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Ongevallenverzekering voor
fietsend college
Het was zo mooi gepland: het college van B en W zou op 31 januari samen met een tweetal
gedeputeerden van de Provinciale Staten een werkbespreking hebben over een aantal lopende
problemen, vooral op verkeersgebied. Van de provincie kwamen de heren J. de Bondt en Chr.
Voerman. De heer de Bondt is voorzitter van de provinciale commissie 'Wegen en Verkeer'. Omdat
de Ruurloseweg met ingang van l januari volgend jaar onder beheer van de provincie komt, was er
nu dus een ideale kans hem te laten zien hoe dringend een fietspad langs deze weg nodig is. De
beste methode - zo had het college bedacht - was een fietstocht met beide heren langs de Ruurlose-
weg.
Helaas kon de geplande f ie t s toch t
door het overvolle programma van
de gedeputeerden niet doorgaan.
Dat was jammer, want het lag in de
bedoeling van het college van B en W
ti jdens de tocht aan de provincie het
zojuis t gereedgekomen rapport aan
te bieden over de reconstructiemo-
gelijkheden van de weg.
Dat rapport is aan de hand van een
studie1 van de Grontmij opgesteld in
opdracht van de gemeenteraad. De
raad is namelijk met het dagelijks be-
stuur van de gemeente van mening
dat niet met de voorbereidingen voor
wegverbetering moet worden ge-
w a c h t tot 1993, maar dat de moge-
lijkheden nu al op een rij moeten
worden ge/et. Temeer omdat de pro-
vinc ie al heelt laten weten dat men
niet veel /iet in de door Rijkswater-
staat geplande parallelweg waar vele
jaren voorbereiding aan /ijn besteed.

Ontmoeting met Werkgroep
Hel college had met de Werkgroep

'Fietspad Vorden-Kranenburg/Med-
ler' al een afspraak gemaakt dat er
onderweg een ontmoeting /.ou kun-
nen plaatsvinden tussen de beide ge-
deputeerden en het bestuur van de
werkgroep.
Nu de fietstocht moest worden afge-
last werd de werkgroep uitgenodigd
vooreen kort bezoek op het gemeen-
tehuis. Daar overhandigde Burge-
meeste Kamerling het rapport aan
de heeide Bondt van de provincie en
aan de heer J. (leerken, voor/itter
van de Werkgroep VFKM. De heer
(.(•erken dankte het college voor de
uitnodiging en vertelde dat de leden
van de Werkgroep zich /orgen had-
den gemaakt over de plannen voor
een fietstocht langs een verkeersweg
die zo weinig bescherming bood.
Daarom had de werkgroep besloten
een extra ongevallenpolis af te slui-
ten voor de vi j f heren van provincie
en gemeente die de tocht /ouden
maken. De echte polis ging vergezeld
van een reu/e-polis, die- dit gebaar
nog eens onderstreepte. Helaas ging

de tocht niet door, maar de bood-
schap was er niet minder duideli jk
0 1 1 1 .

Serieus in studie
Uit de contacten die de werkgroep
heeft met alle betrokken beleidsma-
kers van gemeente en provincie blijkt
- /o /ei voorzitter Geerken na afloop
- dat er serieus wordt gewerkt aan de
plannen. Door /o nu en dan op een
wat ludieke wijze aandacht te vragen
voor dit ernstige probleem hoopt de
werkgroep te bereiken dat het niet
naar de achtergrond wordt gescho-
ven omdat /.oveel andere problemen
ook om een oplossing vragen. Want
een fietsveilige verbinding tussen
Vorden en de buurtschappen Kra-
nenburgen 't Medler is dringend no-
dig.
Dat is ook de eerste conclusie die ge-
trokken mag worden uit het rapport
van de Grontmij dat op dit moment
in studie is bij de leden van de ge-

V.A.M. C. huldigen kampioenen:

