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

ï» KASTANJE VOOR N. H.
KERK

VERDWIJNT

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om een van de twee kastanjes
voor de N.H. Kerk te kappen. Het gaat
om de boom die het dichtst bij de weg
staat.
Tijdens snoeiwerkzaamheden eind vorig jaar is gebleken dat de boom in een
zeer slechte conditie verkeert. Bij verschillende instanties, onder andere het
consulentschap voor Bos en Landschapsbouw en de Bomenstichting, is
geïnformeerd naar mogelijkheden om
de levenskansen van de boom te vergroten. Alle geraadpleegde instanties
komen tot de conclusie dat de boom
zich in de laatste levensfase bevindt. Diverse methoden kunnen toegepast
worden om de levenskansen van de
boom te vergroten. Dit brengt hoge
kosten met zich mee. Daarnaast is, gezien de standplaats van de boom, de
kans zeer klein dat het gewenste effect
wordt bereikt. Ook moet rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid.
In het verleden zijn in het plantsoentje
al enkele kastanjes aangeplant. Te zijner tijd zal het college bezien of een
vrij forse boom zal worden herplant.
Kappen esdoorn en 2 acacia's.
Tevens hebben burgemeester en wethouders besloten om een esdoorn
langs de Kerkhoflaan en 2 acacia's op
de begraafplaats te kappen. Deze bomen verkeren in een matige conditie.
Het kappen is noodzakelijk in verband
met de bereikbaarheid van de begraafplaats voor de vrachtwagen en de
graaf-laadcombinatie.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u binnen dertig da-

gen tegen de beslissingen van burgemeester en wethouders een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
Gelijktijdig met het indienen van het
bezwaarschrift kunt u bij de voorzitter
van de Afdeling Rechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019 2500
EA 's-Gravenhage een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan
wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

.•BOUWVERGUNNINGEN
Op 23 januari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders besloten
om bouwvergunning te verlenen aan:
— de heer G.J.H. Kappert, Ruurloseweg 87, voor het slopen van een
schuur en het bouwen van een garage werkplaats op het perceel Ruurloseweg 87 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

— Met het project moeten in de praktijk concrete, positieve resultaten
zijn geboekt. Met andere woorden,
de criminaliteit en/of de gevoelens
van onveiligheid moeten erdoor
zijn afgenomen;
— belangrijk is verder of het project
ook elders toepasbaar is;
— tenslotte wordt gelet op het feit of
de leefbaarheid van de omgeving
door de preventieve maatregelen
niet wordt aangetast.
Diegenen die een project willen laten
meedingen, worden verzocht een verslag van maximaal 5 bladzijden A4-formaat te sturen naar de Commissie Preventieprijs, t.a.v. Ron van Kaam, afd.
DCP, kamer H 403, postbus 20301,
2500 EH Den Haag. Deze verslagen
dienen uiterlijk 17 april 1990 om 12.00
uur in het bezit van het secretariaat te
zijn. Te laat ontvangen verslagen worden onherroepelijk van deelname uitgesloten.
FAX-gebruikers wordt erop gewezen,
dat naast het fax-bericht (naar
070-3647702) ook het origineel naar
de commissie moet worden gezonden.

Op maandag 27 augustus 1990 zal
voor de vierde maal de 'Hein Roethofprijs' worden uitgereikt. De ze jaarlijkse
prijs, die bestaat uit de nominatie van
vijf projecten, waarvan uiteindelijk een
een bonussubsidie van f 10.000,-— in
de wacht kan slepen, wordt toegekend
aan dat project of initiatief dat in het
voorafgaande jaar de beste resultaten
met de preventie van veel voorkomende criminaliteit heeft geboekt. Aanmelden kan tot dinsdag 17 april 1990
12.00 uur. Er zijn een aantal spelregels:
— het project dient betrekking te hebben op het voorkomen van vormen
van veel voorkomende criminaliteit,
zoals vandalisme, fietsendiefstal,
winkeldiefstal, diefstal uit auto's en
dergelijke;
— de oplossing voor het probleem
moet in de 'eigen kring' zijn gezocht. Daarmee wordt bedoeld: in
de school, in de wijk, de sportclub,
het openbaar vervoer, het jongeren- of buurtcentrum, het winkelcentrum, het warenhuis enzovoort.
Projecten die neerkomen op het
slechts inschakelen van politie en/
of justitie doen dus niet mee;

De gemeente heeft aan de heer J. Lenting een vergunning verleend voor het
gescheiden inzamelen van oud ijzer.
Indien u^fel ijzer heeft kunt u de heer
Lenting ™en (telefoon 05752-3734).
Het ijzer wordt recycled. Ander grof
huisvuil kunt u gewoon bij het huisvuil
plaatsen.
De heer Lenting neemt geen koelkasten en diepvriezers mee. Indien u deze
apparaten wilt laten verwijderen dan
kunt u bellen naar de gemeente. ledere eerste donderdag van de maand
haalt gemeentewerken de koelkasten
en diepvriezers op en brengt ze naar de
Sloopstraat in Zutphen waar de schadelijke stoffen eruit gehaald worden.

i* SOCIAAL RECHERCHEUR IS WERKZAAMHEDEN IN VORDEN BEGONNEN
De sociaal rechercheur, de heer R. de
'Bruin, is zijn werkzaamheden ook in
Vorden begonnen. Deze rechercheur
is eveneens werkzaam in de gemeenten
Gorssel, Lochem en Warnsveld.

Zondagmorgen 4 februari a.s. wordt in
zowel de Gereformeerde als de Hervormde Kerk een gezinsdienst gehouden. Bij deze dienst zullen ook de kinderen weer wat extra worden betrokken.
De eerste zondag van februari is al jarenlang de zondag van het Werelddiakonaat. Dat komt ook tot uiting in het
thema van de dienst: 'Zouten licht'.
De aandachtvan het landelijke Werelddiakonaat gaat dit jaar in het bijzonder1
uit naar Oost-Europa. Men wil de Oosteuropese kerken (blijven) ondersteunen, onder andere 'met medicijnen en
medische apparatuur en bij de opvang
van vluchtelingen. Maar ook door het
stimuleren van gemeente-contacten
tussen Oost en West'.
De gezinsdienst in de N.H. Dorpskerk
wordt geleid door ds. H. Westerink, die
in de Gereformeerde Kerk door ds.
P.W. Dekker.

Amnesty
International
Ook deze eerste maandag van de
maand februari is er schrijfavond.
Voorbeeldbrieven in het Nederlands
en Engels liggen klaar. Op deze avond
kan geschreven worden voor de volgende 3 gewetensgevangenen.
Harris Okong'o Arara, eei^oormalig
luchtmachtofficier uit ^•;|- werd
gearresteerd in 1988 en beschuldigd
van het in bezit hebben van opruiende
publikaties en tot vijfjaar gevangenis
veroordeeld.
Sayyid Tahir Alshimimy,^u 30-jarig
godsdienstgeleerde die Vfder aanklacht of proces wordt vastgehouden,
wordt verdacht lid te zijn van een
Shi'itische oppositiegroepering.
Elizardo Sanchez Santa Cruz, een 45jarige professor in de filosofie. Hij zit
een gevangenisstraf uit van twee jaar
wegens het geven van publieke verklaringen over de verdediging van de
mensenrechten.
Thuisschrijven kan ook bel voor info
tel. 3391. '

Van de opleiding van de heer Luichies
te Gorssel slaagden voor het praktijkdiploma Boekhouden van de Ned. Ass.
voor Praktijkexamens uit onze omgeving de dames B. Fleming — Lebbink
en R. Smallegoor en de heer M. Meyer.

Miami Vice in de
Hengelose Maïs
Na 3 jaar filmen, monteren en plakken
is de opvolger van Leo Lond de neef
van James Bond eindelijk klaar. Voor
deze film heeft het Hamove Filmteam
alle registers opengetrokken en zich
geen enkele moeite bespaard gelaten.
Deze anderhalf uur durende amateur
speelfilm vol hutnor en aktie heet dan
ook:

'Hopelijk hebben we sociaal
rechercheur in Vorden niet nodig'
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) deelde woensdagavond in de commissie Welzijn mede dat de
sociaal rechercheur die met o.a. de gemeente Warnsveld en Lochem is aangetrokken, inmiddels
'operationeel' is.
'We hopen eigenlijk dat we hem hier niet nodig hebben', aldus de wethouder. De sociaal rechercheur heeft als standplaats Lochem.
terzake deskundig zijn', zo deelde de
wethouder mee.
De heer H. Tjoonk (WD) wist te vertellen dat de waterstroom richting IJssel gaat. Tegen een aanvullend bedrag
van f 9.555,- excl. BTW zal eveneens
een bodemonderzoek op het nieuwe
industrieterrein gehouden worden.
De heer Tjoonk vroeg zich af of de gemeente niet een groot financieel risico
neemt, nu het bewuste industrieterrein
op dit moment nog niet is aangekocht.
Wethouder Aartsen: 'We zijn druk in

Werelddiakonaat
in gezinsdienst

Geslaagd

Wethouder Aartsen in commissie Welzijn:

De commissie hield zich verder bezig
met het kollegevoorstel t.a.v. bodemen grondwateronderzoeken nabij de
Kerkhoflaan, het woonwagenerf en op
het terrein van de voormalige Empofabriek. In totaal is hiermee een bedrag
gemoeid van rond 15.000 gulden.
De heer J.D. Bouwmeister (GDA) zei
vernomen te hebben dat er nogal wat
tegenstrijdige berichten de ronde doen
over de waterstroom in de grond. 'We
vertrouwen erop dat de deskundigen
op het goede spoor zitten en inderdaad

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. H. Westerink,
gezinsdienst.
Geref. kerk Vorden
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
gezinsdienst; 19.00 uur ds. R. Hassefras, Barchem.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 4 februari 9.00 uur Eucharistieviering.
Familieviering.
RK kerk Vorden
Zaterdag 3 februari 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 februari 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 februari Past.
C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.
Hulsarts 3-4 februari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-351.

*w

"» G&CHEIDEN INZAMELING OUD IJZER

J» HEIN ROETHOF PRIJS

KERKNIEUWS

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

onderhandeling en daar moet ik het
verder bij laten. Overigens vallen de
kosten i.v.m. het gekombineerde onderzoek wel mee', aldus de wethouder,
die vervolgens een positief advies van
de commissie ontving.
De heer Bouwmeister (CDA) kreeg
desgevraagd te horen dat de huurovereenkomst met de peuterspeelzaal geregeld is.
'We hebben het getekend huurkontrakt teruggekregen en daarmee is de
zaak rond', aldus mevr. Aartsen.

'Miami Vice in de Hengelose Maïs'
Deze unieke amateur speelfilm is in
zijn geheel gemaakt door het Hamove
Filmteam uit Hengelo (Gld.), het verhaal is eerst geschreven daarna is het
draaiboek samengesteld en toen zijn
de opnamen gemaakt.
Aan het spektakel hebben in totaal
zo'n 350 mensen meegewerkt, waaronder tal van bekende Nederlanders zoals
de zijspancoureurs Streuer & Schnieders en Paul Witteman (VARA) en wat
te denken van de popgroep Normaal.
In de film moeten de rechercheurs
Bean & Makka die in Miami (U.S.A.)
een opleiding hebben gehad een criminele bende oprollen die in Hengelo
(Gld.) aktief is.
Dit gaat dan gepaard met de nodige
humor en aktie, kortom een unieke
film die U niet mag missen. Hij draait
van zondag 11 februari tot en met zondag 18 februari elke avond in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 in Hengelo
(Gld.).

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 3 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 3-4 februari G. Jelsma, Lochem, tel.
05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van

de maand van 19.00-20.00 dagelijks.
Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje maand februari mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen vóór negen uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. C. Bochanen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 februari 10.00 uur Eucharistieviering. Gezinsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 februari Past.
van Zanten, tel. 05753-1314.
Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Plattelandsvrouwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
hield in zaal De Herberg een goed bezochte jaarvergadering. De sekretaresse mevr. Sloetjes was aftredend en niet
herkiesbaar. In haar plaats werd gekozen mevr. R. Oudenampsen-Sieverink.
Uit het jaarverslag van mevr. Sloetjes
bleek dat de afdeling een goed jaar
achter de rug heeft. Voor de verschillende bijeenkomsten die werden gehouden, bestond een goede belangstelling. De penningmeester mevr.
Rouwenhorst meldde een batig saldo.
Voor de verloting had de handwerkcommissie fraaie prijzen gemaakt. Na
afloop van het officiële gedeelte liet de
heer Brinkman de dames aan de hand
van dia's genieten van veel natuurschoon.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

De volgende bijeenkomst van de afdeling staat in het teken van het milieu en
wordt gehouden op woensdag 7 februari.

L.RenP.C.
'De Graafschap'

Ponies
In Lochem op 27 januari werd Lilian
Cuppers met Netron 4e in de L l-dressuur met 127 punten.
Het Indoor Kringkampioenschap werd
verreden over 3 wedstrijden hierbij
werd Lilian Cuppers met Netron in de
klasse L l-dressuur 2e. In dezelfde klasse werden Nicole Douma met Mixi 3e
en Jorien Heuvelink met Sarah 6e.
Paarden
Bij de paarden op 27 januari in Eefde
had Jorien Heuvelink eveneens succes
zij werd met Sarah 2e in de L l-dressuur met 124 punten.

Discotheek Invention-Concordia
Raadhuisstraat 36

HENGELO (GId.)

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

KIP

Telefoon 05753-1461

zaterdag 3 februari AANVANG 21.00 UUR •*
_

._,

lekker, mager en gezond
smakelijk bij elk gerecht
makkelijk te bereiden

ZATERDAG

.'

10 FEBRUARI

TOP ORKEST

"NO LIMIT /VERQNICA'S
DRIVE IN SHOW!
* vrijdag avond jongeren café *

alle soorten

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KIIO 7,95
Grove verse worst 1 KIIO 9,90
Hamburgers per stuk 1,-

HOH gehakt 1 KÜO 7,95
Runder gehakt 1 kiio 11,50
Roomschnitzels 5 haien 4 betalen

MARKT AANBIEDING

VOORDELIG VLEES

batterijen voor uw

Kippepoten

Bami of Nasi

hoort oestel

talen

qe> juwelier

siemennk

oo opticien
Zutphenseweg 7 — Voroen

100 gram 1,49
SPECIALITEITEN

VOORBEELDEN:

198,169,-

Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585
Ruurlo: 05735-2136

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Vordense Varkensrug

OPRUIMING VAN DE WINTERKOLLEKTIE

Natuurlijk bij...

