleempje dan k u n t u dat
een van de in te i ieur-snel te j
naars voorleggen, die
voor u een p l a n n e t j e op pa-
pier zet.

Het doe-het-zelf- en demon-
stratieplein k r i jg t dit j aa r een

nog k leur iger en speelser op-
zet. De bekende h u i s j e s / i j n
vervangen door f l eu r ige kra-
men, een aanta l grote tenten
en maxi-parasols .

En u i t e r aa rd is maandblad
Doe-het-zelf weer aanwe/ig
en kunt u met uw specif ieke
vragen over allerlei klussen en
karwei t jes b i j aar tsdoe-het-
zelver (Ves Snoev terecht.

Joop Huizing
Joop l lm/ ing , s tandwerker
van het programma Brand-

punt in de Mark t zal op de
hem eigen w i j z e een groot
a a n t a l p roduk ten op het po-
dium presenteren. Fabrikan-
ten demonstreren die produk-
ten bovendien in hun k raam
of t e n t . 7o k u n t u leren hoe u
een hek moet bouwen. ()t een
hogedrukspuit dient te hante-
ren. Er is ook veel a a n d a c h t
voor beveiligi ngsproduk t e n ,
voor verf en behang , boorma-
chines, l i j m e n e n k i t t e n . K o r t -
om, enkele t i en ta l l en demon-
strerende deelnemers l a ten u
de f i j ne kneepjes en m o g e l i j k -
heden van hun produkten
zien.

Bezoek aan
Karwei altijd
doeltreffend
Wanneer u een kaartje
koopt voor Karwei,
krijgt u er bij de kassa
een voetbalkaart bij.
Goed bewaren die kaart .
Op het doe-het-zelf
Plein mag u hiervoor een
keer op het daar opge-
stelde doel schieten, on-
der het motto: een be-
zoek aan Karwei is altijd
doeltreffend.
Elke beursdag opnieuw
worden er vele prijzen
beschikbaar gesteld voor
succesvolle doelschop-
pers, van een simpel rol-
letje plakband tot een
heuse boormachine.
Je kunt maar nooit we-
ten. Niet geschoten is al-
tijd mis.

Volop karweinieuws bij:

BARENDSEN
Zutphenseweg 15

VORDEN

Telefoon 05752-1261

NOVITEITEN VOOR NIEUWSGIERIGE DOE-HET-ZELVERS

• Veüigheidsraamsluiting
met sleutel.

Vijfentwintig jaar geleden was
er elke week wel wat nieuws
van het doe-het-zelf-front te
melden. De ene Willie Wortel
had een hulpmiddel bedacht
voor mensen met twee linker-
handen, de andere slimmerik
weer een machine om je han-
den thuis te kunnen houden.
En er moest heel wat uitgevon-
den worden eer er voor de
meeste dhz-problemen oplos-
singen gevonden waren.
Dat is inmiddels gebeurd.
Echt groot nieuws is er de
laats te j a r e n dan ook n ie t
meer te melden. Hoewel we
af en toe nog weieens v e r b l i j d
worden niet iets spectaculai rs .
Of dat ook op de/.e zilveren
Karwei het geval zal z i j n ' . '
Mogelijk, want het echte gro-
te n i e u w s , dat houden expo-
santen meestal vast tot v l a k
voor de beurs.

Maar we k u n n e n u toeh wel
een indruk geven van een aan-
tal nov i te i t en en prakt ische
vernieuwingen, die op de
beurs te v inden zi jn .
Wat zou u /eggen van een
kraanadapter met waterstop?
Dit apparaa t je past op elke
kraan en is voorzien van een
soort voelspriet. /olang je
niet je hand een bord of glas
die spriet aanraakt , b l i j f t het
w a t e r lopen. Laat je de sprict
los, dan stopt cle watertoevoer
onmiddel l i jk . Met deze adap-
ter kun je h i j c le d a g e l i j k s e
handelingen als handen was-
sen, tanden poetsen, de vaa t
spoelen en d e r g e l i j k e heel
veel water besparen.
!• en heel s l imme Nederlandse
vinding is de Bi t - ( ' l i ck . Dit
hulps tuk kan na het boren op
de mach ine worden ge/et.
zonder de boor te hoeven ver-

wi jde r en , om ermee te
schroeven. Wil men weer bo-
ren dan is de B i t - C ' l i c k met
een enkele handbeweging er
af te halen.

Milieuvriendelijk
Veel aandacht ook voor a l le r -
le i m i l i e u v r i e n d e l i j k e produk-
ten als waterverdunbare vloe-
ra fwerk ings - en onderhouds-
middelen , ve rven , beitsen,
hech tpr imers en betonver-
ven. Bi j verf n ie t a l l een aan-
dacht voor het mi l ieu doch te-
vens voor k l e u r . Steeds groter
wordt het aanbod in k l e u r e n ,
vooral ook door de mengma-
chines d i e v r i j w e l e lke denk-
bare t i n t kunnen maken .