Alphons Hoevers motorsjfc>rtman
van het j aar

Tijdens een gezellige feestavond in de prachtig versierde zaal van 'De Herberg' werden de leden van
de V.A.M.C. 'De Graafschap rijders', welke op enigerlei wijze betrokken waren bij de diverse mo-
torsportonderdelen zoals cross, enduro, oriëntatieritten uitgebreid in het zonnetje gezet. En dan
ging het met name om de kampioenen.
Wethouder mevr. Aartsen, die de
huldiging voor haar rekening nam,
was maar wat trots op de/e Vordense
sportclub. 'De Graafschaprijders'
/orgt jaa r l i jks voor een prima s tuk
Vorden-promotie', /o komplimen-
teerde /ij.
Alphons l loevers, kampioen van Ne-
derland Knduro .'$50 CC, werd tevens
gekozen tot motorsportman van het
jaar. Voor/itter VVim Bielderman
maakte bekend dat 1992 / i jn laatste
jaar als voor/itter van 'De Graaf-
schaprijders' zal / i jn. Hij heeft dan
de voorzittershamer 18 jaar gehan-
teerd.
''l oen ik /.elf /.o'n 20 jaar was /ei ik
altijd: die oudere bestuursleden
moeten nu maar eens een keer weg.
Vandaar dat ik nu graag plaats maak
vooreen jonger iemand', aldus Biel-
derman.

Binnenkort gaat het bestuur van 'De
Graafschaprijders' een hapje eten
met de grondeigenaren op welk
grondgebied 'De Graafschaprijders'
hun sport kunnen bedrijven. 'Je
moet het /ien als een blijk van waar-
de-r ing onzerzijds', aldus Bielder-
man.
In 199.'? doet de c l u b mee aan de in-
ternat ionale- motorzesdaagse die dat
jaar in Assen zal worden gehouden.
Onder leiding van Jan Slagman en
Joop Wuestenk /uilen /ich twee
teams op dit gebeuren gaan voorbe-
reiden.
IVvens wordt er een grote sponsor-
aktie op touw ge/et. Middels ver-
koop van certificaten wil 'De Graaf-
schaprijdei s" trachten om op die ma-
nier de nodige gelden bij elkaar te
krijgen. De sponsors op hun beurt
worden als tegenprestat ie uitgeno-

digd om een dagje 'Assen' mee te
maken.
De feestcommissie onder leidingvan
Joop Wuestenenk had deze avond
nog een leuke surprise voor de aan-
we/.igen in de- zaal in petto. De heren
gaven een perfekte persiflage van
'Les Miserables' waarbij diverse le-
den van de vereniging op de hak wer-
den genomen.
Het dansorkest 'Hammond Four'
/orgde enoor dat de stemming tot in
de kleine uur t jes optimaal bleef .
Mevrouw Aartsen had voor het be-
s tuur nog een prachtige' f w t o l i j s t van
kasteel Vorden meegebracht, het-
geen bij/onderop pri js werd gesteld.
De kampioenen die werden gehul-
digd waren: Peter Lenselink, kam-
pioen van Nederland enduro 125 cc ;
Alphons Hoevers, kampioen van Ne-
derland 350 c c .

Bij de oriëntatie werd nationaal kam-
pioen het team bestaande u i t : Her-
man Cortumme en Ben Slatius; Bert
Regelink en Arie Weevers; Wim en
dada Wresselink; Peter en Maartje
van Huffelen.
Het C-team werd tevens kampioen
van Nederland. Dit team bestaat uit
Yvonne Wisselink en Gerda Men-
nink; Jan en Stien Weevers; Jan Slag-
man en Gerrit van Veldhuizen; Mar-
co en Erik Klein Reesink; Wouter Me-
melink en Benno Schuppers. I n d i v i -
dueel nationaal kampioen C-klasse:
Jan en Stien Weevers. Tevens werden
de volgende clubkampioenen gehul-
digd: Toon Berendsen, t oerkam-
pioen binnenland; Schoenakertoer-
trophee — Richard de Jong; Bert Re-
gelink oriëntatie A-klasse; Wim
Eleerkate werd kampioen in de
B-klasse; R. Schetter — toerklasse en
Gert Eskes (niet leden). Marcel Bul-
ten werd clubkampioen motorcross.
Hij behaalde tevens de 'Delden-trop-
hee'. Peter Lenselink werd clubkam-
pioen enduro nationaal en Alfons
Hoevers bij de senioren.