HR. PANTALON 129,HR. PULLOVER
98,-

367

ongewoon lekker

Slavinken shaien 4 betalen

250 gram 6,75

(ca. 300 gram per stuk) per kilo
UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Grillworst perstuk

2,10

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Alle combinaties zijn
mogelijk!!

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

5,-

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

IS DUS GRATIS

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

17,90

n3iïl ongerookt, 100 gram

HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Gewone Biefstuk

500 gram 8,50

198,-

Paardenpension

Kipschnitzels

Erwtensoep 1 i,.er 3,25

GRANDIOZE

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand.

6 voor 10,—

1 kilo 6,75

Ga//

-iraarg
' °5759

re/

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

MONUTA

Dekker Electro B.V.

voor complete
aanleg van al

Electro Technisch
Installatiebedrijf

uw electrische
installaties

nieuw — renovatie — onderhoud
VORDEN — ZUTPHENSEWEG 8 — TEL. 2122

„GuMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

VERZORGING [ VERZEKERING

YOGA

zoncter meer h zorg minder

voorkomen is beter dan genezen
Vorden: 18.30 uur en 19.45 uur
Gratis proefles 6 februari.
Inlichtingen:
Theo de Gans
gedipl. leraar yoga-vedanta
tel. 05756-3456

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL

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

Orn u nog sneïler van dfenst te rijn,
kunt u ons 0&~nummer bellen:
06-8212240
Mongta, óófcin uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Autoschade

Wij wensen de Groentevakman Huitink en
Bloemsierkunst Elbrink veel succes en
goede zaken in de Burg. Galleestraat.

Theo Terwel
Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk
Burg. Galleestraat 10a- VORDEN

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

Open dag
FINALE WINTER '89/'90
De laatste restanten nu dubbel
en dwars afgeprijsd!!!

Ons kantoor in Hengelo GId. gaat verhuizen van Kerkekamp 23a
naar het adres Spalstraat 23 en is ingaande 12 februari a.s.
geopend van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Op donderdag 8 februari a.s. houden wij open dag
van 's middags 16.00 uur tot 's avonds 21.00 uur.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen
en wij nodigen U hiervoor gaarne uit.

SHIRTS... j»^W NU 29.SWEATERS... ^^ NU v.a. 39.-

VOSSERS&HOFTIJZER
Accountants en belastingadviseurs

TRUIEN.. 9»x 129X NU v.a. 49.KATOENBROEK...
CORNER
Nieuwstad 14, Vorden

v.a. 39.—
P.S. spijkerbroeken al vanaf 59.95 in stone washed en lightü

Leden
Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten en
Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten
Varsseveld
Prinses Beatrixstraat 6
Telefoon 08352-41051

Hengelo GId.
Spalstraat 23
Telefoon 05753-1691

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

7"c">*c">*c^*c">7\"7*c'>*c"/7\""/*'» *-?C"y*c*/*c^*c"/*c"/*x y*\~>"v"">"c*>*c^*c^7x 'ïc~;7c">*o">7r"/fc^*c"/*~

Anja Teunissen

Nick

26 januari 1990
Dorpsstraat 8
7251 BBVorden
We zijn erg blij met de geboorte van onze zoon en broertje

Roy

-#-**

en

We noemen hem

Gert en
Angelique Jacobs-Brigg

#

Eduard ten Have

Nick Harmen Bernardus

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op donderdag 8 februari 1990
om 13.30 uur in het Gemeentehuis te
Vorden.

*
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#v*'-
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De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.30 uur door ds. Verhaere in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld.)
Ons dagadres is:
Hotel Langeler, Spalstraat 5, Hengelo
(Gld.)

-##
i

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Gerrit
Wilma Huetink-Hietbrink
Rudy, Anja
25 januari 1990
H. van Bramerenstraat 11
7251 XH Vorden

DERK KLEIN GELTINK
Vorden:

Enschede:

GERRIEenGIJS
Jolanda en Frans
Marjan en Perry
Martine
Dedemsvaart: DINI en JAN
Kasper en Joke
Dirk-Jan en Yvonne

#

-i
-'t'ï

i
i

L. KLEIN GELTINKBRANDENBARG

26 januari
Schuttestraat 1, 7251 MG Vorden
De begrafenis heeft woensdag 31 januari op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

Roepnaam:

Martine
Tonny en Erna,
Simone en
Sharon Groot Jebbink
Hengelo, 21-1-1990
Plataanweg 36
7255 AZ Hengelo (Gld.)
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Ter gelegenheid van zijn dienstjubileum
zal hem een receptie worden aangeboden, welke gehouden wordt op 7 februari
a.s. van 14.30 uur tot 17.00 uur in Hotel
Bakker te Vorden, waarvoor U van harte
wordt uitgenodigd.
Administratie- en Belastingadvieskantoor
Klein Lebbink
Vorden

si
#
*

• De informatie-avond van de
slaapcursus is verplaatst van
t
25 januari naar donderdag
1 februari om 20.00 uur in het
Kruisgebouw.
t

• Praatgroep 'Heelheid van
de Schepping' conciliair proces.
Gedachtenwisseling op maandag 5 februari van 19.00-20.00
uur in de koffieruimte van het
Dorpscentrum over milieubewust inkopen doen, enz.
U bent van harte welkom!

in dienst is getreden bij ons kantoor.
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten
gaan.

• Wie wil onze zoon wiskunde bijbrengen?
T. Nijk, B. v. Hackfortweg 1,
7251 XB Vorden.

• TE KOOP:
tegen elk aannemelijk bod betonnen garage, 6 x 3 x 2.50.
Wasserij Siebelink, Industrieweg 3, Vorden. Tel. 1465.

Op 1 februari is het 25 jaar geleden dat
onze medewerker

de heer J. Sprukkelhorst

• TE KOOP:
wandmeubel, donker eiken,
180 cm breed + Graetz
K.T.V. Na 18.00 uur.
Tel. 05752-2604.

• TE KOOP:
open haard hout, lengte:
1 meter, f 50,- per kub.
Tel. 05752-6569.

1990
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Heden overleed plotseling onze sportvriend

i
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M. W. Leisink-Verhey

Vorden,
26 januari 1990

Tel. 05752-2670.
• IK BETAAL

voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• oude stalmest thuis bezorgd. 80 liter f 10,-. 3 x 80 liter f 25,-. De ideale bemesting
voor uw tuin.
Even bellen: 05750-22777 of
05750-22288.
• Zelfstandige woonruimte
gezocht in Vorden of direkte
omgeving, door bejaarde heer.
Tel. 05752-1832.

a.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

Vorden-Voorst
(sportpark Oude
Zutphenseweg)
Er is weer plaats bij het

baby-en
peuterzwemmen
in Hengelo (Gld.).
Opgave en informatie bij
Anneke Cornelissen:
tel. 1058
Ook mogelijkheid voor privé
zwemmen voor volwassenen,
kinderen en ouderen.
tel. 1058

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat wij van hem
ontvingen, geven wij u kennis, dat door zijn Heere en
Heiland is thuis gehaald mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Johan Bakker
op de leeftijd van 79 jaar.
Vorden:
Vorden:
Veenendaal:

H. Bakker-Ottens
H.G. Bakker
G. Bakker-Scholtens
J. Dekker-Bakker
H. Dekker

Apeldoorn: G.G. Bakker
Apeldoorn: J. Bakker
A.W. Bakker-Geerken
Warnsveld: LD. Hulsbos-Bakker
B. Hulsbos
en kleinkinderen

7251 EZ Vorden, 29 januari 1990
Mulderskampö

Bloembinderij

Kwekerij Vorden

MEDEDELING
Wellicht heeft u inmiddels vernomen dat wij
sinds l januari jongstleden gestart zijn met ons
nieuwe bedrijf onder de naam
KETTELERIJ
BLOEMBINDERIJ/
KWEKERIJ
Wij zijn ervan overtuigd dat wij door de
specialisatie u nog meer van dienst kunnen
zijn.

In verband met deze openstelling hebben wij
een aantal zeer speciale aanbiedingen.
Kwaliteit en Service blijft onze waarborg.
Namens

afd Bloembinderij/Kwekerij
G. Arends
H. Kettelerij
en medewerksters

Het bestuur van de Vordense Auto- en Motorclub
"De Graafschaprijders" nodigt U hierbij uit tot het
bijwonen van haar jaarlijkse feestavond,
die gehouden wordt
op zaterdag

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
vrijdag 2 februari om 14.00 uur in de Geref. Kerk te
Vorden, waarna aansluitend om 15.00 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Geen hand door het haar meer.
Geen glimlach om de mond meer.
Ogen naar binnen. Zo stil op dat bed.
Daarna moest wel volgen
Het lichaam en, ging:
blijvend zich elders bevinden:
een vader, ging op naar
zijn Vader.
(naar A. Korteweg)

Vorden, 29 januari 1990

VLOGMAN
De Keurslager
Verstandvan
lekker vlees

VORDEN,
Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6, vanaf:
woensdag 7 februari, 18.30 uur.

vJ cl cl clcl cl • • •

nieuw

adres om af
te vallen.
Jaaaa... op bovenstaand adres kunt u
sneller dan ooit kilo's verliezen
en toch lekker blijven eten dankzij het Quick
Success programma van Weight
Watchers. Kom naar dit nieuwe cursusadres
van Weight Watchers en ontdek
vrijblijvend onze methode tijdens een
informatiebijeenkomst.

WEIGHT WATCHERS.
070-3906250

AUTORIJLES
17 PRAKTIJKLESSEN:

AANVANG: 20.00 uur.

H ET BESTU U R

Geen toespraken. Geen bloemen. Liever geen bezoek aan huis.

Papa Bakker, bedankt voor alles.
Gesina Heusinkveld

KEURSLAGER

3 februari 1990
In zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag 1 februari van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

100 GRAM 0,98

^
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(Joh. 14:2)

GEHAKT

100 gram

Bestuur en Leden
Pluimvee- en Konijnenvereniging
P.K.V. Vorden

DINSDAG 6 FEBRUARI
HALF 9 ZUN WE WEER
GEOPEND.

,,ln het huis mijns Vaders
zijn vele woningen".

GEBRADEN

gepaneerde
SCHNITZELS

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

U kunt dan de Ie fase hiervan bekijken.
• TE KOOP:
rode Mulders-pannen; imperia! voor auto; fietskinderzitje
+ scherm.

KIPFILET
BEARNAISE

Wij zijn momenteel gesloten en druk in de
weer ons bedrijf een face-lift te geven.

januari 1 990
Riethuisweg 3
7251 RE Vorden

LEVERWORST

100 gram 1,89

Op onze clubshows en verdere evenementen was hij
altijd aktief aanwezig.
Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.

Op 10 februari hoop ik mijn 80e verjaardag te vieren.
Op die dag is er om 17.00 uur een H. Mis
uit dankbaarheid in de R.K. Kerk te Vierakker.
Op 17 februari willen we dit vieren in het
St. Ludgerusgebouwte Vierakker.
De receptie is van 18.00 tot 19.30 uur.

FIJNE

op de leeftijd van 76 jaar.

*

l.v.m. bovenstaande zijn wij woensdag
7 februari's middags gesloten.

KIPFILET

D. Klein Geltink

x
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Voor het Weekendrecept:

1,69

Blij zijn wij met de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Maria Elisabeth

Lekkere KIP

op de leeftijd van 76 jaar.

-X*
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Ons adres wordt:
Zelledijk4
7255 MR Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-7574

Met diepe droefheid geven wij u kennis van het geheel
onverwachte overlijden van mijn inniggeliefde man,
onze vader, groot- en overgrootvader

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf maandag 5 februari 1990 voor eenieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt het onherroepelijk geworden bestemmingsplan 'Buitengebied 1989, no. 1'.
Dit plan heeft betrekking op het perceel Schuttestraat
13 te Vorden.
Vorden, 1 februari 1990,
de burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Fase 1: De grondbeginselen van het
wegrijden, sturen, schakelen, etc. worden
je bijgebracht. Als je dit al kunt, mag je
deze fase overslaan.
Fase 2: Op een van al het overige verkeer
afgesloten terrein leer je de auto spelenderwijs beheersen. Stap voor stap
wordt je uitgelegd en voorgedaan hoe
een auto werkt. Na iedere stap krijg je de
gelegenheid dit zelf te oefenen, eerst
onder begeleiding en als het goed gaat,
alleen in de auto zittend. Zonder gevaar!
De auto kan op afstand bediend worden
en er is continu via de radio kontakt met
de instrukteur.

(17 PRAKTIJKLESSEN EN
8 THEORIELESSEN)

25 lessen

RIJSCHOOL GROENEVELD

Fase 3: Pas nu je de auto goed beheerst,
ga je met je vaste instrukteur verder op de
openbare weg.
rijschool
GROENEVELD

8 THEORIELESSEN:
volgens het CBR ,,ja/neen" systeem
inclusief gratis proefexamen.

Naar keuze lessen en examen doen
in Zutphen of Doetinchem.

M nu.

05735-T7BB

05755-17QQ

OF U NU WILLEKE OF
ALBERT HEET:
20,-TERUGVOOR
UW OUDE PAN!

vrijetijdskleding

l

Dit is een prachtkans om uw 'waardeloze' oude pan
•$in te ruilen voor een echte BK. Tijdelijk krijgt u bij
aankoop van: een BK kook- of hapjespan f 20,terug, een BK fluitketel f 15,- terug, een
BK steelpan f 10,- terug. De aktie ~
loopt van 1 februari t/m 3 maart 1990.
En geldt voor maar liefst 15 BK kookseries.

VRAAG NIET
HOE 'T KAN!

BK. JE EET TENSLOTTE ELKE DAG!
SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

^|
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DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

BLOUSES
ALLE NIEUWE
VOORJAARSKLEUREN
o.a. lila, rood, kiwi, khaki, oud
rose, fuchsia, groen, mauve.