Verf. behang , g o r d i j n e n en
andere interieurprodukten

worden door de versch i l l ende
fabrikanten qua kleur en des-
sin steeds n a u w k e u r i g e r op el-
kaar afgestemd.
Maakt het combineren ge-
m a k k e l i j k , maar biedt t e v e n s
de mogeli jkheid voor een /eer
persoonl i jke i n v u l l i n g van de
inter ieurcomposi t ie . Op Kar-
wei is ook het aanbod in op
e lkaa r afgestemde badkame-
raecessoires, in de breedste
zin van het woord, di t j a a r
weer ve rde r u i tgebreid .
( ' rackl in 'F in ish is de naam
van een n i e u w p r o d u k t , be-
staande uit twee spuitbussen
waarmee een craquelé of mar-
mer e f fec t kan worden ge-
creëerd. Het kan op alle mo-
g e l i j k e ondergronden, zoals
kuns t s to f , hout , steen. glas.
keramiek e n m e t a a l , l - r / i j n
zes versch i l l ende k l e u r e n .
Veiligheid in huis is een ander

thema dat steeds weer en ui t -
gebreider terugkeert op Kar-
wei. A l l e r l e i s loten en s l u i t i n -
gen, die het d i even m o e i l i j k
maken binnen te komen.
Nieuw is bi jvoorbeeld een
veiligheidsraamsluiting in
messing die niet een s leute l
kan worden afgesloten. Iets
voor uw b o v e n l u i k j e of keu-
kenraampje?
Bent u op zoek naar een los te
leggen kurkv loe r . een d raag-
bare hogedrukreiniger, een
opvouwbare ladder, een be-
hanginsmeer-apparaal of la-
minaat parket'.' Kom dan naai-
de beurs. l T is nog vee l meer
te z ien. Misschien betekent
voor u het kluis je in de vorm
en met het u i t e r l i j k van een
bierblikje wel liet nieuws van
het j a a r . Of een programma
kuns t s t o f bouwpro t ïc len . l '
beki jk t 't maar.

Route per
computer
Wilt u alles /ien? Dan gaat u
waarschijnlijk stand voor
stand en gang voor gang alle
hallen door. Maar misschien
hebt u alleen voor bepaalde
dingen belangstelling. Voor
decoratieve interieurafwer-
king bijvoorbeeld. Bij de en-
tree van de beurs kunt u uw
wensen kenbaar maken. De
computer maakt dan voor u
een uitdraai waarop een route
langs alle stands met produk-
ten voor interieurdecoratie is
uitgestippeld. Dat bespaart u
veel ge/oek en onnodig geloop.
Want zo'n dagje Jaarbeurs is
toch al zo gauw om.

meer mensen doe-het-zelvers
zijn geworden. H i e r u i t b l i j k t
wel dat ze l fdoen in en om het
huis een nationale bezigheid
is geworden. Niemand kan ei
meer omheen.

Meest gekochte
gereedschappen
Iedereen heeft gereedschap in
huis, ook al is men geen fer-
vente klusser. Je koopt alle-
maal wel eens een tang of
schroevedraaier. Over schroe-
vedraaiers gesproken. Dat
zijn, met /agen, de meest ge-
kochte handgereedschappen,
zo blijkt uit onderzoek.

Duurder
behang
gevraagd
De consument heeft duidelijk
weer belangstelling voor be-
hang tegen de wand. Dat is
voor een deel te danken aan de
betere collecties die vooral de
verf/behang-speciaal/aken te-
genwoordig brengen. Kr is
vooral vraag naar duurdere
behangsoorten met een rol-
prijs van ƒ 25.- en meer, /.o
blijkt uit marktondcr/oek van
A.C. Nielsen (Nederland bv).

Naar behang in de goedkopere
soorten (minder dan ƒ 17.-per
rol) daalt de vraag opvallend.

Accu-
boormachines
De snoerlo/e boormachine
wint steeds meer terrein. Van
de 100 verkochte machines
gaan er 46 met accu en 54 voor
netstroom over de toonbank.

Accu-machines /ijn er in twee
versies: met ingebouwde en
met uitneembareaccu. Vooral
de laatste spreekt de koper
aan, hoewel de gemiddelde
verkooprijs van die machines
tweemaal /.o hoog is als met
ingebouwde accu. Blijkbaar is
de consument goed milieube-
wust. Aangenomen mag wor-
den dat apparaten met inge-
bouwde accu-cel op den duur
helemaal niet meer gewenst
zijn in verband met de in/ame-
ling van nikkel-cadmium bat-
terijen.