Kursus
Thuisadministratie
Het centrum de Waterstraat, voor
volwassenen- en basiseducatie, geeft
in samenwerking met de SWOV, een
kursus thuisadm in istratie.
De kursus is bedoeld voor mensen
die moeite hebben met het invullen
van formulieren, het schrijven van
brieven en het regelen van hun ad-
minis t ra t ie . Of voor die mensen die
bijvoorbeeld alleen zijn k^fe-n s laan
en nu zelf de administni^r moeten
regelen.
Doel van de- kursus is greep te krijgen
op de papierwinkel thuis.
De kursus omvat ( > bijeenkomsten,
die- p l aa t sv inden op doni^BUigmor-
gen in het Dorpscentrum. Voordat
de- kursus begint is er op (> februari
een informatiemorgen in het dorps-
centrum.
Meer inlichtingen worden vers t rekt
door de SWOV, tel. 05752-3405 en
bij het centrum de Waterstraat, te l .
05752-13844.
Ook kan men bij de SWOV een opga-
veformulier halen, Raadhuisstraat (i.

K.P.O.
Vorden-Kranenburg
Als een goed gebruik is de K. P.O. ook
de/e keer bij het begin van het sei-
zoen gestart met de H. Mis. Voor het
venolg van de avond ging men naar
Gasterij Schoenaker. De voorzitster
opende de jaarvergadering met een
nieuwjaarswens voor alle leden en
hun gezinnen. Na de mededelingen
kreeg de secretaresse het woord voor
het verslag van 1991.
Daarna bracht de penningmeesteres-
se het financiële verslag uit , hieruit
bleek dat 1991 met een bat ig saldo
afgesloten was. Dit jaar was er gce-ii
bestuurswisseling.
Daarna werd de avond gevuld met
een spelletje bingo. Volgende bijeen-
komst is op 17 februari.

TarweRogge
Eiwitrijk brood
voor extra kracht bij het sporten
De Olympische Winterspelen 1992
starten op 8 februari in Albertville.
Duizenden topsporters uit de hele
wereld zetten hun beste beentje voor.
De winkel van bakker Oplaat is één
groot Olympisch Stadion. Met echt
Olympisch TanveRogge, een lekker
grof volkorenbrood en r i j k aan eiwit.
Eiwit zorgt voor de opbouw en het
herstel van spieren. Dat komt goed
van pas bij Olympische prestaties.
Echt TanveRogge wordt gebakken
van grof volkorenmeel bestaande uit
tweederde deel tarwe en éénderde
rogge. Hieraan is alleen tanve-eiwit,
gist, zout en water toegevoegd. Het
brood bevat ruim 14% tanve-eiwit
(gewoon volkorenbrood bevat 7%
tanve-eiwit).
De grove zemitivn, de- rogge en het
extra tanve-eiwit binden veel water
en houden net ook lang vast. Daar-
om is TanveRogge lekker lang mals.
Echt TanveRogge herkent u aan de
broodouwel met korenschoof. Maak

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildcnborch
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden »
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. L. Bosgra, Doetinchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9 februari 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 8 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 februari pastor
E. Lammers, Hengelo Gld. Tel. 05753-1275.

Huisarts 8-9 februari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen èf een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1255. Adres:
Schoolstraat 9, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 8 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 8-9 februari D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje februari v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk* Wichmond
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. A. Broek-
huis, Eefde.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 9 februari 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 februari
Pastor Lammers, tel. 05753-1275.