PATENTSTEEKTRUI
KLEUREN:
zwart, marine, rood, linde, zalm,
brique, paars, kiwi, abrico,
zeegroen, lemon, oud rose
NORMALE FOCUSPRIJS

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch

Schuttestraat 11, 7251 MP Vorden. Tel. 6673

10 Specialisten presenteren u op zondag 18 maart
weer onze jaarlijkse

grote bruidsbeurs
Zoals gewoonlijk trakteren wij u op koffie met
gebak (aangeboden door Echter Bakker Van Asselt).
Evenals andere jaren is de toegang ook weer gratis!

TOT ZIENS BI J FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

Waldkorn Volkoren
gebakken uit tarwe, haver, rogge, gerst, mout,
soja, lijnzaad en zonnepit.

'/ Pantoffeitje,
eigenlijk uniek in deze omgeving.
P.S. zaterdag 14 april weer zo'n gezellige dansavond.
U kunt al reserveren.

Het beste der natuJJ^rzameld in één brood:

Waldkorn.
OPENINGSTIJDEN:
ma! ( ' ml do. \ . ».00-18.00 u u r ; vrij. v. 9.00-21.00 uur;
Alt. v. ».00-1 (,.00 u u r .

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

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

't winkeltje in vers brood en banket

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

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

Het nieuwste autoblad van
Nederland „Autoweek" komt ook in
leesmappen* van Meneer Kees.
De internationale succesformule van
dit blad staat borg voor het gesprek
van de dag onder autoliefhebbers.
Alles wat de autoliefhebber weten wil
staat in dit blad.
In de senior en gewone map.

Vraag eens om
de uitgebreide
Kees beeft maar Helst
vijf verscftllteftde soorten
leesmappen en daarnaast kunt
u nog een aantal tijdschriften
er los huren»

Volop keus dus voor:
v

HEEL WEINIG GELD y

Vraag om een geheel
vrijblijvende proefmap
Het meest actuele
weekblad over auto's
BELLEN KAN OOK!
Wilt u graag een proefmap of abonnement,
dan kunt u tijdens winkelopeningsuren
bellen naar
^Meneer Kees, Misterstraat 21, Winterswijk

Als u onderstaande bon invult komt de bezorger geheel vrijblijvend een proefmap
brengen, die kunt u dan een week bekijken.
Geheel vrijblijvend zeggen we nogmaals, want Meneer Kees kent geen opzegtermijn
en geen kontrakten, u kunt dus elk moment weer opzeggen.

NAAM

WOONPLAATS

O/\

^W

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Ik
D
D
.n

wil gaarne:
Een proefmap
Een abonnement
Meer informatie

U kunt de bon in een envelop zonder postzegel opsturen naar:
Meneer Kees, Antwoordnummer 125 • 7100 VB Winterswijk

•-§<•_J

Daar staat
letterlijk alles in

folder

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 1 februari 1990
51e jaargang nr. 44

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

v.v. Vorden heeft zorgen over
financiële konsekwenties
privatisering
De privatisering die de gemeente voorstaat gaat de voetbalvereniging 'Vorden' op jaarbasis zo rond 15.500 gulden kosten.
Een bedrag waar voorzitter Jan van Ark en met hem de leden zich
maandagavond tijdens de ledenvergadering nogal ongerust over
maakten. Een alternatief is er volgens de preases van 'Vorden'
niet. Zal er niet geprivatiseerd worden dan zal de gemeente waarschijnlijk met een dermate huurverhoging op de proppen komen,
dat de voetbalclub het geld ook kwijt is!
Momenteel betaalt 'Vorden' jaarlijks
circa 4500 gulden huur. Het 'bod' dat
de gemeente bij de voetbalclub op de
tafel heeft gelegd ziet er als volgt uit: de
gemeente doet de velden aan 'Vorden'
over voor het symbolische bedrag van
één gulden.
De gemeente betaalt 'Vorden' 5000
gulden voor een aan te leggen oefenhoek. Bovendien zal de gemeente aan
'Vorden' 38.000 gulden betalen. Een
bedrag dat de gemeente zou moeten
betalen wanneer zij zelf voor d^ afrastering rondom het sportpark zou zorgen. Voor deze 'vergoedingssom' dient
dr voetbalclub nu zelfde afrastering te
realiseren.
Het bestuur van 'Vorden' is al rekenende tot de konklusie gekomen dat de gehele privatisering de tlub jaarlijks zo'n
15.500 gulden gaat kosten.

Bouw clubhuis
Mede door de bouw van het nieuwe
clubhuis komt 'Vorden' de komende
vijf jaren behoorlijk zwaar te zitten.
Voor de tijdige betaling van rente en
aflossing dient 'Vorden' hiervoor jaarlijks ca. 35.000 gulden op tafel te leggen.
Gelden die, zo hoopt het bestuur, bijeen gebracht zullen worden door de
aktiviteitencommissie van 'Vorden'.

(Gelden middels opbrengsten bingoavonden, reklames etc.)
'Dat neemt niet weg dat met de toekomstige privatisering erbij we nog
niet precies weten hoe we één en ander
moeten bekostigen', aldus van Ark.
Wel zag hij tenminste één lichtpuntje.
Wellicht kan de voetbalclub een x bedrag van die 38.000 gulden overhouden wanneer men er tenminste inslaagt middels bijvoorbeeld zelfwerkzaamheid de kosten voor het afrasteren
van het sportpark te drukken.
Hoe het ook zij de ledenvergadering
inklusief bestuur had geen panklare
oplossing voor het privatiseringsvraagstuk.
Aangezien de voetbalclub 'Socci' ook
privatisering boven het hoofd hangt
zal het bestuur van 'Vorden' binnenkort kontakt opnemen met het bestuur
van 'Socci'. Ook de andere plaatselijke
voetbalclub 'Ratti' zal benaderd worden, hoewel de situatie bij 'Ratti' wat
anders ligt aangezien de velden van
deze club eigendom van het R.K. kerkbestuur zijn.
Het maaien van de velden verzorgt de
gemeente overigens wel zodat ook
'Ratti' met privatisering te maken
krijgt. Verder wil het bestuur van 'Vorden' aan de gemeente vragen of die dit
jaar het 'groot onderhoud' nog voor
haar rekening wil nemen.
Om dan vervolgens de zaak af te ron-

den zal het bestuur van 'Vorden' dan
op korte termijn een extra ledenvergadering uitschrijven.

Een minuut stilte
Bij de aanvang van de ledenvergadering van de voetbalvereniging 'Vorden'
werd staande één minuut stilte in acht
genomen ter nagedachtenis van het
onlangs overleden bestuurslid Gerrit
Rietman.
Uit het jaarverslag van sekretaresse mevrouw Stokkink bleek dat het ledental
thans 292 bedraagt. Een stijging vergeleken bij vorig j aar, waarbij de aantekening dat het seniorenaantal is teruggelopen en dat er meer jeugdleden zijn
bijgekomen.
Penningmeester Bert Beek maakte gewag van een nadelig saldo, voornamelijk veroorzaakt door meer kosten aan
het onderhoud van het clubhuis.

Jan Rouwenhorst toekomstig
voorzitter
Voorzitter Jan van Ark maakte tijdens
deze vergadering bekend dat hij zich
met ingang van 27 mei zal terugtrekken als voorzitter van 'Vorden'. Hij
blijft overigens wel deel uit maken van
het bestuur en blijft hij tevens voorzittervan de Aktiviteitencommissie.
Jan Rouwenhorst die evenals Henk de
Jonge deze avond bij akklamatie werd
herkozen zal Jan van Ark als voorzitter
gaan opvolgen.
Chris Hofman wordt de nieuwe wedstrijdsekretaris en tevens bestuurslid.
Hij volgt als zodanig Bennie Vlogman
op. Deze stelde zich niet meer herkiesbaar. De^aengevallen bestuurszetel,
ontstaan ^B>r het overlijden van de
heer G. Rietman, zal worden ingenomen door Stef Kruip.

Honderd muzikanten genoten
6
zelf van 'play-in concert
'Voor de meesten van ons allemaal nieuwe muziek die we vanmorgen in de mappen kregen. Het was een bijzonder gezellige dag,
ook voor mij om voor een dergelijk groot orkest te staan. De
muzikanten zelf zaten op de punt van hun stoel en hebben de hele
dag intensief muziek gemaakt'.
Deze woorden sprak Hans Kraxner zaterdagavond in de goed
gevulde zaal van het Dorpscentrum, vlak voor afloop van het concert waaraan door circa honderd muzikanten werd deelgenomen.
Deze zgn. 'Play-ins' worden hier en
daar door de KNF landelijk georganiseerd. De benodigde bladmuziek is beschikbaar gesteld door Piebe Bakker,
componist, KNF jurylid en tevens dirigent van het nationaal jeugdorkest.
Aangezien Hans Kraxner, de dirigent
van de muziekvereniging 'Concordia',
leerling is van Piebe Bakker is de 'link'
naar de 'Play-in' hier in Vorden snel
gelegd!
Voorafgaande aan het concert moest
natuurlijk flink gerepeteerd worden.
De muzikanten afkomstig van 'Crescendo', Hengelo; 'JubaP Wichmoncl;
'Goncordia' Vorden; Muzikverein Kranenburg uit Duitsland en enkele muzikanten afkomstig uit Brummen en Zutphen, waren 's morgens reeds om half
tien met de repetities begonnen. Na
een uurtje pauze werd de draad weer
opgepakt en werd er tot ongeveer drie
uur door geoefend.

Volleybalvereniging
'Dash'
Uitslagen:
H2B Devolco 7 — Dash 3 afgelast
H recr.E Dash — Heeten 7 2-1
D recr.H Dash — Hercules 0-3
H l Dash 2 — Dash l 0-3
DP Dash 2 — Devolco 4 3-0
D2ADash3 —DVO43-0
D2B Dash 4 — W i k 2 1-2
D3A Dash 5 — Devolco K) 3-0
D3B Dash 7 —DSC 3 2-1
D3C Dash 6 — Devolco 8 2-1
D4B Dash 8 — Sp. Dev. 4 3-0
IB l Dash B l — Bruvoc B l 0-3
IC l Dash C l — Bruvoc C l 0-3
MA2 Dash Al —Voorwaarts Al 2-2
MC l Dash C l — WSV C l 3-0
Programma
wo. 31-O l-'90 H recr.E De Hoven B Dash
do.01-02-'90H2BLettele l—Dash 3

'Zeer plezierig en vooral leuke kontakten gelegd. Ik heb in de loop van de
dag wel gemerkt dat sommige muzikanten wel heel dicht bij elkaar gingen
zitten. Dat tekende de sfeer', zo vertelde voorzitter Wim Barink.

Stiertje
Een bassist van 'Crescendo' uit Hengelo werd halverwege de repetities naar
huis geroepen omdat de koe moest kalveren.
De beste man was een uurtje later al
weer terug om zijn collega-muzikanten
te vertellen dat zijn veestapel was uitgebreid met een stiertje. Ook dat soort
zaken kunnen gebeuren tijdens een
muzikale 'Play-in'.
Het concert op zich begon met een
eenvoudig nummer getiteld 'Festlicher
Ruf. 'Om wat aan elkaar te wennen', zo
verduidelijkte Hans Kraxner.

D4C Socii 3 — Dash 9
IB l Voorwaarts B2 — Dash B l
IC l Wilhelmina C l — Dash C l
za. 03-02-'9() H l Wik 2 — Dash 2
D4B Bruvoc 5 — Dash 8
MA2 Boemerang Al — Dash A l
D2E div.A Dash/Sorbo — De Zwaluwen
H l Dash l — DVO 2
H 3C Dash 4 — Almen 2
DP Dash 2 —Wik l
D2ADash3 — Vios 3
D2BDash4 — Lettele l
D3A Dash 5 —Wik 3
D3B Dash 7 —Almen l
D3C Dash 6 —Socii l
MC l Dash C l — Harfsen C l

Dames Dash/Sorbo
in degradatiegevaar
Het verhaal over de dames van Dash/
Sorbo begint zo langzamerhand wat
eentonig te worden, want ook zater-

Het publiek kon verder genieten van
muzieknummers uit de Baroktijd.
Feestelijke muziek met tussendoor een
religieus tintje. Een viertal klarinettisten speelden 'Andante' om daar mee
aan te geven dat het ook leuk is om in
klein verband te spelen.
Een van de hoogtepunten was het
nummer 'Don't cry for me Argentina'
uit de rockopera 'Evita'. Een ijzersterk
gespeeld nummer met uitstekende
trompetsoli. Ook de 'Choral and Rock
out', ontlokte de zaal een klaterend applaus met een hoofdrol voor de slagwerker die tot groot plezier van het orkest zelf bleef doortrommelen.
'Dan kunnen de muzikanten even tot
rust komen', zo grapte Kraxner.
'Concordia' onderhoudt al een aantal
jaren kontakten met de Duitse vereniging 'Muzikverein Kranenburg'. Hun
dirigent Rini deed deze avond ook nog
een muzikale duit in het zakje door bij
de mars 'Der Graf vom Waldersee' de
dirigeerstok van Hans Kraxner over te
Na het slotnummer 'He got the whole
world in his hands' werden beide dirigenten door voorzitter Barink in de
bloemetjes gezet. De rest van de avond
konden de musici zelf luisteren naarde
'Oldjazer Jazzband'.

dagmiddag tijdens de uitwedstrijd tegen Blok '71 werd het onderspit gedolven.
Ditmaal een kansloze 3-0 nederlaag tegen een team dat zelf ook niet optimaal
draaide maar desondanks voldoende
kwaliteit in huis had om de Vordense
dames, behoudens de tweede set, royaal te kloppen.
Door deze nederlaag (de zevende op
rij) verkeert Dash/Sorbo op dit moment in akkuut degradatiegevaar.
'De Zwaluwen' het team dat Dash zaterdag aanstaande thuis ontvangt, is
vrijwel zeker van degradatie. Daarnaast
degradeert het team dat op de voorlaatste plaats eindigt ook. De ploeg die
de derde plaats van onderen inneemt
speelt
promotie/degradatiewedstrijden tegen de nummers drie uit de derde divisie.
In de 2e divisie A zijn momenteel vijf
clubs in fel gevecht gewikkeld om het
naderend onheil te voorkomen. Van
dit kwintet staat Dash/Sorbo er met 11