DUK BON
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Op al onze afdelingen:
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Restaurant en Zaal

DE HERBERG,
Vorden
ZAAL OPEN 19.30 UUR

AANVANG SHOW 20.00 UUR

BRUIDS
SHOW Voorverkoopt 10,-

Aandezaalf 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.

Voorverkoop:
Covers Bruidsmode, Zutphen
ABNAMRO Vorden - De Herberg, Vorden

DEELNEMERS:
Restaurant en Zaal 'DE HERBERG'
WALLE TEMPELMAN

ABN AMRO Zutphen/Vorden

Vakfotografie TED BUTER
Geschenkenhuis BARENDSEN, Serviezen
GUUSTA BRUGGERT Huidverzorging
Bruidsmode COVERS
SCHURINK 't Winkeltje in Brood en Banket
Bloembinderij Kwekerij KETTELERIJ
Juwelier-Opticien SIEMERINK
Drukkerij WEEVERS
INGRIDS Haarmode
Taxibedrijf v/h Tragter, A. KLEIN BRINKE

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor je

trouwen gaat. Van bruidsboeket tot trouwring en van

bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard voor

ouders en schoonouders!

l l

l

Wij kothten ALLE spijkerbroeken van dit WERELD merk !

jpijkerbroekeiL
* A l J ft A f\f\ f\f\

Kom snel want Op = Op

AM. M. 28 - 38
PERFECTE PASVORM
DE BESTE KWALITEIT
DIV. MODELLEN EN WASSINGEN
WINKELPRIJS 59.50 EN 69.50

voor
of 39. per stuk

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

Voor

houtversnipperen:

BEL 05755-1527

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink

Hoogstraat 32 - Toldijk

Helpeen
oorlpgskind

uit de
lappenmand

Giro 121 UNICEF
of bel voor uw donatie:

06-35024040 (50 et. p.m.)

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio -TV- video

OCCASION
Veel keus aan inruilers

tlage Zutphenseweg 8
Achter Muziekboetiek

Eigen technische Dienst SHOP
Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Geboortekaarten

Drukkerij

WEEVERS

i s 2 2 7250 AA VoKlr
Telefoon 05752-101 O

WAT IS PERFEKTIE?
• ///:/ Hi-sn: in t nt- NAIÏ'I>K
• VERWEND WORDEN
u AANDACHT
• I-'.RKKNNINC
f ARTISTIEK
f UW WENSEN
• KAPPF.KS MI i STIJL

/•\ III \ M KIM \ ,\\.\K l'l KI l klll

J I M H E E R S I N K
HAARMODE VOOR DAMES EN HEREN
\'t>Ki>i-..\: /.i irill . v.sv u / • .< ; 21

05752 - 1215

KEURSLACER

In onze ambachtelijke keurslagerij is

plaats gekomen voor een sympathieke,

gemotiveerde

VERKOOPSTER
17-19 jaar

4 DAGEN PER WEEK (dinsdag t/m vrijdag)

Wij denken aan iemand met goede

contactuele eigenschappen en

die staat voor dit — zo creatieve en

veelzijdige — vak!

Ervaring strekt tot aanbeveling,

maar dit is geen vereiste.

Indiensttreding zo spoedig mogelijk!

KEURSLAGERIJ

VAN DAM
Laarstraat 3 - 7201 CA Zutphen

Tel. 05750-12014



Gezamenlijke
voorlichtingsaktie mest- en
ammoniakmaatregelen
De Dienst Landbouwvoorlichting (DLV), de Sociaal Economi-
sche Voorlichtingsdienst (SEV) en de Mestbank organiseren een
gezamenlijke voorlichtingsaktie in Oost-Gelderland voor alle
agrariërs en loonwerkers. Hierbij krijgen met name de opslag,
aanwending, afvoer en kwaliteit van de mest veel aandacht, even-
als de hinderwet en overige mestregelgeving.
De bijeenkomsten vinden 's middags
en 's avonds plaats op:

donderdag 23 januari:
— zalencentrum 'Spilman', Nelis-

senstraat 21, Beltrum;

maandag 2 7 januari:
— café-restaurant 'De Radstake',

Twenteroute 8, Heelweg (zaal Na-
poleon);

dinsdag 28 januari:
— café-restaurant 'Den Tappen', Nr.

111, Miste en hotel "t Heuveltje',
St. Jansgildestraat 27, Beek;

woensdag 29januari:
— café-restaurant 'Den Bremer',

Zutphen Emmerikseweg 37, Tol-
dijk.

De DLV-bedrijfsdeskundigen pluim-
vee en akkerbouw zijn alleen 's mid-
dags aanwezig!

Inhoud bijeenkomst
De bijeenkomst bestaat uit een ten-
toonstelling met stands over boven-
genoemde onderwerpen. Van de
DLV, SEV en Mestbank zijn deskun-
digen aanwezig die iedereen met
raad en daad terzijde kunnen staan
op het terrein van:

* De technische- en economische
gevolgen van de mest- en ammo-
niakmaatregelen voor uw bedrijf.
De regels over uitrijperioden en
uitrijmethoden zijn per gebied
verschillend. Dit heeft ingrijpende
gevolgen voor de opslagcapaciteit
en de bemesting.