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

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

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

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

kennis met TanveRogge, de Olympi-
sche broodvariatie van bakker
Oplaat.

Bij standsvrouwen/
kerkvrouwen
Ruim l jaar bestaat de werkgroep bij-
standsvrouwen/kerkvrouwen /ut-
phen-Wamsveld en Vorden.
De/i- groep is uit de- nood geboren.
De nood van mensen met een mini-
male uitkering, wat een gevolg is van

een oneerlijke verdeling in o n/.e
maatschappij.

l let doel is, om samen een s t u k soli-
dariteit te beleven. Ook om samen
wegen en vormen t e - /oeken, en om
bepaalde s i t u a t i e s onder de loep te
nemen, en proberen een oplossing
te vinden.
Het kan iedereen, ook wie dit leest,
overkomen om op een minimumni-
veau te geraken; of door scheiding,
ofdooi / ickte of werkloosheid,
Meer i n f o r m a t i e , te l . 05750-25 457 of
05750-20552.



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

CC V "D chauffeursopleiding voor theorie en praktijk
START NIEUWE KURSUS:

26 februari

Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

MAANDAG 17 FEBRUAR11992
Restaurant en Zaal

DE HERBERG,
Vorden
ZAAL OPEN 19.30 UUR
AANVANG SHOW 20.00 UUR

BRU1DS
SHOW Voorverkoop i 10,-

Aandezaalf 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.

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

DEELNEMERS:
Restaurant en Zaal 'DE HERBERG'
WALLE TEMPELMAN
ABN AMRO Zutphen A/orden

Vakfotografie TED BUTER
Geschenkenhuis BARENDSEN, Serviezen
GUUSTA BRUGGERT Huidverzorging

Bruidsmode COVERS
SCHURINK 't Winkeltje in Brood en Banket
Bloembinderij Kwekerij KETTELERIJ

Juwelier-Opticien SIEMERINK

Drukkerij WEEVERS

INGRIDS Haarmode
Taxibedrijf v/h Tragter, A. KLEIN BRINKE

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor je
trouwen gaat. Van bruidsboeket tot trouwring en van
bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard voor
ouders en schoonouders!

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

7,3%
en, direkt weer opvraagbaar.

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

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

/arnsveld tel. 05750-26132

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 151,

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-video*

OCCASION
SHOPVeel keus aan inruilers •

/utphenseweg 8 •
Achter Muziekboetiek •

• hnische Dienst •

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

NOG ENKELE
DAGEN

VOOR ECHTE
STUNTPRIJZEN

NU VOOR DE HELFT
van de

OPRUIMINGSPRIJS

SCHOENMODE

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

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

'S MAANDAGS GESLOTEN

Ons
Rundvlees

Een
Klasse Apart!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kn0 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Hamburgers per stuk 1,-
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Bij aankoop van een rookworst
1 pond ZUURKOOL
GRATIS

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt \ k,io 7,95
Rundergehakt ik,i011,50

500 gram 5,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Schnitzels
3 soorten

5 halen

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Ontbijtspek
100 gram 1,29

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Bief stuk
ongewoon lekker 250 gram U, ft)

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

EXTRA VOORDELIG:

Riblappen ot Priklappen 1 K.IO 17,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
tas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 6 - 7 - 8 februari

b e t e r c o m p l e 11 r

UITDENOTENBAR:

NIEUW:
Macadamia's

(licht gezouten en gerookt)

250 gram

maandag 10- dinsdag 11
en woensdag 12 februari: Panklare Hutspot soogram 1,25

Eiwitrijk brood voor extra

TARWEROGGE krathtbiihetsporten

WARME BAKKER

PPLAA
^\ Dr bakker die rt//cs w>x zelf bukt en dat groeft U!