6
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V.A.M.C. De Graafschaprijders
nog steeds groeiende
'Het thans achter ons liggende jaar kenmerkte zich door de grote
successen van onze endurorijders. Onder leiding van manager
Gerrit Arfman werd ons nationale clubteam met de rijders Frank
Arendsen, Marcel Bulten, Tonny Harmsen en Erik van Ark Nederlands kampioen. Individueel behaalden Carol Mulder, Erik
van Ark en Marcel Bulten het Nederlandse kampioenschap', aldus sekretaris Jan Slagman in zijn eerste aanhef van het jaarverslag van de VAMC 'De Graafschaprijders'.
De jaarvergadering onder leiding van Wim Bielderman werd onder goede belangstelling gehouden in het clubhuis "t Kon taktpunt'.
De door Slagman gememoreerde kampioenen zijn intussen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de stadsschouwburg te Tilburg door de KNMV gehuldigd. Zaterdag 3 februari wordt dat tijdens de feestavond van 'De Graafschaprijders' in zaal 'De Hefberg' nog
eens dunnetjes overgedaan.
De vereniging telt op dit moment 328
leden en is ook in financieel opzicht
gezond. Penningmeester Bert Regelink sloot het jaar nl. af met een batig
saldo.
De toerrijders van de club hebben aan
diverse toertochten en treffens deelgenomen, waaronder enkele in het buitenland. Het totaal aantal toerleden
bedraagt momenteel 45. De heer

B.A.W. Horsting die vele jaren deel van
de toercommissie heeft uitgemaakt,
heeft een punt gezet achter zijn vele
werkzaamheden.
Onder leiding van coach Joop Wuestenenk werd het team van 'De Graafschaprijders' touwtrekkampioen van
Vorden. De gemiddelde deelname aan
de orienteringsritten bedroeg 45 equipes, duidelijk meer dan voorgaande jaren. In totaal werden er zeven ritten
georganiseerd.
De crossers kwamen ook volop aan hun
trekken. Behalve een serie clubwedstrijden, werden er uitwisselingswedstrijden, een grasbaanrace; trials, tweeuurs crossen en niet te vergeten de
door de VAMC 'De Graafschaprijders'

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Kipschnitzels met paprikasaus
Schnitzels worden doorgaans gepaneerd gebakken. Van die regel wijken
we voor de schnitzels in paprikasaus af. In plaats van het paneren met
broodkruim of paneerrajd bedekken we het vlees nu met een dun laagje
bloem voordat de schnl^prs worden gebakken.
Reken voor 4 personen op 4 kipschnitzels van elk 125 gram. Verder heeft u
nodig 2 rode paprika's, l uitje, bloem, tomatenpuree, 1/4 liter crème
fraïche en enkele sprieten bieslook.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Zeefin een diep bord 3 eetlepels
bloem, '/ 2 theelepel zout en '/ 2 theelepel fijngemalen peper. Schep alles
goed door elkaar. Druk de schnitzels aan weerszijden vrij stevig in het
bloemmengsel. Schud daarna de overtollige bloem er voorzichtig af. Was
de paprika's, verwijder de steelaanzetten, halveer ze en neem het het zaad
en de zaadlijsten weg. Snijd het vruchtvlees daarna in kleine stukjes. Snipper het uitje. Snijd de bieslook ragfijn. Verhit 40 gram boter en fruit er
gedurende 4 minuten de stukjes paprika en de gesnipperde ui, onder voortdurend omscheppen, in. Voeg er l dl. water (of bouillon) bij en roer er '/2
eetlepel tomatenpuree door. Breng alles aan de kook en laat het geheel
ongeveer 10 minuten zachtjes doorkoken. Stort de inhoud van het pannetje op een zeef. Wrijf alle vaste bestanddelen door de zeef. Roer er vervolgens de crème fraïche door en voeg wat zout en peper naar smaak toe.
Breng alles langzaam tot aan het kookpunt. Temper de warmtebron en laat
alles zolang zachtjes doorkoken tot een fijne gebonden saus is verkregen.
Verhit in een koekepan 75 gram boter. Wacht tot het schuim voor een deel
is weggetrokken. Bak de schnitzels er snel aan weerszijden lichtbruin in.
Temper de warmtebron en laat ze daarna nog 2 tot 3 minuten zachtjes
bakken. Leg de schnitzels op een voorverwarmde schaal. Verwijder de
bakboter uit de koekepan. Blus de pan met l dl. kokend water (of bouillon)
en roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Laat alles even
flink doorkoken tot de helft van het vocht is overgebleven. Schenk het
vocht door een zeefje bij de saus. Schenk 1/3 deel van de saus over de
schnitzels. Strooi er wat bieslook over. Dien de rest van de saus in een
sauskom op.
Tip: geef er droog gekookte rijst met doperwtjes of een Italiaanse pasta
(bijvoorbeeld tagliatelle) bij.
Bereidingstijd: ± 25 minuten
Energie per portie: ± 1510 kJ (360 kcal)

punten het slechts voor. Longa 2 en
Sudosa hebben 13 punten en Zwovok
en Set Up 15 punten. Voor Dash/Sorbo dus zonder meer een must dat tegen de Zwaluwen gewonnen wordt.
In de ontmoeting tegen Blok '71 kwamen de Vordense dames in de eerste
set al vrij vroeg op achterstand. Toen
Dash wat gewend was geraakt aan het
snelle spel van Blok was het pleit al bijna beslecht. Een 15-8 setnederlaag
bleek onafwendbaar.
In de tweede set een aanvankelijk goed
gemotiveerd Dash. Via een snel verkregen 1-4 stand kon deze voorsprong tot
aan 11-13 gekonsolideerd worden. In
de slotfase met een setzege in zicht
klapte Dash/Sorbo voor de zoveelste
keer in dit seizoen op onverklaarbare
wijze in elkaar.
Het werd uiteindelijk 15-13 voor Blok.
De ploeg van coach Jaap Sanders
speelde de derde set gedesillusioneerd
uit en verloor met de alleszeggende cijfers 15-4. Eindstand 3-0.

Kurkbiljarten
Huib Bos, de voorzitter van de Kranenburgse biljartvereniging heeft afgelopen weekend de eerste prijs opgeëist
tijdens het drie-daagse evenement. De

belangstelling en deelname was groot.
Wim Eskes veroverde de tweede prijs,
terwijl Gerard Hartman derde werd.
Inmiddels zit de winterstop er op en de
vijf teams zijn begonnen aan het tweede deel van de competitie.

Voetbal
Uitslagen
W.W.N.A. l —Vorden l 1-0
Vorden 7 —AZC 8 2-4
KI. Dochteren 5—Vorden 8 3-2
Heeten BI —Vorden BI 2-2
Vorden C l—Helios C l 1-1
Vorden C2 — Haarlo C l O-12
Programma
Vorden l —Voorst l
Vorden 2 — Markelo 2
Dinxperlo 2 — Vorden 3
Witkampers 5 — Vorden 4
Vorden 5 — Diepenheim 5
Diepenheim 2 — Vorden 6
Eerb. boys 9 — Vorden 7
Vorden 8 —Grol 13
Vorden A l —DZC A l
Zelos A2 — vorden A2
Vorden BI — Go Ahead BI
Eibergen C l — Vorden C l
Klein Dochteren Cl —Vorden C2

georganiseerde
gehouden.

'Oost-Gelderlandrit'

Henk Vink trophee
De motorclub viel in de persoon van
voorzitter Wim Bielderman nog een
hele eer te beurt. Vanwege zijn vele verdiensten voor de motorsport in het algemeen, kreeg de Vordenaar tijdens de
KNMV huldiging uit handen van mevrouw Vink de 'Henk Vink trophee' uitgereikt. Tijdens de bestuursvergadering werden de aftredende leden Jan
Rouwenhorst en Bennie Braakhekke
herkozen.
Het winterprogramma van 'De Graafschaprijders' ziet er als volgt uit: 14 februari kaartavond; 21 februari bingo;
28 februari toeravond; 11 maart tulpenrit; 31 maart KNMV regiotrial; 7
april uitwisselingswedstrijd motorcross
met de clubs Hamac (Harfsen); Sport
en Vriendschap (Lochem); M.C. Ruurlo MAC Holterbergen BMAC Borculo.
Onder leiding van KNMV bondstrainer
Jan Broekhof wordt er gedurende de wintermaanden elke zaterdagmiddag getraind om de konditie op peil te houden.

P.K.V. Nieuws
Door leden van de vereniging werden dieren ingezonden naar enkele
tentoonstellingen, met de volgende
mooie resultaten:
Noordshow Zuidlaren
Grote hoenders: Wyandotte Columbia,
H. Berenpas 2xZG
Dwerghoenders: Wyandotte Columbia, H. Berenpas IxG; idem Wyandotte
BuffColumbia, IxZG IxG
Konijnen: Nieuwzeelander Rood, G.
Lenselink IxZG2xG
Open Show Diepenheim
Grote hoenders: Fries Hoen Citroenpel, Arnold Dijkstra IxF IxZG
Dwerghoenders: Hollandse Kriel Patrijs, H. Hennink IxZG 2x( i
Konijnen: Vlaamse Reus Wit, A. Dijkstra IxF 2xZG IxG; idem H. Snellink
2xF IxG; Nieuwzeelander Wit, H. Verstege 2xZG IxG; Groot Zilver, Comb.
van Heerde 2xG; Wener Zwart, Bert
Eggink IxZG 2xG; Thuringer, G.H.
Eggink IxZG IxG; Hollander, T. Zevenhoeken IxG; Rus Zwart, T. Zevenhoeken 2xZG IxG; Kleurdwerg, D.
Klein Geltink IxG; idem H. SandermanlxZGSxG.

Open Show Neede
Grote Hoenders: Fries Hoen Citroenpel, Arnold Dijkstra 3xZG
Dwerghoenders: Watermaalse Baardkriel, Mej. G. Sanders IxF; Sussex
Kriel, H.J. Rietman IxG; Wyandotte
Kriel, Eric Seesing Ixf IxZG 2xG; idem
HJ. Rietman IxZG; idem Mej. G. Sanders IxZG
Sierduiven: Mej. G. Sanders 3xF 5xZG
3xG
Konijnen: Vlaamse Reus, W.H. Arends
2xZG; idem E.J. Huurnink IxG; idem
J.J.Jansen IxZG; Nieuwzeelander Wit:
W.H. Arends IxZG; idem M. Boersbroek IxF 2xZG; idem H.J. Rietman
IxF; idem E.J. Huurnink IxG; idem H.
Verstege IxF IxZG 2xG; Wener Zwart,
Bert Eggink IxF 2xZG; Wener Blauw,
W.H. Arens 2xZG IxG; Nieuwzeelander Rood, Herman Gosselink IxF
2xZG IxG; Thuringer, G.H. Eggink
IxZG IxG; Hollander, H.J. Rietman
IxF IxG; idem T. Zevenhoeken IxZG;
Klein Zilver, J.J. Jansen IxZG IxG;
Hulstlander, Arnold Dijkstra IxZG
IxG; Rus Zwart, W.H. Arends 2xG;
idem T. Zevenhoeken 3xG; Nederlandse Hangoordwerg, G. Meuleman
IxZG; Pool Roodoog, H.J. Rietman
IxF IxZG; Kleurdwerg, H. Sanderman
5xZG; idem Mej. G. Sanders 2xF; idem
H.J. Rietman IxZG
Bossche Bondstentoonstelling
Vlaamse Reus, A. Dijkstra 3xF 3xZG
3xG; idem E.J. Huurnink IxG; Nieuwzeelander Wit, W. Braakhekke IxF
4xZG 2xG; idem H.J. Rietman IxZG;
idem H. Verstege 7xZG 9xG; Nieuwzeelander Zwart, H. Verstege 2xZG
4xG; Wener Blauw, G. Lenselink IxG;
Nieuwzeelander Rood, G. Lenselink
IxF 2xZG IxG; Alaska, A. Dijkstra4xG;
Hollander, J.G. Derksen 2xZG 2xG;
idem T.H. Janssen lxZG2xG
Sierduiven: mej. G. Sanders IxU IxF
2xZGlxG

Freddy /kink

CONTACT

info: 05752-1'010

Autobedrijf Polman, Warnsveld:
Mooi centraal

Een Allround garagebedrijf

De ligging van het bedrijf buitenaf, biedt dit voordelen? Theo Polman jr.:'We zitten hier aan een zeer drukke verkeersweg. Dat brengt
regelmatig werk aan de winkel. Onze klanten vinden het helemaal
geen bezwaar dat we wat buitenaf zitten. We regelen dat altijd met
een reservewagen, of we halen de auto bij de klant en brengen hem
Volledige Bovaggarantie
na reparatie terug. We hebben hier flink wat ruimte en dat is heel
Hoe staat het momenteel met de autoverkoop? Polman sr.:'Dat vari- belangrijk. Het staat ons hier best aan en we hebben een leuk
eert wel eens van de ene op de andere periode. Voor gebruikte bedrijf. We wonen hier lekker vrij. Onze klanten komen uit de regio,
auto's is ertoch altijd een goede markt. Bij een gebruikte auto krijgt daarom zitten we toch mooi centraal.
de klant van ons een objektief advies. Onderdeel van zo'n advies is,
voor welk doel heb je de auto nodfg, en welke auto is het meest
geschikt voor deze klant.
Als tot de koop is besloten leveren wij de auto 'to the point' af. Dat wil
zeggen dat we deze auto technisch getest en gecontroleerd hebben. Daarenboven krijgt de klant van ons volledige Bovaggarantie.
Want service en persoonlijke benadering zijn de peilers van ons
bedrijf.
Autobedrijf Polman heeft alle moderne technische apparatuur voorhanden. Het bedrijf beschikt over veel ruimte, zowel in als rond het
bedrijf.

Ruim zeven jaar is het Autobedrijf al gevestigd aan de Vordenseweg 21-23 op de grens van Vorden met Warnsveld. Beter gezegd in Warken rond de Boggelaar, precies
tussen Vorden en Warnsveld.
Autobedrijf Polman is een allround garagebedrijf .Theo Polman sr. is
een zeer druk bezet man, maar wil graag wat van het bedrijf vertellen. 'Samen met zoon Theo runnen we het bedrijf. We doen het
eigenlijk met ons vieren. Henny, mijn vrouw, doet de administratie
en regelt afspraken. Ook onze schoondochter Ans springt regelmatig bij. Feitelijk is het zo dat Theo het garagebedrijf runt. Ik zelf doe
meer de in- en verkoop.
Ons autobedrijf is niet specifiek merkgebonden. Onze voorkeur
gaat toch wel het meest uit naar de Duitse merken Opel, Ford, en
Volkswagen. Maar ook in de andere Europese merken doen we wel
zaken. Reparaties verrichten wij aan alle merken.'