* De hinderwet en overige mestre-
gelgeving. Afhankelijk van de be-
drijfssituatie is er een andere in-
vulling van de hinderwet. Denkt u
maar aan de ecologische richtlijn
en de A.M.v.B. melkveehouderij-
bedrijven.

* De mestopslag, -afzet en -kwaliteit.
Veel bedrijven staan voor de vraag
of ze zelf opslag bouwen of mest
afzetten. Vooral voor bedrijven
met weinig grond zijn afspraken
over afzet en kwaliteit van mest
van belang.

Tot slot
De nieuwe voorschriften zijn inge-
wikkeld. Dit blijkt ook uit de vele vra-
gen, die bij de voorlichtingsdiensten
binnenkomen. De gevolgen voor het
eigen bedrijf zijn vaak moeilijk in te
schatten. Er is volop gelegenheid in
gesprekken met voorlichters aan-
dacht te besteden aan individuele
vragen. Men ontvangt geen persoon-
lijke uitnodiging!

'Het Chassidisme'
De commissie Kerk en Israël organi-
seert in samenwerking met de Joodse
gemeente Zutphen op zondagmid-
dag 26 januari een bijeenkomst in de
synagoge aan de Dieserstraat over
het onderwerp 'Het Chassidisme'.
Spreker zal zijn rabbijn J.S. Jacobs.
Het chassidisme, een mystieke volks-
beweging in het Jodendom, die in de
eerste helft van de achttiende eeuw in
Oost-Europa opkwam. De stichter
was Israël van Mesbiz, die Ba'al Sjem
Tow, d.w.z. Meester van de Goede
Naam genoemd werd. Elie Wiesel
schrijft in zijn boek 'De Wanhoop
Verdreven': "In die tijd bracht het
chassidisme de verlatenen, de ont-
wortelden en de slachtoffers datgene
waar ze het meest behoefte aan had-
den: het gevoel te bestaan in het hart
van de Joodse geschiedenis." Het
chassidisme heeft het orthodoxe Jo-
dendom doortrokken. Hoe? Daaro-
ver hopen wij op 26 januari te horen.
In de pauze zal u een kopje koffie of
thee worden aangeboden, terwijl
erna gelegenheid is tot het stellen
van vragen aan rabbijn Jacobs.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de
Openbare Bibliotheek:
Berg, Marinus van den, Zorgen als
beroep - Boyd, William, Brazzaville-
strand - Dijk, Evert van, F.W. de
Klerk: biografie - Galesloot, Hans,
Bedrog in Medisch Centrum West -
Garner, Carolyn, Koken metdewok-
Gorbatsjov, Raisa, Tussen hoop en
vrees -Johnson, Cathy, Speciale ef-
fecten in aquarel - Kuppenveld, Rian
van, Claus, Prins der Nederlanden -
Lorsheijd, Fred, Het appel- en pe-
renboek - Mevius, Johan, Speciale
catalogus van Nederlandse munten -
Roest, Truus van der, Belofte van
trouw - Rosse, P. van, De Geldersche
Tramwegen, 55 jaar autobusgeschie-
denis - Rossi, Frank, Brillen, van
leesglas tot mode-artikel - Scholes,
Katherine, Het tweelingteken - Sie-
belink, Jan, Sneller dan het hart -
Sloan, Annie, Decoratieve verftech-
nieken - Tada, Jon i Eareckson, Een
stap verder Joni - Tekin, Latife,
Bloemheuvel - Tellegen, Toon, Een
langzame val - Updike, John, Rabbit
rust.

SPORT- nieuws

SV Ratti
SV Ratti heeft de contracten met de
trainers van de zaterdagafdeling,
(dhr. P. Lash) en dames (dhr. F. Ha-
gens) een jaar verlengd. De tot nu
toe behaalde resultaten, de weder-
zijdse tevredenheid en de wens van
de spelersgroep hebben een door-

slaggevende rol gespeeld in deze ver-
lenging.
Voor de zondagafdeling vinden de
besprekingen half februari plaats.

Uitslagen
Jeugd: Ratti Cl-Neede C2 1-3; Med-
do B l-Ratti B l 2-2.

Programma
Ratti B l -Diepenheim B l.