Langs deze weg wil ik ieder-
een bedanken voor de felicita-
ties, cadeaus en bloemen, die
ik mocht ontvangen op mijn
65e verjaardag.
Allemaal hartelijk bedankt.

Mieneke ten Brinke

Zutphenseweg 121
7251 DN Vorden

Hierbij zeggen wij u hartelijk
dank voor de blijken van mee-
leven die wij zowel persoonlijk
als schriftelijk mochten ont-
vangen na het overlijden van
mijn lieve broer en onze oom

Arend-Jan
Bargeman

Fam. Bargeman
"t Stroo'

Vorden, februari 1992

CAFÉ-RESTAURANT

VORDEN

presenteert

pikante
SERVEERSTER

ZATERDAGAVOND
8 FEBRUARI

Entree vrij.

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

• TE KOOP:
oude mest.
Tel. 05752-1509.

• Tandartsgezin zoekt reeds
lang boerderijtje) te koop.
Landelijk gelegen in een straal
van 15 km om Zutphen.
Wij zijn bereid een zeer
redelijk bod te doen.
Mogen wij van u horen?
Tel. 05759-2787.

• GEVRAAGD:
flinke zelfst. huish. hulp voor
een halve dag. Liefst op
dinsdag. Tel. 2516.

• TE KOOP:
jonge cavia's en
hangoordwergkonijntjes.
Tevens nieuwe caviakooien
en konijnenhokjes.
Vorden, Stationsweg 10.
Tel. 05752-2511.

• TE KOOP:
Peugeot 305 GLD bj. sept.
'84, km.st. 134.000.
Rietman Autobanden,
Slotsteeg 18.
Tel. 05753-2779.

• Wereldwinkel Vorden
staat morgen weer op de
markt. Gratis recepten bij
blikjes tonijn.

• TE KOOP GEVRAAGD:
omg. Vorden g.o.h. niette
grote woning met c.v. of een
bouwterrein.
Inl. tel.: 05735-1026.

• Erika, ik meen het echt, tot
vrijdag 7 februari piekuur.

Jeroen

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

v ' v ' *'..>^' *',^'.^' ^ c ^ c ^ ^ ^ ^ o c ^ c ^ c ^ c ^ ^ ' ^ c ^ - ^ ' - ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ c ^
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Marcel Lucassen
en

Silvia Schurink

gaan trouwen op vrijdag 14 februari
1992 om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.15 uur in de St. Antoniuskerk te
Kranenburg.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur in
'Gasterij Schoenaker', Ruurloseweg
64 te Vorden (Kranenburg).

Ons adres is:
Ganzensteeg 6, 7251 LC Vorden

-J^HWfrSNMjWjWNWĵ ^

Op zaterdag 15 februari a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

J. Hartemink
G.H. Hartemink-ten Have

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 -16.00
uur en 's avonds vanaf 20.00 uur in Café-
Restaurant 'den Bremer', Zutphen-
Emmerikseweg 37,7227 DG Toldijk.

februari 1992
Uselweg 6, 7233 SJ Vierakker

Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat na een
moedig, langdurig gedragen ziekte voor ons nog
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
zorgzame vrouw, onze moeder, fijne oma en
overgrootmoeder

WILLEMINA MAALDERINK-
BLIKMAN

op de gezegende leeftijd van 87 jaar.

Vorden : A.J. Maalderink

Vorden : Ali Schouten-Maalderink

Arnhem : Annie en Bertus Arfman-
Maalderink

Voorstonden : Willy en Jan Holtslag-Maalderink

Vorden : Jan en Dinie Maalderink-Welmer

Bennebroek : Henk en Annie Maalderink-Smit

Klein- en achterkleinkinderen

7251 AJ Vorden, 1 februari 1992
De Delle 1

De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink4a te Vorden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden donder-
dag 6 februari a.s. om 13.00 uur in de Ned. Her-
vormde Kerk te Vorden, voorafgaand aan de
dienst is er gelegenheid tot afscheidnemen in
voornoemde kerk.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in het 'Dorpscentrum', Raadhuisstraat 6 te
Vorden.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Onze spaartip
voor februari
Top Vast Spaarrekening

1 of 2 jaar vast

* Minimum inleg ƒ 1000, maximum inleg ƒ 500.000,-
* Alleen in de maand februari

Centrale Volksbank [CVB
BANK.