Wat is momenteel de trent van nieuwe auto's? Polman sr.: 'De
Duitse merken zijn zeker nog toonaangevend. We gaan bij aankoop
van een nieuwe auto met een klant naar een grote dealer en maken
daaralof niet een keuze. Wij doen niet mee aan kado'sofaan ikweet
niet wat. Wij leveren tegen scherpe prijzen en 100% service.'

APK-keuring
Hoe is momenteel het wagenpark? Polman jr.:'Met de invoering van
de APK-keuring zijn de auto's kwalitatief veel beter op de weg. De
APK-keuring is een goede zaak, zowel voor de klant als voor het
garagebedrijf. Wij combineren dikwijls een grote beurt met een
APK-keuring. Dat is voor de klant veel voordeliger. Eén van onze
huisregels is dat we een klant bij een grote beurt vooraf eerst prijs
opgeven. Wij willen correct zaken blijven doen. Persoonlijke benadering stellen we op hoge prijs. Wanneer de reparatiekosten uit de
hand dreigen te lopen overleggen we met de klant. Dan vinden we
altijd een oplossing.

'Een nieuwe auto kopen is toch wel een grote investering voor de
klant. Als je de advertenties soms leest wat men allemaal weggeeft.
Wij houden het op gewoon goede zaken doen. De inruil is daar een
wezenlijk onderdeel van. We staan met ons bedrijf achter de klant.
Als het moet zes dagen in de week. Van de service moeten wij het
hebben.

Autobedrijf Polman,
Vordenseweg 21-23,7231 PC Warnsveld.Telefoon 05752-3568.

DINSDAG 13 FEBRUARI

RESTAURANT E
DE HERBERG, VORDEN

Voor het grijpen
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ZAAL OPEN 19.00 UUR
AANVANG SHOW 19 30 UUR

NjK/-

BRUI
HOW
- -"e!^n Fauteu;l^e,Ps met

NOG SLECHTS
ENKELE DAGEN!
DEELNEMERS:

RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'
VISSER MODE

GINKGO
meubelen

t AMRO BANK
telefoon 05753-1286

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

HOMDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!

De goedkoopste
autoverzekering
op de computer bij U thuis
berekend.
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585
Ruurlo: 05735-2136

DANCKAERTS
MODEVAKSCHOOL
T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135
7203 AG Zutphen
Voor:
— lessen in knippen en
naaien voor beginners en
gevorderden.
— patroontekenen.

fe/J

INSTALLATIEBEDRIJF

Briefpapier

GJ.OLDEMHAV/E

Drukkerij
WEEVERS

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

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

- opleiding tot costumière
en coupeuse:
bij voldoende deelname
start in februari.
Voor informatie en opgave:
05750-16204.

l TED BUTER VAKFOTOGRAFIE
IGESCHENKENHUIS BARENDSEN SERVIEZEN
IGUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING
f COVERS BRUIDSMODE
* SCHURINK 'T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET
BLOEMBINDERU KWEKERIJ KETTELERIJ
^JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK
'*• DRUKKERIJ WEEVERS
INGRIDS HAARMODE

TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER A. KLEIN BRINKE
GA JE TROUWEN,
DAN KOM JE KIJKEN !

NIEUW! 2 Vers-Speciaalzaken onder één dak!

TELIJKE

PENINC

DÖND|RBAG
Kompleet nieuw in hartje
Vorden: 2 speciaalzaken
onder één dak. Da's
makkelijk winkelen!
Fam. J. Huitink nodigt u
allen van harte uit om een
kijkje te komen nemen en
kennis te maken met het
nieuwe en vernieuwde
assortiment. We gaan het
vieren: Donderdag 1,
vrijdag 2 en zaterdag 3
februari a.s. extra FeestVoordeel. Tot ziens!

Nu nieuw bij de Fam. Huitink
'n superieur assortiment binnenen buitenlandse kazen, om je
vingers bij af te likken. Heerlijk
vers van het mes natuurlijk.
Dus veel lekkerder dan
voorverpakt. Proeven mag
natuurlijk. We zullen u graag
wegwijs maken in Kaasland
en...nu met extra feestelijke
aanbiedingen, die voor uw
portemonnee hééél aangenaam
zijn. U bent van harte welkom bij
de nieuwe Kaas-Specialist!

JONG
BELEGEN
KAAS

...U kiest uit de
lekkerste Groente f fruit:
10 NIEUW ZEELANDSE
KIWI'S
^^_

JON A GOlf
HANDAPPELS

VOOR EEN
FEESTPRIJS:

ZACHT ZUUR 2 KILO
VOOR EEN FEESTPRIJS

295

wmof

KLASSE

..Feestelijk geprijsd
ééerlijke Kaasfand-Kaas
VORDEN A NOTENMIX
SPECIAAL

195

250 GRAM VOOR
EEN FEESTPRIJS:

198

BIJ AANKOOP KAAS NAAR KEUZE:

HELE CAMEMBERT
VOOR SLECHTS

Uit onze rauwkost-toonbank:

KILO VOOR EEN FEESTPRIJS

RADUS/ANANAS RAUWKOST
250 GRAM VOOR
EEN FEESTPRIJS:

250

FRANSE ROOMBRIE
150 GRAM VOOR
EEN FEESTPRIJS

198

250 GRAM VOOR
EEN FEESTPRIJS:

KOLLUMER KAAS
500 GRAM
VOOR EEN
FEESTPRIJS

CHIQUITA BANANEN
VOOR EEN FEESTPRIJS:

598
GRA

ENTC

Fam. J. HUITINK
BURG. GALLEERSTRAAT 3 - VORDEN
TELEFOON 1617

beter

completer

198

.
mei
Televisie
reparaties
_ - direct
naar

Nieuw in Vorden !

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

Op vrijdag 9 feb. a.s., om
09.00 uur, openen wij de
deuren van onze exclusieve
Byouterle Boutiek
"Demi-Byou".

Tot ziens!

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

VIDEO

schidersbedrijf

BREDEVELD

V4N||f£| D

Hlf-l

Wij zouden graag kennis
met u willen maken en houden daarom OPEN HUIS
op donderdag 8 feb. van
15.00 uur tot 21.00 uur.

Bij ons zorgen

TELEVISIE

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

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

MM UMI»*

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

/

Demi-Byou
Dorpsstraat 17
7251 BA Vorden
Tel. 05752 - 3785

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

OF U NU WILLEKE OF
ALBERT HEET:
20r TERUG VOOR
UW OUDE PAN!

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk
100% waterdicht
* sta op MEINDL.

n\/

Martens

Dit is een prachtkans om uw 'waardeloze' oude pan
i^in te ruilen voor een echte BK. Tijdelijk krijgt u bij
** aankoop van: een BK kook- of hapjespan f 20,terug, een BK fluitketel f 15,- terug, een ,ff>>
JK steelpan f 10,- terug. De aktie
loopt van 1 februari t/m 3 maart 1990.
qeldt voor maar liefst 15 BK kookseries.

BK. JE EET TENSLOTTE ELKE DAG!

,l«ds dotttreflendl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

BARENDSEN

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

3 FEBRUARI

REIZENMARKT

Rabobank Vorden

De Rabobank Vorden organiseert zaterdag 3 februari a.s. een reizenmarkt in de
bank. Momenteel denken veel mensen na over hun zomervakantie en willen deze
gaan reserveren. Op de reizenmarkt kan men met de hele familie gratis vakantieideeën opdoen. Daarvoor zijn in de bankhal speciale informatiestands ingericht,
waar u alles te weten kunt komen op vakantiegebied.

U kunt tevens zien hoe bij ons via de computer de reserveringen worden verwerkt.
Hierdoor is het mogelijk om meteen te zien of er nog plaats is bij het arrangement
van uw keuze; mocht er geen plaats zijn, dan kunnen bijna altijd direkt vergelijkbare
alternatieven worden aangeboden.
Naast de stands van de bank is er nog één welke verzorgd wordt door de
Rijkspolitie. Deze geeft u informatie over inbraakpreventie tijdens uw vakantie.

Video-programma's
Als u naast de informatie, verkregen in de stands, nog wilt genieten van
vakantiebeelden, kan dit. In een aparte ruimte kunt u prachtige vakantiefilms op
video bekijken. Deze films geven u een indruk van diverse vakantielanden.

Capriole
Ook zullen op deze dag optredens worden verzorgd door de volksdansgroep
'Capriole' uit Dieren, met Portugese en Mexicaanse dansen.
Loop op 3 februari gewoon even gezellig de bank binnen. Ook als u uw vakantie
voor dit jaar al hebt gereserveerd. De koffie staat klaar.

Rabobank S Vorden
Meer bank voor je geld

Tel. 1888

N. B.: Voor overige bankzaken is ons kantoor gesloten.

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 1 februari 1990
51e jaargang nr. 44

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

STORMSCHADE IN VORDEN

BRANDWEER WEER AKTIEF
De Vordense brandweer had handenvol werk tijdens de storm van vorige week. Enorm veel bomen
enz. moesten opgeruimd worden in de gehele omgeving. Tot middernacht is men bezig geweest.
Door de taken goed te verdelen kon men snel en accuraat werken om ongelukken te voorkomen.
Of er al dan niet kapvergunningen aanwc/ig zijn is vaak niet te bekijken; er zijn teveel twijfelgevallen.
Een pluim voor onze vrijwilligers die toch voor een moeilijke beslissing staan; de veiligheid voor de
bevolking gaat dan toch voor.
VOOR HUN INZET MAG MEN OOK WEL EENS DANKBAAR ZIJN, DUS EEN GROTE PLUIM
VOOR DE MANNEN!

Ingezonden mededeling
Huilen witinlutmirlilitt i'(di </<• n-dtirlii'

Storm
Heel wat Vordense bomen zijn door de
storm van afgelopen donderdag geveld, ook enkele oude en waardevolle
exemplaren. Met een enigszins zorgzaam gevoel heb ik de hele avond onze
dorpskastanjes zien zwiepen. Maar
zelfs dit natuurgeweld was niet genoeg
om een eind aan hun leven te maken.
Mede dankzij het goede onderhoud
dat, door de Gemeente Vorden, de
laatste jaren wordt gevoerd zijn deze
onmeetbaar waardevolle en beeldbepalende reuzen blijven staan voor wat
ze zijn. Niet geheel kerngezond maar
oersterk.
Het bewijs is wederom geleverd en de
krachten zijn gemeten. Het is geen enkele probleem om over 50 of meerjaren nog steeds deze magnifieke bomen
in ons dorp te bewonderen. Het hangt
echter wel af van een goed beleid en
een goede blijvende verzorgftig. De
kosten hiervan zijn te verwaarlozen bij
de waarde van deze schitterende kastanjes.
Zelfs bij grotere problemen, dan het
uitwaaien van een enkele tak, is vellen
'nooit' nodig. Gelukkig zijn er tegenwoordig methoden om ook het bomenleven sterk te verlengen. Ik wens
de Gemeente Vorden veel succes en
een goed bomenbeleid.
Hans van Laake
Burg. Galleestraat l

P.C.O.B.
Vorden, Koster Eggink (r) bezig met het opvegen van gesneuvelde pannen van de NH Kerk.

De nieuwjaarsvisite van de P.C.O.B. op
12 januari was een groot succes, mede
door het stralende weer. Met 10
auto's werd een prachtige route gereden, o.a. door Delden, Wichmond-Vierakker, Zelle en langs kasteel Suderas
met als einddoel 't restaurant 'De Heikamp'.
Hier was volop gelegenheijlvoor gezellig babbelen, het bean^Arden van
een quiz, koffie, een drank^en pannekoek. In elk opzicht voldaan vertrok
men, na deze vrolijke middag weer
richting Vorden.
Op 26 januari werd de eo^^ ledenvergadering van 1990 g^Buden. Er
moest nu weer 'gewerkt' worden! De
heer H. Wiersema, tot voor kort gemeentesecretaris van Warnsveld, nu
burger van Vorden, zou spreken over
het functioneren van een gemeente.
In een uitstekend opgebouwd betoog
belichtte de spreker de bestuurlijke opbouw van ons land en in het bijzonder
't werk van en voor de gemeente. Napoleon, Thorbecke, Autonomie &
Zelfbestuur, decentralisatie & bestemmingsplan, allemaal namen en begrippen die te maken hebben met de gemeente, kwamen aan de orde. En niet
te vergeten milieu, belasting en gemeentelijke herindeling!
Uit de vele vragen bleek hoe intens er
was geluisterd. De voorzitter bedankte
de heer Wiersema voor deze leerzame
middagen overhandigde een attentie.
Na enkele zakelijke mededelingen
werd deze bijeenkomst gesloten; de
volgende is op 22 februari.

Vorden, Klaas Bakker bezig met 'puin' ruimen.

Openbare
Bibliotheek
Keuze uit de nieuwe boeken
van de openbare bibliotheek

Vorden, SchuttestraaL 'Modernekunst' (landbouwplastic).

Algemene Bijstandswet — Selectie uit
de Algemene Bijstandswet; Antisemitisme — Een geschiedenis in beeld;
Autotest 1990; Baar, A.H. van den Nederlands-Russisch
woordenboek;
Bedrijvige school, de — Een visie op
het onderwijs van de toekomst; Beroepenboek mavo (lbo) mogelijkheden
met het mavo (lbo)diploma; Beroepenboek havo (vwo) mogelijkheden
met het havo (vwo)diploma; Broch,
Herman -- De dood van Vergilius;
Cartoon'— The cartoon aid Olympic
book; Groot Guiness Record boek
1990, het; Jakes, John — De tol van de
vrijheid; Jelinek, Elfriede — De pianiste; Kam, Flip de — De prijs van de
beschaving: over de belastingen van
Nederland; Knopper, Helen — Wilde
vlier; Kushner, Harold S. — Waarom
zou je geloven; Mann, Thomas — Baas
en hond; Oor's eerste Nederlandse popencyclopedie; Paquet, Marcel — Corneille, schilderijen en gouaches; Polak,
N.J. - - Faillissementsrecht; Reichel,
Sabine — Wat deed jij eigenlijk in de
oorlog, Pappa?; Swaan, Abram de —
Zorg en de staat; Verburg, Cees Akropolis; Waal, Mieke de — Meisjes,
een wereld apart; Waart, R. van der —
Oosterse tapijten; Wise, David Burgess
— Legendarische automobielen; Wundram, Manfred - - Andrea Palladio
1508-1580, architect tussen Renaissance en Barok.