RTV
Club Kampioenschap Cycle-
cross
Afgelopen zondag werd er gezamen-
lijk met de wielerverenigingen ETP-
Zutphen en De Zwaluwen-Deventer
het Club Kampioenschap Cycle-
cross gehouden. De grote opkomst
zorgde er voor dat er maar liefst 40
renners aan het vertrek stonden. De
RTV stond met 14 renners aan het
vertrek. Grote afwezige was Jan Wee-
vers die verstek moest laten gaan
door de blessure die hij vorige week
opliep bij de Nederlandse Kam-
pioenschappen. Zodoende zou de
club-kampioen bij de RTV wel bet-
wist worden tussen de broers Peters
(Rudi en Bennie). Er werd gezamen-
lijk gestart met de andere verenigin-
gen.
Bij de eerste doorkomst bleken zes
renners van de RTV op kop te liggen.
Rudi Peters nam onmiddellijk een
grote voorsprong, gevolgd door de
zeer goed rijdende Junior Edwin
Maalderink uit Warnsveld. Die werd
weer op de hielen gezeten door Ben-
nie Peters. Daarna volgden Wim Bos-
man, Eddy Heuvelinkenjohn Schoe-
naker die samen in een grote strijd
verwikkeld waren.
Bennie Peters nam al snel de tweede
plaats in, maar zijn broer Rudi fietste
toen al ver vooruit. Deze posities
hield men dan ook tot aan de finish.
Algemeen Clubkampioen van de
RTV werd Rudi Peters.

Verdere einduitslagen RTV:
2. Bennie Peters (Wichmond), 3. Ed-
win Maalderink (Warnsveld).

Nieuwelingen Kampioen: Lars Vos.

BZR
Uitslagen
GROEP A: 1. mevr. Bornkamp/
mevr. Hendrik 63.4%; 2. dhr. Groot
Bramel/dhr. Wolters 62.0%; 3. mevr.
Gillis/mevr. Smit 59.8%. GROEP B:
1. mevr. Bokkinga/dhr. Bokkinga
57.7%; 2. mevr. de Jonge/mevr. Lou-
werse 57.1%; 3. mevr. van Gastel/
dhr. van Gastel én mevr. Groenwold/
dhr. Snel 52.9%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Info: 2830.

Dash
Uitslagen

JA Devolco l-Dash l 0-3, HP DVO
l-Dash l 3-0, H2B Almen l-Dash 2
1-2, D2A Vios 3-Dash 4 3-0, D3A
Bruvoc 4-Dash 5 2-1, D4A Vios
5-Dash 7 3-0, JA Bruvoc l-Dash l
1-3, MC Heeten 1-Dash l 3-0.

Programma
H2A Devolco 6-Dash 3, H3A Sociï
1-Dash 4, Dl Salvo 1-Dash 3, MB
Wilhelmina-Dash l, D3Div.fi Vios
1-Dash/Sorbo, H2B Bruvoc 4-Dash
2, D3B Bruvoc 3-Dash 6, MA Hansa
1-Dash l, MC Sp.Dev. 1-Dash l, HP
Dash l-Voorn, l, DP Dash 2-Voorw.
2, D2A Dash 4-Boemerang 2, D3A
Dash 5-Harfsen 4, D4A Dash 7-Lette-
le 2, JA Dash l-Devolco 2, JC Dash
1-Boemerangl.

Flash
Flash l begon de tweede seizoenhleft
met een leuke wedstrijd tegen Eefde.
Flash l was even sterk als Eefde, maar
slaagde er niet in om wat punten mee
naar huis te nemen. Het werd een
hele krappe 5-3 overwinning voor
Eefde.
Flash 2 wilde revanche nemen op
,,Thuve", waai van eerder dit seizoen
verloren werd. De wedstrijd ging ge-
lijk op en na de herendubbel stond
„Thuve" met 3-2 voor. Daarna speel-
de Flash weer „normaal" en kon het
toch nog met 5-3 de wedstrijd win-
nen.
Flash 3 speelde tegen ,,Sjuttle Up".
De eerste wedstrijd eindigde in een
gelijkspel en er moest dit keer een
overwinning in zitten. De dames van
Flash wonnen hun enkels en de dub-
bel. De heren van „Sjuttle Up" waren
ook vrij sterk en de stand was weer in
evenwicht. De mixen werden tenslot-
te ook over de beide teams verdeeld.
Flash 4 speelde tegen zo'n beetje de
koploper in de 5e klasse. „Pluumke"
uit Winterswijk had toch nog enige
moeite met Flash, want Flash speelde
gewoon goed. Na enige driesetters
en spannende partijen werd het dan
wel 6-2 voor „Pluumke", maar het
had net zo goed 5-3 kunnen zijn.

WWWrden
Hercules- Vorden 4-1
In deze ^tmoeting zocht Hercules
vanaf h^Begin de aanval. Vorden
wist met oe korte combinaties geen
raad. In de elfde minuut verraste
Marco Gerritsen Vorden-doelman
Gerrit Wenneker met een listig steek-
balletje.
Tien minuten later kreeg Hercules-
speler Wouter Brinkman de bal na
een afgeslagen aanval als het ware op
een presenteerblaadje: 2-0. Acht mi-
nuten later was het opnieuw de ge-
vaarlijke Marco Gerritsen die profi-
teerde van een fout in de Vordense
defensie.
In de tweede helft pakte Vorden de
zaken energieker aan en trok de
ploeg massaal ten aanval. Reindjan
Westerveld verkleinde de achterstand
in de vierde minuut tot 3-1. Even la-
ter knalde Ronald Visser via de han-
den van de Hercules-doelman op de
lat.
Vorden kreeg hierna nog enkele goe-
de mogelijkheden, maar wist hier
geen gebruik van te maken. In de
laatste minuut werd er aan de andere
kant wél gescoord. Adri Everts be-
paalde de eindstand uit een vrije
schop op 4-1.

Uitslagen
VIOD A3-Vorden A2 2-0, Vorden BI -
Ratum BI 1-1, Vorden Cl-Reuni Cl
0-5,PaxC2-VordenC2 1-18.
Hercules 1-Vorden l 4-1, Sociï
2-Vorden 3 2-1, Voorst 4-Vorden 4
1-2, Vorden 5-Diepenheim 3 0-3,
Vorden 6-Deo 4 2-2, Vorden 7-Brum-
men 5 0-5.

Programma
Zutphen Al-Vorden A l , Vorden A2-
Grol A2, Neecle B l -Vorden B l, Eiber-
gen C l-Vorden Cl, Vorden C2-Vars-
seveld C2.
Robur l-Vorden l, Erix 2-Vorden 2,
Vorden 3-Erica 5, Vorden 4-Erica 6,
SVBV 3-Vorden 6, Hercules 5-Vor-
den 7.

SV Ratti
Sinar Maluku-Ratti O- 4
Het eerste zaterdagteam van Ratti
heeft goed overwinterd. Door een
duidelijke 0-4 zege bij het op de 3e
plaats staande Sinar Maluku is in-
middels een voorsprong van 6 pun-
ten ontstaan op de nieuwe nummer
3: Eerbeekse Boys.

Zoals zo vaak begon Ratti de wed-
strijd met een afwachtende houding.
Twintig minuten lang leek Sinar Ma-
luku goed tegenstand te kunnen ge-
ven, maar nadat Mark Sueters z'n
eerste goede kans gemist had, was het
bij de 2e keer wél raak. Toen even
later een schitterende combinatie
van Dinand Henclriksen en Mark
Sueters belandde bij Peter Immink,
wist hij deze fraai af te ronden. Vlak
voor rust wist Herbert Rutgers met
een goede uittrap Mark Sueters te
bereiken die de hele defensie op
snelheid klopte en 0-3 liet aanteke-
nen. Keeper Herbert Rutgers moest
slechts één keer handelend optreden
bij een goed schot van de tegenstan-
der.
De tweede helft liet Ratti de tegen-
stander iets meer komen, waardoor
de counters erg gevaarlijk werden.
Ratti bleek echter deze ruimte niet
om te kunnen zetten in doelpunten.
Pas nadat Dick Smit uit het veld was
gestuurd [wegens commentaar op de
leiding] werd één van de vele kansen
benut door weer Mark Sueters.
Door deze overwinning komt Ratti
op gelijke hoogte met Eefde, dat vrij
was. Aanstaande zaterdag speelt Ratti
thuis tegen Concordia Wehl.

Damesvoetbal:
Ratti- Loenermark
Afgelopen zondag speelden de da-
mes een zeer belangrijke wedstrijd
tegen hun naaste concurrent. De
druk was groot, want bij winst zou
Ratti 4 punten voorsprong hebben
op Loenermark.
Het eerste halfuur had de thuisploeg
meerdere kansen gecreëerd. Petra
Vissers benutte er twee. Het eerste
doelpunt was een mooie lob die via
de tegenstander in het doel beland-
de. De tweede goal kwam uit een goe-
de actie van Gerda Bijenhof. Een
schot op de keeper weerkaatste, waar-
na Petra Vissers in de rebound de bal
in het net schoot.
Na deze 2-0 voorsprong zakte Ratti
terug in de verdediging, wat helaas
wel vaker gebeurt. Loenermark pro-
fiteerde en scoorde 2-1. Met deze
stand gingen de dames naar de
kleedkamer.

Het begin van de tweede helft was
weer voor Loenermark ̂ & al snel
werd het 2-2. De goede d^tlitie van
de thuisploeg gaf de doorslag. Loe-
nermark kwam nauwelijks meer aan
de bal en Petra Vissers liet duidelijk
zien dat ze topscoorder y^ji Ratti is.
In een mooie solo maakt^B3-2. Het
laatste doelpunt kwam op naam van
Brigit Lebbink. Gerda Bijenhof nam
een mooie hoekschop, die via een
schitterende omhaal in het net be-
landde. De eindstand was dus 4-2.