Badminton-Flash
Flash l heeft haar langverwachte eerste
overwinning binnen kunnen slepen.
Tegen de subtopper Eefde bewees de
thuisploeg dat het wel degelijk spannende wedstrijden kan winnen. De eerste twee herenenkels konden pas in de
derde set beslist worden. Allebei in het
voordeel van Flash.
De eerste damesenkel werd relatief gemakkelijk in twee sets gewonnen. De
laatste enkel leverde een driesetter op,
maar de tegenstander was iets te sterk.
De herendubbel bracht in de eerste set
wat problemen, maar in de tweede en
derde set kwam alles toch weer goed.
Een gelijkspel was al bereikt.
In de damesdubbel was Flash in de derde set de betere ploeg. De beide mixen
gingen helaas verloren, waarvan de
eerste met 13-15 in de derde set. Dat
betekende een 5-3 zege.
De eerste wedstrijd van Flash 2 was in
Doetinchem. Dit team maakte het
Flash onnodig moeilijk. Nadat twee enkels en de damesdubbel verloren gingen, stond het 3-3 en moesten de beide
mixen gewonnen worden, hetgeen lukte, en Flash won met 3-5 deze uitwedstrijd.
Twee dagen later trad team 2 aan tegen
Grol, het enige team waar Flash 2 van
had verloren. Dat werd duidelijk rechtgezet in de wedstrijd in Vorden. Grol
kreeg geen poot aan de grond en Flash
won alle wedstrijden overtuigend in
twee sets. Deze 8-0 overwinning betekende een gevoelige revanche.
Flash 3 speelde een thuiswedstrijd tegen het derde team van Hengelo. Na
de eerste herenenkel was al duidelijk
wat Flash wilde: winnen! De tweede
heer liet een steekje vallen, waardoor
het weer gelijk stond. Vervolgens won
Flash de herendubbel en de eerste mix.
De tweede mix en de damesdubbel waren voor Hengelo.
Toen als laatste op de avond, nog twee
damesenkels. De tweede ging in drie
sets verloren, maar de eerste dame
bleek weer bijna helemaal terug te zijn,
want ze won en bracht daarmee het bevrijdende vierde punt binnen. Flash
vierde deze 4-4 als een overwinning,
want de uitwedstrijd was in 7-1 voor
Hengelo geëindigd.

Slechte start
na winterstop
Vorden I had zich de eerste wedstrijd
na de winterstop wel heel anders voorgesteld. Op een goed bespeelbaar
doch uiterst winderig veld werd in Wenum bij Apeldoorn met 1-0 verloren
van WWNA. Voor rust had de thuisclub de wind tegen en kreeërde desondanks de betere kansen.
Langervoort en Fama misten echter.
Dat overkwam Kamphuis eveneens. Hij
miste een strafschop. Aan Vorden-zijde liet Peter Hoevers een mogelijkheid
tot scoren liggen. De rust brak aan met
dubbelblanke stand.
Peter Hoevers had na een kwartier in
de tweede helft spelen een fraaie aktie
in huis. Hij draaide zich goed vrij doch
helaas voor Vorden knalde Peter keihard langs de verkeerde kant van de
paal. Aan de andere kant had WWNA
meer geluk toen Rinus Langevoort in
de 25e minuut raak schoot 1-0. Eri naar
later bleek beslissende treffer.
De Vordenaren probeerde nog wel de
achterstand ongedaan te maken, het
lukte niet. Door deze nederlaag prijkt
Vorden thans op de vijfde plaats met
13 punten uit 12 wedstrijden. Wil men
voor promotie naar de 4e klas KNVB in
de race blijven dan mag de ploeg van
Ben Kolenbrander niet al te veel misstappen maken. Zondag komt Voorst
in Vorden op bezoek. De geelzwarten
dienen dan twee keer revanche te nemen. Eerst voor de 1-0 nederlaag afgelopen zondag tegen WWNA en één
voor de destijds geleden 1-0 nederlaag
in Voorst. Overigens staat hetzelfde
Voorst thans op een fraaie tweede
plaats met vier punten achterstand op
koploper Kilder.

Graafschaprijders
kiest sportman van
het j aar
De V.A.M.C. 'De Graafschaprijders' zal
zaterdagavond 3 februari tijdens de
jaarlijkse feestavond in 'De Herberg'
bekend maken wie zich motorsportman van het jaar 1989 mag noemen.
Tijdens deze festiviteiten zullen tevens
de kampioenen gehuldigd worden.
Voorts worden de 'Deldentrofee' en de
'Schoenakertrofee' uitgereikt. Muzikale medewerking aan deze feestavond
zal worden verleend door het orkest
'Hammond Four'.

GENDA
JANUARI:
31 Bejaarden, Vierakker.
FEBRUARI:
1 Bejaarden kring, Dorpscentrum.
2 geen vormingswerkgroep, Jong
Gelre.
2 Open Tafel, de Wehrne.
3 Dorpsverloting 'de Deurdreajers'.
6 Open Tafel, de Wehme.
7 HVGWichmond, lezing drank en
drugs.
7 Regio volleybal, Jong Gelre.
7 HVG Linde-Vorden.
7 Plattelandsvrouwen, milieu.
7 Excursie Jong Gelre, Warnsveld.
9 Open Tafel, de Wehme.
13 Oudheidkundige Vereniging Oud
Vorden, voordracht.
13 Open Tafel, de Wehme.
13 Soos Kranenburg, carnaval.
13 AJK vergadering Jon g Gelre,
Warnsveld.
14 Deurdreajerskarnaval Villa Nuova.
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
15 HVGWildenborch.
16 AJK, Weizijnshoeve Hengelo, Jong
Gelre.
16 Culturele avond De Herberg, Jong
Gelre.
16 OpenTafel.de Wehme.
16 Plattelandsvrouwen, culturele
avond.
20 NCVB,jaarvergadering.
20 Open Tafel, de Wehme.
20 KPO Vierakker.
21 HVGWichmond, gespreksavond.
21 HVG dorp Vorden,
boekbespreking.
22 PCOB bijeenkomst in de Wehme,
23 TV, wat doe je ermee?
Dorpscentrum, Jong Gelre.
23 Schoolkarnaval 'de Deurdreajers'.
23 Open Tafel, de Wehme.
23 Excursie Jong Gelre, Warnsveld.
24 Kranenburgs karnaval, zaal
Schoenaker.
25 Kranenburgs karnaval, zaal
Schoenaker.
24-25-26-27 Carnaval De Herberg.
27 Open Tafel, de Wehme.
28 Bejaarden, Vierakker.
MAART:
1 Bejaarde n kring, Dorpscentrum,
Vorden.
2 KPO Vierakker, Wereldgebedsuur.
2 Open Tafel in de Wehme.
6 Open Tafel in de Wehme.
7 HVGWichmond, dia's China.
7 HVG Linde, Montferland + dia's.
9 Open Tafel in de Wehme.
11 De Deurdreajers, kladden opmaken
in de Herberg.
13 Soos Kranenburg, TrudyTolkamp.
13 HVG Linde, excursie naar Harfsen.
13 Open Tafel in de Wehme.
14 Plattelandsvrouwen,
weervertellingen.
14 of 15 Excursie KPO Vierakker,
Rodenburg.
15 Bejaardenkring de Wehme,
Vorden.
15 HVGWildenborch, Australië
-l- dia's.
16 Open Tafel in de Wehme.
17 Binnensportdag Jong Gelre,
Warnsveld,
20 Open Tafel in de Wehme.
20 NCVB Vorden, ds. Westerink.
21 HVG afdeling Dorp, maandelijkse
avond.
21 HVG Wichmond, eigen avond.
22 HVG afdeling Dorp, PGEM.
23 Open Tafel in de Wehme.
27 Soos Kranenburg, middag.
27 KPO Vierakker, voorlichting over
bloemen etc.
27 HVG Wichmond met KPO.
27 Open Tafel in de Wehme.
29 Bejaardenkring in Dorpscentrum,
Vorden.
30 Open Tafel in de Wehme.

Nationaal
Reumafonds
Na enkele jaren van afwezigheid zal er
in de week van 12-18 maart a.s. weer
gecollecteerd worden voor het Reumafonds. Men weet toch waarom het gaat?
Met uw bijdrage ten behoeve van de
reumapatiënten helpt men mee aan:
— het wetenschappelijk onderzoek
— individuele hulp
— aangepaste vakantiereizen naar binnen- en buitenland
— het volledig aangepaste vakantiecentrum 'Groot Stokkert' in Wapenveld
— voorlichting
— steun aan de reumapatiëntenverenigingen
— recreatie
Voor Vorden worden nog collectanten/-trices gevraagd. Voor meer informatie mevr. H.M. Pöhn-Baerends, tel.
05752-1947.

OPEL SERVICE

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Zweedse Appeltaartjes

W. J. 31? KOOI

&en heerlijke lekkernij van roombotercake,

gevuld met appels en kaneel

DIT WEEKEND:
van 5,95 voor 5,—

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

't winkeltje in vers brood en banket

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

Verkoop en Reparatie

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten
Café-Restaurant

Burg. Galleestraat 22 - Vorden -Tel. 05752-1877

Geldersche
Maatschappij
van Landbouw
afdeling Vorden

GMv

De Geldersche Maatschappij van Landbouw afd.
Vorden nodigt haar leden uit voor deelname aan de
DISCUSSIE-AVOND:

't Wapen
van 't Medler

o

' *•'»

NUOO>-

"i

{ NARCISSEN 5,50

'/.ES

1 grote AZALEA

BDVAG RIJSCHOOL

Milieu en bedrijf
DATUM: DINSDAG 6 FEBRUAR11990
TIJD: 20.00 UUR
PLAATS: 'HOTEL BAKKER' TE VORDEN

De Eendracht 3
7251 GA
Telefoon 05752 1012

DL VALEWEIDE-bloemen

Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD

uo* hard
toen het
i >** vroor
.t,
viel net de c.v. uit.^

Burg. Galleestraat 60
7251 EC Vorden

T w 5762 2e

f ons Jansen ' ~"° "
erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aapleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Barendsen motormaaierservice

Als vrouwen alleen
komen te staan
Belicht worden de sociale,
emotionele, juridische en
financiële aspecten van het
alleen-zijn.
Data:
13, 20 febr., 6 en 13 maart.

BOAGOQJEfl
Naail^lhinespecialist
Kerkstraat 13 - Vorden
tel. 3700
Voor naaimachines en kleinvak
* Bernina
rna

* Bernette
* Lewenstein

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats.
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag van 9.00—1 2.30 uur
Woensdag van 9.00-1 2.30 uur
Donderdag van 9.00-1 8.00 uur
Vrijdag van 9.00-21 .00 uur
Zaterdag van 9.00-1 4.00 uur

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Vorden.
Tel. 05752-1261

vindt u ook beneden
de 5.000-al een
goede en
betrouwbare
occasion die met net
zoveel zorg wordt
afgeleverd als een
dure.
UTOSERVICE
Enkweg 5-7
7251 EVVorden
Tel. 05752-3636

KANT

brillen - oogmetin
contactlensaanpassi
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

De échte Vordense mik van 5-voor 4,50

Krentebollen enaien 5 betalen
Zeeuwse cakeNU 3,25
Wegens groot sukses geprolongeerd:

De échte Appelstudel 1,50
P. S. Dit weekend ook weer:

Kaiserbroodjes en Suikerbriosche
De bakker
die zelf
etkedag
vets bakt

WARME BAKKER

CÏ7

OF

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

qe> juwelier

siemerink

oo opticien
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

NU, HET IS WEER ZOVER.

er doen weer vele verhalen de ronde:
— de zoon van Frans Smit neemt de
zaak over
- Ten Barge neemt Concordia over
enz., enz., enz.
ALLEMAAL GEL ... IN DE RUIMTE.
Wie dergelijke verhalen de wereld instuurt is voor ons
een raadsel. Vermoedens hebben wij wel.
Wilt u nu of in de toekomst meer weten,
bel dan 05752-2243 voordat ook u
verdergaat vertellen van: HAITOKAL
GEHEURD...

Bij ons

Inl. enopg.:
Vrouwenraad,
p/a T. Brandenbarg, tel. 2024.

AANBIEDING:

Schoenaker
Café - Restaurant

LsatnuuwHANDMAAIER

Wordt gehaald en gebracht.

Tijd:
9.15-11.30 uur in het
Dorpscentrum.
Kosten: f 25,-.
O.l.v. mevrouw Van Hen
mevrouw v.d. Sijs.

Steeds meer mensen worden zich ervan bewust.
Brood van de man die zelf bakt
gaat er toch mee strijken, U ook?
U proeft het verschil!

Zutphenseweg 7 - Vorden

Tijd van Maaien nadert
MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

l&a^

6,95

Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

m

v

2 bos

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Ook leden van Jong Gelre en de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen zijn van harte welkom.

—

l

t,75

FORSYTHIA

-• '--"•.•i-v'rt,

HORSTMAN

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehouden. Hij staat met z'n 24-uursservice
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

1 bos

*&&

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

U kunt nu uw bruiloft, receptie, feestavond boeken tot 1998.

KLAVERJASSEN
op donderdag
5 februari
22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.
De hoogste garantie voor uw
lijfrente
Natuurlijk bij...
Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

DAAROM DEZE WEEK:
EEN ONTBIJTTAS MET:
1 rol eigen gebakken beschuit
1 ontbijtkoek +
1 zakje broodjes naar keuze
DIT VOOR GEEN 9,15
MAAR VOOR

7,95
eyuw

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

Groot
jebbink
Rondweg 2 - VORDEN - Tel. 05752-1794

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Lekker ontbijten doe je met je ECHTE BAKKER

AUTOBEDRIJF

Tel. 05752-1486
• PC-privéles: DOS, WPtekstverwerking, Lotus 123,
spreadsheet en veel toepassingsprogramma's.
Tel. 05752-6551.

HORECABEDRIJF
vraagt

part-time
jonge dames
.

voor:

partijen - bar
keuken
Brieven onder nr. 44-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

In de finale
van onze opruiming
Dames boots
Dames laarzen

29.nu v.a. 49.nu v.a.