Sociï
Uitslagen
SociïCl-HalleC12-l,SociïB-SDZZ
BI 2-0, Sociï-Gorssel 3-3, Sociï
2-Vorden 32-1, Sociï 3-Loenermark
5 0-5, Zutphania 4-Sociï 4 6-0, Erica
'767-Sociï54-l.

Programma
25januari: Neede C2-Sociï Cl, Sociï
B-Zutphen B - 26 januari: Sociï-Kl.
Dochteren, Loenermark 4-Sociï 2,
De Hoven 3-Sociï 3, Sociï 4-SHE 4,
Sociï 5-Zutphen 6.

LRenPC
de Graafschap
Op 18 januari werd in manege ,,De
Luchte" Irene Regelink met haar
paard Ramzes Kringkampioene van
Kring Achterhoek Noord en was
daarmee de beste amazone óver drie
wedstrijden in het B-springen. Ook
behaalde /ij de 5e prijs in het
B-springen progressief.
Martine Rutting behaalde met haar
paard Erasmus de 7e prijs in het
B-springen klassiek en de 6e prijs in
het B-springen progressief.

Dammen
Henk Lenselink Gelders
kampioen 2e klasse
Met nog een ronde te spelen heeft
DCV-jeugdleider Henk Lenselink de
titel in het Gelders kampioenschap
tweede klasse zeker gesteld. Door een
overwinning op Fred Hartjes uit Ulft
werd hij met een score van 9 uit 5
onbereikbaar voor de konkurrentie.
Gerco Brummelman is uitgespeeld
en staat met 8 uit 6 op een tweede
plaats.

Mike Voskamp speelde bij de junio-
ren remise met Ferry Kemperman.
Hij staat op de gedeelde 3e plaats
met 13 uit 9. Mark Klein Kranenbarg
begint langzaam punten te pakken
en staat nu l Oe met 4 punten.

Henk Ruesink kreeg in de halve fina-
le hoofdklasse de winstvoering niet
rond tegen Jos Peelen, maar met zijn
6 uit 4 heeft hij nog uitstekende kan-
sen op een finaleplaats.

In Terborg zi jn de distriktsvoorron-
des. Harry Graaskamp vierde /ijn
rentree bij de persoonlijke wedstrij-
den met een overwinning op Harry
Vos. Bertus Ni jenhuis verloor van de
Brummenaar Bosch.
In de eerste klasse komt Gerco Brum-
melman uit. In een vooruitgespeelde
wedstrijd kwam hij tot winst tegen
Tuenter uit Sinderen. Ook Jan Hoe-
nink kwam in de tweede klasse tot
winst en wel op Eltenaar Frerix. Theo
Sluiter deelde de punten met Buiting
uit Wehl.

Halve finales van Nederland
In de halve finales van Nederland zijn
na dit weekeinde 4 rondes gespeeld.
Wieger Wesselink lijkt zich overdui-
delijk te klasseren voor het Neder-
landse kampioenschap: hij heeft nog
geen punt verloren en staat met 8 uit
4 riant aan kop in zi jn groep.
Henk Hoekman /al moeite hebben
zijn resultaat van vorig jaar te evena-
ren. Hij staat met 3 punten uit 4 wed-
strijden 6e.

'£ Hoge schooldamkampioen
DCV organiseerde op 18 januari in
samenwerking met het distriktsbe-
stuur het schooldamkampioenschap
Basisonderwijs van distrikt Oost in
,,d'Olde Smidse". School ,,'t Hoge"
wist in dit kampioenschap als eerste
te eindigen.
In de finale tegen „de Vlier" uit Win-
terswijk werd het 4-4, maar door de
overwinning aan het eersle bord van
Ruben Bleumink kon jeugdleider
Bennie Hiddink de kampioensbeker
uitreiken aan het Vordense school-
team.
Het team bestond verder nog uit
Daan te Riele, Ronald Scheffer,
Maarten Bos en Frederik Kramer. De
Gelderse finale, waarvoor de eerste 6
aan komenden zich hebben ge-
plaatst, is op 22 februari in Mook.
De 16 scholen waren onderverdeeld
in 4 voorrondes van 4 teams. De eer-
ste twee scholen per voorronde
plaatsten zich voor de 2 winnaars-
groepen. School ,,'t Hoge" wist in
deze voorronde alle wedstrijden te

winnen: allereerst met 6-2 van „de
Regenboog" Doesburg, met 8-0 van
„Koningin Wilhelminaschool" uit
Varsseveld en tenslotte met 5-3 van
„OBS Overstegen" Doetinchem. De
andere groepswinnaars waren „Tere-
binth" Zevenaar, „OBS Hagen" Doe-
tinchem en „de Vlier" Winterswijk.
In de winnaarsgroep liet „'t Hoge"
een steekje vallen: 4-4 tegen „Don
Bosco" uit Zutphen, maar door de
wedstrijden tegen „OBS Hagen"
(6-2) en „Totempaal" Doesburg
(7-1) te winnen werd ,,'t Hoge" eer-
ste van deze groep. In de andere pa-
rallelgroep was „de Vlier" Winters-
wijk winnaar, zodat die als tegenstan-
der in de finale uitkwam.

De eindstand na de finalewedstrijden
is: 1. ,, 't Hoge" - 2. „de Vlier" Win-
terswijk- 3. „Regenboog" Doesburg.

Waterpolo
Monterzege Heren 2
De Heren 2 hebben de uitwedstrijd
tegen DD 3 uit Doetinchem met niet
minder dan 8-15 gewonnen. De Vor-
denaren waren over alle linies ster-
ker. De goals werden gescoord door
Arjan Mengerink 6x, Frans Karmig-
gelt 4x, Kier Knol 2x, Rudi Sloot 2x
en Christiaan Brinkhorst.

RZC-Vorden (dames) 19-2
De dames van Vorden kregen in Pa-
pendal tegen RZC een geweldig pak
slaag. De Vordense dames gingen
met niet minder dan 19-2 ten onder.
Alleen in de eerste periode kon Vor-
den nog enige tegenstand van bete-
kenis bieden. Grietje Welleweerd
sc( >oi de de Vordense tegengoals.

Vorden (heren)-AZC8-5
De heren van Vorden keken in de
eerste periode tegen AZC tege;n een
0-3 achterstand aan. De tweede pe-
riode werd afgesloten met een ach-
terstand van 2-4. Han Berenpas en
Marck Karmiggelt scoorden tegen.
In de derde periode werden de ba-
kens ver/et, Jaap Slertefeld, Riek
(ii (>ot Roessink en André Karmiggelt
bezorgden Vorden een 5-4 voor-
sprong. In de laatste periode maakte
André Karmiggelt met drie uitste-
kende doelpunten aan alle spanning
een einde. Vorden won met 8-5.

'Vlees & Gezondheid',
een boekje vol boeiende
informatie

'Vlees & Gezondheid' is de titel van een nieuwe uitgave van het
\oorlichtingsbureau Vlees, waarin tal van consumentenvragen
worden beantwoord. Actuele onderwerpen, zoals vet- en choleste-
rolgehalte, maar ook onderwerpen als het bewaren van vlees en
vleeswaren, barbecuen en vlees meenemen op vakantie komen in
deze uitgave uitgebreid aan de orde.

Naslagwerk
Het boekje 'Vlees & Gezondheid' telt
maar liefst 40 pagina's, voorzien van
ovei /ichtelijke labellen en tal van
kleurenillustraties. De uitgave is een
uitstekend naslagwerkje voor ieder-
een die meer wil weten over het eten
van vlees in relatie tot /ijn eigen ge-
zondheid. Wat hebben puistjes en
varkensvlees met elkaar te maken?
Wordt acne daardoor nu wél of niet
beïnvloed? En, mag je bijvoorbeeld
vlees gebruiken bij een aandoening
als jicht?

Veilig bewaren
Maar ook een onderwerp als het be-
waren van vlees en vleeswaren komt
in het boekje uitgebreid aan de orde.
Zo blijkt er nog steeds onduidelijk-
heid te bestaan over het invriezen en
ontdooien van vlees. En, hoe lang
men bijvoorbeeld filet americain in
de koelkast kan bewaren. 'Vlees &
Ge/ondheid' geeft ook op de/e vra-
gen een helder en duidelijk ant-
woord.

Vlees en vakantie
Eveneens wordt in de uitgave een

aantal tips en wenken gegeven over
het meenemen van vlees tijdens de
vakantie. Een onderwerp dat straks
gedurende de /omermaanden weer
zeer actueel is.
Dat/elfde geldt voor barbecuen. Veel
mensen weten niet precies waar /e op
dienen te letten als ze gaan barbe-
cuen. Zeker als daarbij het aspect vei-
ligheid ter sprake komt.
l )eze en nog vele andere interessante
zaken staan centraal in het boekje
'Vlees £ (iezondheid'. Een uitgave
die door z'n volledigheid en naslag-
functie het bewaren waard is.

Bij de slager
I let nieuwe boekje 'Vlees £ Gezond-
heid' is verkrijgbaar bij de slager.
Mocht uw slager het boekje niet
meer in huis hebben, dan kunt u het
ook rechtstreeks bij het Voorlich-
tingsbureau Vlees bestellen.

Stuur in dat geval een briefkaart met
uw naam, adres, postcode en woon-
plaats aan: Voorlichtingsbureau
Vlees, Postbus 39, 2280 AA Rijswijk.

Plakt u s.v.p. wel een extra postzegel van
een gulden bij voor de verzendkosten.
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