WULLINK Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342
's maandags gesloten

D l -pupillen w Vorden krij gt
nieu ve kleding van Makelaardij
van Zeeburg

Vrouwenclub
Medler
Maandag 29 jan. kwamen de dames in
het Medler weer bijeen. Deze avond
was mevr. Broeze van de Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening uitgenodigd. Na een welkomstwoord van
de voorzitster kreeg men een kopje koffie aangeboden en was het woord aan
mevr. Broeze.
Ze vertelde hoe de hulpverlening lot
gekomen was en over hoe het nu
draait. Over gezinsverzorging, bejaardenverzorging, flexibele werkuren,
thuiszorg en wat de mensen zelf zo al
bijdragen evt. huisgenoten, familie,
buren, vrienden enz. Ook wordt er
nauw samengewerkt met wijkverpleging, huisartsen en Tafeltje Dekje.
Ondertussen konden er vragen gesteld
worden, waar antwoord op werd gegeven. Na een 2e kopje koffie kregen de
dames een probleem voorgelegd en
moest men een oplossing zoeken op
welke manier er hulp nodig was. Tot
slot kreeg mevr. Broeze een attentie
aangeboden en bedankte de voorzitster haar voor het verzorgen van deze
avond.

Excursie zoogkoeienstal
Op vrijdagmiddag 23 februari kan men
de zoogkoeienstal van Ronald Klein
bezichtigen. Deze stal is op het adres
van: F. Harmsen, Dorpsstraat 60 in Almen. Deze middag is in samenwerking
met de Warnsveldse contactcommissie.
Bel voor nader informatie tel. 23393.

Gezellige reizenmarkt
bij Rabobank

Dan moetje beslist naar
Hettytoe!

Wol- en
Antiekwinkel
Wichmondseweg 13 - BAAK

de blauwe hand

05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Excursie 'Welzijnshoeve™^
Deze excursie zal op woensdag 7 februari plaatsvinden. 'De Welzijnshoeve' is een bedrijf waar computervoeding en groepshuisvesting van varkens
nader wordt belicht. OpajÈr hiervoor
voor 5 februari bij 0575^P677. Vertrek vanaf'de Boggelaar'.

(staandv.Ln.r.:) Fr. van Zeeburg, M. Besselink, W. Schouten, S. Jansen, R. Golstein, dhr. H.J. Hilferink- sponsor, dhr. H. de Jonge
- jeugdvoorzitter, leider F. Besselink, trainerL. Stokkers.
(zittend v.ln.r.:) J. Otten, KJurriëns, R. Visser, S. Verkijk, A. Kamperman, W. Smallegoor, R. Harmsen,J. Strijd.

Brood is feest

binding met het reserveringssysteem.
De toegangsbewijzen kunnen op het
kantoor worden vervaardigd.
Er zijn in totaal circa 1,5 miljoen kaarten beschikbaar. Tot nu toe zijn via een
Centrale voor Groepsverkoop 100.000
kaarten verkocht.

De consumentenwedstrijd 'Brood is feest', tijdens de week van
het brood 1989 heeft vele inzendingen opgeleverd. Ook in Vorden werd volop meegedaan, via Bakkerij Van Asselt won mevr.
Hogenkamp-Mensink een van de 50 beschikbaar gestelde dekservetten.
Er worden in België, Duitsland, Frank-

Kaartverkoop tentoonstelling
Van Gogh via de
Bondsspaarbank
Vanaf 15 januari zijn kaarten voor de tentoonstelling van Vincent
van Gogh te koop. Voor deze tentoonstelling, in Amsterdam en
Otterlo, wordt een voor Europa nieuw systeem van kaartverkoop
geïntroduceerd. De Stichting Van Gogh 1990 heeft dit idee uit de
VS overgenomen. Kaarten zijn niet aan de museumkassa's verkrijgbaar. De kaarten worden uitsluitend verkocht via
meer dan 1.000 kantoren van de Spaarbanken met de S (Bondsspaarbank, Nutsspaarbank, Verenigde Spaarbank etc.).
Een kaart geeft recht op toegang tot de
tentoonstelling op de gereserveerde
dagen het gereserveerde tijdblok. Elke
dag is ingedeeld in tijdblokken van
twee uur. Een tijdblok bepaalt alleen
de periode van binnenkomst. Men mag
blijven tot sluitingstijd. Per tijdblok is
een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Publieksvriendelijk
De opzet, in de Verenigde Staten een

succes, /orgt voor spreiding van het
aanbod. Enerzijds wordt het aantal verkooppunten uitgebreid en de periode
van verkoop verruimd. Anderzijds
wordt bij de ingang en in de musea zelf
het aantal bezoekers verdeeld. Kortom,
minder wachttijd en goede mogelijkheden om de werken te bekijken. Men
reserveert een plaats in een museum,
te vergelijken meteen theater-voorstelling.
De kantoren van de Spaarbank staan
direct via een computer netwerk in ver-

rijk, de VS, Canada en Japan kaarten
verkocht. Ook in Italië bestaat serieuze
belangstelling. De buitenlandse verkopen worden verwerkt in het centrale
systeem in Nederland.

Binnensportdag
Op zaterdag 17 maart zal de regionale
binnensportdag plaatsvinden in de
Hanzehal te Zutphen. Men kan zich
opgeven voor een dames en/of heren
volleybalteam. Doe dit voor 8 maart bij
tel. 05754-313.
Midpointmeeting
Deze commissie zoekt nog enkele leden om samen weer een programma
op touw te zetten. Bel zo spoedig mogelijk tel. 05750-27246.
Propagandafeestavonden in Almen
op:
3 februari in de Weever te Harfsen en
op 10 februari in Ons Huis te Almen.

GROEP JVQRDERL

met aanhangwagen in de sloot. Materiële schade.
— In de Dorpsstraat bij hotel Bakker
waaide een gedeelte van een dak
af. De brandweer verwijderde de gevaarlijke stukken. Ook de naast gelegen supermarkt had te lijden onder de storm. Hier vlogen de dakpannen van het dak.
- In de Dorpsstraat van de N.H. Kerk
vlogen dakpannen, leiplaten en
lood van het dak. Tevens waaiden er
grote takken uit de kastanjebomen
midden in het dorp. I.v.m. hiermee
werd de Dorpsstraat afgesloten voor
alle verkeer.
— Op het industrieterrein waaiden
van verschillende panden de golfplaten van het dak.
- Tijdens het opruimen van een
boom die over de Mosselseweg was
gevallen tijdens de storm, stond een
29-jarige inwoner uit Barchem met
zijn voertuig te wachten op de Mosselseweg om door te kunnen rijden.
Juist op dat moment waaide er opnieuw een grote peppel om. De
Barchemer kon nog net op tijd uit
zijn auto komen. De boom viel boven op zijn auto. Gevolg: voertuig
total loss.
— Omstreeks 23.30 uur vond er overleg plaats tussen: Politie, Rijkswaterstaat en gemeente om de doorgaande wegen zo snel mogelijk weer
berijdbaar te maken.
Brandweer, gemeente, Rijkswaterstaat, P.G.E.M., Nederlandse Spoorwegen, Waterleiding Oost Gelderland en rijkspolitie werkten samen
in dezen. De werkzaamheden duurden tot ongeveer 02.30 uur.

Agrarische leden let op!!!
Op dinsdagavond 13 februari wordt er
een A.J.K. vergadering gehouden voor
de regio Oost- en West Achterhoek.
Het thema van deze avond is: mestverwerking. Sprekers voor deze avond
zijn: dhr. Gerritsen van het landbouwschap en iemand van het N.A.J.K. De
avond zal plaatsvinden in 'de Radstake'. Opgave voor 9 februari bij tel.
05750 — 27878,

POPPEN

Autorijschool Hilferink schenkt
B l-jeugd w Vorden nieuwe outfit

Woensdag 24 jan. 1990
Opgevoerde bromfiets:
Een 17-jarige inwoner uit Vorden
kreeg een proces-verbaal omdat hij op
de Zutphenseweg op een opgevoerde
bromfiets reed. Na controle bleek dat
het vermogen van de bromfiets te hoog
was.
Aanrijding:
Tijdens het achteruitrijden op de parkeerplaats bij de kerk in de Dorpsstraat, beschadigde een 5S jarige bestuurder uit Apeldoorn, met zijn voertuig, een geparkeerd staande personenauto.
Aanrijding:
Een 63-jarige bestuurder van een personenauto, afkomstig uit Gorssel verleende op de splitsing Mosselseweg/
Ruurloseweg, geen voorrang aan een
32-jarige bestuurster uit Apeldoorn.
Het gevolg was een aanrijding waarbij
beide voertuigen werden beschadigd.
Donderdag 25 jan. 1990
Storm over Vorden:
Tijdens de middag stak een zware
storm op die zelfs boven Linde tot een
windhoos oplaaide. In de hele gemeente Vorden gingen zeer veel bomen om. Door het omvallen van de bomen werd op vele plaatsen schade aangericht waaronder omgebogen lantaarnpalen, verkeersborden en hekken.
De dienst gemeentewerken van de gemeente Vorden werd van de voorvallen
op de hoogte gesteld. Met diverse personeelsleden werd al het mogelijke gedaan om te zorgen dat de doorgaande
routes berijdbaar bleven. De vrijwillige
brandweer van Vorden rukte eveneens
uit om assistentie te verlenen.
In verband met het grote gevaar voor
omvallende bomen werden diverse wegen in de gemeente voor alle verkeer
afgesloten. Van 's middags tot 's avonds kwamen er bij de politie ongeveer 50 verzoeken om assistentie binnen varieërend van:
— het waarschuwen van de plaatselijke
kraamhulp
— hulpverlenen bij een afgerukt dak
— omgewaaide bomen die over wegen
waren gevallen
Puntsgewijs:
— Op de Beckenstraat, Mosselseweg,
Wiersserbroekweg, Kapelweg, Kerkhofweg, Reeoordweg, Galgengoorweg, Wildenborchseweg, Schutte straat, Vordensebosweg bomen omgewaaid.
— Op de grens Vorden/Warnsveld
een personenauto beschadigd door
een omvallende boom. Alleen materiële schade.
— Op de Ruurloseweg bleven de
spoorwegbomen dicht. Alle treinverkeer werd stil gelegd, mede doordat er diverse bomen op de bovengrondse leidingen terecht waren gekomen.
— Op de Nieuwstad voor het bejaardencentrum 'De Wehme', ging een
grote berk omver die een lantaarnpaal meetrok. Deze viel deels op een
geparkeerd staande personenauto.
— Op de Lankhorsterstraat belandde
een automobilist met zijn voertuig

Voor allehande spul, zoals
kursus, poppenmateriaal
en accessoires, boa's
zowel struis als maraboe.

(v. L n. r. zittend:) Michel Staring, Gerton Weigraven, Paul van Helden, Dennis Oldenkotte, Eric Oldenhave, Richard Meijer, Jeroen
Vos.
(staand v.Ln.r.:) BertHeutink - trainer, Mark Borgonjen, G. van Zeeburg- sponsor, Willem Holterman, Eric van de Kamp, H. de
Jonge - jeugdvoorzitter,Jen'oen van de Logt, Peter van Helden, Peterjansen • leider.

Irolitievaria

Zondag 28 januari
Stormschade
Ook bij de storm op zondagochtend
moest de politie i.s.m. brandweer en
gemeentewerken weer diverse malen
hulpverlenen i.v.m. overlast veroorzaakt door de storm.
Ned. Hervormde Kerk: afvallende dakpannen die schade veroorzaakten aan
geparkeerd staande voertuigen. Parkeerplaats afgezet met borden en lint
door gemeentewerken.
Omgewaaide bomen: Ook nu weer bomen die omgewaaid waren, op de Almenseweg, Baakseweg, Dorpsstraat,
Wildenborchseweg en Ruurloseweg.
De afdeling (iemeentewerken heeft
terplaatse de bomen verwijderd en zette de Dorpsstraat voor een gedeelte af.
Maandag 29januari 1990
Ijzerdraad gespannen over fietspad:
Op het bureau werd een melding gedaan door een zwangere inwoonster
uit Vorden, dat zij op zondagavond
langs de houtwal op de Hoetinkhof was
gefietst en daarbij tegen een ijzerdraad
was gereden dat over het pad was gespannen. De draad was gespannen ter
hoogte van haar middel. Zij is hierbij
ten val gekomen.
De politie neemt deze zaak zeer ernstig op
en zal alles in het werk stellen om achter de
dader (s) te komen.

De afdeling gemeentewerken zal de afrastering langs de houtwal herstellen.

Een voorproefje van het vakantiegevoel kan iedereen a.s. zaterdag
3 februari opdoen bij de Rabobank in Vorden. De anders zo zakelijke bankhal is omgetoverd in een gezellige markt.
In tal van standjes is informatie te verkrijgen over talrijke vakantielanden,
bijvoorbeeld: Turkije, Griekenland,
Spanje, Tunesië, Verenigde Staten,
Oostenrijk enz.
Er worden videofilms getoond van diverse vakantiebestemmingen, deze laten u nog uitgebreider kennismaken
met land en volk.
Ook laten wij u zien hoe bij ons de
computer behulpzaam is op de reisafdeling bij zowel boeking als informatie
opvragen.
Op een terras aan de rand van de markt

kan men onder het genot van een kop
koffie de verkregen indrukken verwerken. En als men zich afvraagt of tijdens
de vakantie alles thuis veilig wordt achtergelaten: de plaatselijke politie is met
een stand aanwezig.
Er wordt tevens een aantal optredens
verzorgd door de dansgroep 'Capriole'
uit Dieren met dansen uit Portugal en
Brazilië.
Uw vakantie komt zaterdag een heel
stukdichterbij.
Zie advertentie elders in dit blad.

Van Gogh Spaarcertificaat
De Bondsspaarbank heeft speciaal
voor dit Van Gogh-jaar een Van Gogh
Spaarcertificaat ontwikkeld. Dit certificaat heeft een looptijd van eenjaar en
geeft 1/4% meer rente dan bij een normale 1-jaars Deposito Rekening. Het
Van Gogh Spaarcertificaat is verkrijgbaar in coupures van f 500,-, f l .000 en f2.500,-.
Voor elke f 500,- die wordt ingelegd,
ontvangt men een reproduktie van een
van de werken van Van Gogh, een en
ander tot een maximum van 4 reprodu kties.

Informatie over kaartverkoop: Bondsspaarbank.

Ledenvergadering
Nadat de voorzitter de vergadering had
geopend werd het algemeen-, het financieel-, het agrarisch-, sport-, regioen het aspirantledenverslag voorgelezen. Op al deze verslagen kwamen
geen op of aanmerkingen. Dit is natuurlijk prima, maar het bestuur staat
altijd open voor tips en/of verbeteringen.
De kas werd ditmaal gecontroleerd en
goedgekeurd door Dick Vink en Henk
Versteege. Volgend jaar zal Dick Vink
samen met Henk Gr. Roessink (Warken) de kas controleren.
Bestuurswisseling
Bert Smallegoor en Dinie Maalderink
waren aftredend en niet herkiesbaar.
De voorzitter bedankte hen voor hun
jaren trouwe inzet voor de vereniging.
Voor hen in de plaats zijn René Hissink
en Martin Rietman in het bestuur gekomen.

De Deurdreajers komen
bij u thuis!
Ja, u leest het goed, aanstaande zaterdag, 3 februari 1990, is het weer de dag
van de lotenverkoop van de carnavalsvereniging 'De Deurdreajers'. Met de
carnavalsboot bezoeken we Vorden, Wichmond, Vierakker, Kranenburg.
Bij het organiseren van het carnavalsfeest komen veel kosten kijken. Tot nu
toe kunnen wij ons programma draaien zonder gebruik te hoeven maken
van de plaatselijke subsidies.
Een deel van de inkomsten komen uit de advertenties die in het leutboek
worden geplaatst, welke u aanstaande zaterdag aangeboden zal worden. Een
ander deel van de inkomsten komt uit de verkoop van loten. De opbrengst
van de lotenverkoop wordt besteed aan het jeugd- en seniorencarnaval. Tot
nu toe zijn dit gelegenheden waarmee we veel kinderen en senioren een
enorm leuke dag bezorgen.

MENSEN SCHENKEN MEER AANDACHT
AAN HUN HUWELIJKSDAG
Trouwen, en alles wat er verder bij komt kijken, is de laatste jaren sterk aan
veranderingen onderhevig geweest.
Neem bijvoorbeeld het aantal huwelijken wat per jaar wordt gesloten. In 1983
was dit aantal gedaald tot 78.000 maar momenteel stappen er weer zo'n 90.000
paren per jaar in het huwelijksbootje.
Volgens mevrouw E.C. KlompClarkson, uitgeefstcr van het trouwmaga/.ine Bruid & Bruidegom, is de
stijging van het aantal huwelijken
wel te verklaren.
Deze "trouwexpert" is van mening
dat Je mensen de laatste jaren een
groeiende hehocl'te hebben aan romantiek in het leven.
Een behoefte die wordt opgeroepen
door de veranderingen in de alledaagse maatschappij, die steeds
sneller en harder lijkt te worden.

Mensen vinden dus in een huwelijk
ook een stukje veiligheid.
Bovendien heeft de stijging van de
welvaart het bruidspaar de mogelijkheid gegeven hun bruiloftsfeest
uitbundig te vieren.
Mevrouw Klomp-Clarkson is
van mening dat ook haar trouwinagazine een klein steentje aan de
stijging van het aantal huwelijken
heeft bijgedragen.
"Ons blad heeft de mensen bewuster gemaakt, niet alleen qua

bruidsmode, maar wij bieden onze
lezers ook vele ideeën die zij in hun
huwelijksfeest kunnen verwerkep.
Wij zijn een informatief magazine;
alles waar men voor en tijdens het
huwelijksfeest aan moet denken,
staat in ons blad vermeld".
Uit een lezersonderzoek, dat onlangs door Bruid & Bruidegom
werd gehouden, bleek dat men momenteel weer veel meer aandacht
aan de huwelijksdag besteedt dan in
voorgaande jaren. Zo blijkt dat in
1988, 86,5% van de bruiden weer in
het wit trouwt.
Bovendien viert 79% van de
bruidsparen hun huwelijk op traditionele w ij ze.
Tevens stijgt de vraag naar gelegenheidsdrukwerk, zoals bonbondoosjes, rozenkaartjes, bedankkaartjes
etc., en worden de uitnodigingen
geselecteerd naar eigen stijl en
smaak.
Verder kwam uit het onderzoek naar
voren dat het doorbrengen van de
huwelijksnacht in een bruidssuite
weer helemaal in is.
"We hebben een aantal jaren gehad, vertelt Chris Klomp tenslotte,
dat men op de fiets naar het stadhuis
reed en daar, in spijkerbroek, elkaar
het jawoord gaf. Gelukkig zijn die
tijden voorbij en wij, als redactieteam van Bruid & Bruidegom, hopen dan ook dat we de aanstaande
bruidsparen zóveel informatie,
ideeën en aanwijzingen kunnen geven dat de huwelijksdag feestelijk
zal blijven worden aangekleedt."
Andere opmerkelijke resultaten:
49% van de bruidsparen trouwt
in de kerk.
60% huurt een trouwauto.
Griekenland is als huwelijksreisbestemming favoriet.
60% van de bruidsparen verstuurt meer dan 100 uitnodigingskaarten.
43% van de bruidegommen laat
een bruidsboeket voor hun bruid
maken.
mei en september zijn de favoriete trouwmaanden.
80% van de bruidsparen geven
hun gasten een kadootje of sturen
een bedankkaartje.

Gemeenteraad happy over
herindelingsoperatie
De gemeenteraad toonde zich dinsdagavond uitermate verheugd
over het feit dat de herindeling Zutphen/Warnsveld/Vorden zo
goed is uitgepakt en wat Vorden betreft binnen de raming van 5
ton is gebleven, of om CDA fraktievoorzitter A.H. Boers te citeren
'de herindelingsoperatie is verschrikkelijk goed verlopen'. Bovendien was hij opgelucht dat de nieuwe inwoners uit Wichmond/Vierakker zich niet 'ingepakt' voelen. 'Ik hoop dat zij zich
in de toekomst nog meer bij de gemeenschap van Vorden betrokken voelen', aldus Boers.
Hij verzocht het college de 'goegemeente' via het gemeentebulletin uiteen te zetten wat de hele herindelingsoperatie heeft betekend. 'Dus een publicatie zonder al te veel getallen te
noemen', aldus Boers.
Hij wees in dit verband over berichten
in de regionale pers waarin bedragen
van vier miljoen werden genoemd. 'Dit
zijn andere bedragen dan de 5 ton op
de kapitaalslasten. Dat mogen we niet
met elkaar verwarren', aldus wethouder mr. Slingenberg (WD).
'De kosten hebben enkele miljoenen
bedragen. Hiertegenover staat dat we
er behalve meer inwoners, meer wegen
en meer woningen bij hebben gekregen. Hier staan dus weer uitkeringen
tegenover', aldus de wethouder die
toezegde een stuk te zullen produceren waarin alles naar de burger toe
wordt uiteengezet.
De heer E. Brandenburg (WD) vond
dat voorzichtigheid geboden dient te
blijven. 'Het lijkt me wenselijk om voor
de toekomst grotere reserves op te bouwen. Er zullen gegarandeerd tegenvallers komen. Ik denk dan aan het wegenonderhoud in het buitengebied.

Wethouders Slingenberg was het met
de zienswijze van zijn partijgenoot wel
eens. P.v.d.A.'er P. Hoogland vond het
verheugend dat de herindelingsoperatie geen belastingverhoging tot gevolg
heeft gehad.

Stormschade
Burg. Kamerling deelde de raad mede
dat er een raadsvoorstel in aantocht is,
waarin wordt gevraagd 23.750 gulden
uit te trekken voor geleden schade tijdens de storm van eind vorige week.
(Gemeentewerken heeft het verwijderen
van hout e.d. gezien de urgentie niet
alleen kunnen uitvoeren en heeft daarbij hulp van derden moeten inroepen
zoals b.v. Delta Zutphen.
Raadslid H. Tjoonk (WD) had geen
bezwaar tegen het raadsvoorstel maar
vroeg /.irh af waarom in het verleden
nooit geen bedragen aan de raad voor
Stormschade zijn gevraagd.
'Wellicht kon gemeentewerken het
toen zelf af en hadden ze geen hulp
van buitenaf nodig', zo opperde burgemeester Kamerling.

Wethouder Slingenberg wees nog op
een ander aspekt: 'De maatschappij
evalueert verder, tegenwoordig wordt
veel meer aandacht besteed aan het
welzijn van de mensen'. De heer
Tjoonk bleef mokken. 'Waarom vroeger niet?'.
Slingenberg een beetje geïrriteerd tot
Tjoonk: 'U moet dat toch wel het beste
weten, U bent er al die jaren zelf bij
geweest in de raad, ik niet'. Einde discussie. Het kollege zal onderzoeken of
de gemeente verzekerd is wanneer bomen die eigendom van de gemeente
zijn, op partikuliere gebouwen vallen.
'Een goeie vraag', zo sprak burgemeester Kamerling tot de heer Lichtenberg
(CDA). 'Och het is maar een hint', aldus de vragensteller.
Op de begroting 1990 (die zoals bekend nog vastgesteld moet worden) zal
een post van 2500 gulden opgevoerd
worden om als eerste aanzet te dienen
voor een calamiteitenfonds. Dit deelde
burgemeester Kamerling de raad
mede. De raad besloot deze avond de
garantiesubsidieregeling voor oud papier en karton voor onbepaalde tijd te
kontinueren. Tevens zal de koppeling
aan het bedrag van de stortkosten gehandhaafd worden tot een bedrag van
tien cent per kg. Nu de papierprijs volgens wethouder Aartsen dinsdagmorgen al was gedaald tot twee cent per kg
ziet het er naar uit dat de gemeente
Vorden in tegenstelling tot 1989 het
komende j aar wel subsidies zal moeten
verstrekken. Op indikatie van het CDA
zal daarvoor een apart fonds in het leven worden geroepen, waar de niet gebruikte duizend gulden van vorig jaar
en het bedrag van 1990 in gestopt zal
worden, zodat de gemeente in elk geval
'wat achter de hand heeft'.

NEGEN MILJOEN TROUWKAARTEN PER JAAR
Uit het lezersonderzoek van Bruid & Bruidegom bleek dat de Nederlandse bruidsparen gemiddeld zo'n 100 uitnodigingen versturen. Dit betekent dat
er ongeveer 9.000.000 trouwkaarten per jaar worden verstuurd.
Uit het desbetreffende lezersonderzoek kwam ook naar voren dat
de ideeën ten aanzien van het versturen van uitnodigingen aan het
veranderen is.
Tegenwoordig gaan steeds meer
bruidsparen op zoek naar kaarten
die bij hun passen, kaarden die aansluiten bij hun karakter en hun levensstijl. Meestal betreffen dit dus
moderne trouwkaarten.
Fen enkele uitgeverij van trouwkaarten kan aan deze wens voldoen.
Bijvoorbeeld Cartino Carissimo uit
Soest.

Het huwelijk blijft natuurlijk
niet bij die ene dag alleen, want ieder jaar is de trouwdag immers een
herdenking waard. Er zijn vier offK
•ciéte gedenkdagen die bijna altijd
1

jaar: katoen

2

jaar: papier

3
5
7
tO
12
12,5
15

Onze monstercollectie staat voor U
ter beschikking.

worden gevierd, maar daartussen
liggen nog allerlei andere rmjlpalen
die ttWfl in het huwelijk kan bereiken. Dit zijn ze:
20
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30
40
50
60
65
70
75

jaar: leer
jaar: hout
jaar: wol
jaar: tin
jaar: zijde
jaar: koper
jaar: porselein

DRUKKERIJ

jaar: kristal
jaar: «ilver
jaar: parel
jaar: robijn
jaar:
jaar: diamant
jaar; briljant
jaar; platma
jaar: rad turn

WEEVERS

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

GELEGENHEIDSDRUKWERK
WINf AAN POPULARITEIT
Dat de bruidsparen van tegenwoordig meer aandacht schenken aan ' 'de dag
van hun levMï, blijkt wel uit de enorme vraag naar gelegenheidsdrukwerk.
Bruid & Bruidegom Select startte een aantal jaren geleden, als
eerste, met het op de markt brengen
van een nieuw facet van het gelegenheidsdrukwerk, zoals menukaarten, servetten, bonbondoosjes, bruidssluierzakjes, onderzetters enz.
De bruidsparen kunnen hierin niet
alleen hun voornamen en hun

trouwdatum laten drukken, maar
ook een tekst of een ornament, geheel naar eigen keuze natuurlijk.
Nieuw in het assortiment van Bruid
& Bruidegom Select is de minikalender, getekend door de beroemde
tekenaar Humphrey Bennett. De
kalender begint in de maand dat het
Bruidspaar trouwt en symboliseert

zetwerk
niet alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)
vormgeven tot een goed
en ,mooi' geheel
dat gezien mag worden.
dit geldt voor uw visitekaartje
maar ook voor uw briefpapier,
folder of ander drukwerk.

Degelijk
en oerbetrouwbaar:

professionele
kettingzagen van
Sachs Dolmar.

drukwerk
ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij
drukpersen staan voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.
de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

het geluk, de warmte en de veiligheid die mensen in het huwelijk hopen te vinden.
Dit soort gelegenheidsdrukwerk is
bedoeld om het huwelijksfeest te
completeren en de gasten een leuke,
blijvende herinnering te schenken,
dat de moeite waard is om voor altijd te bewaren.

DOLMAR

Met een serie van ruim
20 modellen biedt
Sachs Dolmar voor
elk gebruiksdoel
de juiste kettingzaag. De superieure
techniek en de ervaring van meer dan 50
jaar maken Sachs
Dolmar toonaangevend in kettingzagen.
Daarom kunnen wij U
geen beter advies
geven dan Sachs
Dolmar.
Een vrijblijvende demonstratie zal U snel
duidelijk maken
waarom.

afwerking
vergaren, lijmen tot bloks,
hechten, vouwen, inbinden.
allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om
het drukwerk ,af' te maken.

wevo-druk

De zaak voor iedere doe-het-zelver
Gereedschappen/ijzerwaren/hout/verf/behang/
tuinmeubelen/kachels

nieuwstad 29
7201 nk zutphen
tel 05750 12306
méér dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

BARENDSEN

Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