Een beetje dichter bij ü
U bent van harte welkom

VORDEN:
Zuivelhof 11 - Tel. 05752-3649

STICHTING
WELZIJN OUDEREN VORDEN
vraagt voor het projekt Dagopvang 'KLIMOP' voor
thuiswonende ouderen, gehuisvest in het verzorgings-
huis 'de Wehme' een

AKTIVITEITEN-
BEGELEIDER (v/m)

voor 14 uur verdeeld over 2 dagen met een mogelijke
uitbreiding van 7 uur (tot 21 uur) verdeeld over 3 da-
gen.

Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij:
— beschikken over een diploma M.B.O.-A.B. of een

gelijkwaardige opleiding;
— bereid zijn om aktiviteiten in samenwerking met vrij-

willigers te verrichten;
— verantwoording dragen voor de goede zorg aan de

bezoekers;
— een positieve verblijf- en werksfeer creëren;
— warme belangstelling hebben voor het werk rond de

oudere medemens;
— woonachtig zijn in Vorden of omgeving.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de
CAO Welzijn.

Inlichtingen kunt U inwinnen bij de Steunfunktionaris
S.W.O.V. Louise van Uden-te Woerd, tel. 05752-3405.

mjsollicitaties kunnen binnen 10 dagen na verschijn-
datum worden gericht aan het Bestuur van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, postbus 79, 7250 AB Vorden.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Begin de Olympische Spelen
GOED

met overheerlijke

Tompoucen
van uw Echte Bakker Van Asselt

DEZE WEEK:

6halen 5 bOtalGH

Doe tijdens de Olympische Spelen ook mee
aan de

kleur- of medaillewedstrijd
Haal een formulier in onze winkel.

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

Staring College Lochem/Borculo
VOORLICHTINGSAVOND

Voor toekomstige leerlingen, hun ouders/verzorgers
en andere belangstellenden

OPEN AVOND
STARING COLLEGE
dinsdag 11 februari 1992

19.00-21.30 uur

Vanaf 19.00 uur zijn alle lokaties open.
In Borculo: De Hofweiden
In Lochem: Van Disselweg (huidige RSG)

Van Lutterveltplein
(huidige Staring s.g.)
Larenseweg (huidig Berkelland)

Vanaf 20.00 uur ALGEMENE INLEIDINGEN
In Borculo: lokatie De Hofweiden
In Lochem: lokatie Van Lutterveltplein

De nieuwe brugklassen worden in de cursusjaren
1992-1993 op deze beide lokaties gehuisvest.

Ook leerlingen die niet in de brugklas, maar in een
hoger leerjaar op het Staring College hun studie over-
wegen voort te zetten, zijn van harte welkom.

Lekker eten
begint bij

de Keurslager

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

In de maanden februari en maart hebben we allerlei
populaire vleessoorten en vleeswaren extra aantrek-
kelijk geprijsd. En dat voordelig ook heel lekker is
laten we zien met de vele Elzasser lekkernijen en

recepten. Kijk in Koken met de Keurslager!

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Alle KARBONADE-soorten
5 halen 4 betalen

TIP VOOR DE BOTERHAM:•HBMAAMkAAriMttMMMMÉIBi^^^^H^Mi^^H^^H

Gebraden Gehakt 100 gram 0,98
BaCOn 100 gram 2,69

Vruchtensalade wo gfam 1,50

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT H.O.H.
500 gram 4,98

ALLEEN DONDERDAG
KEURSLAGER
KOOPJESDAG

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

deze week

GEPANEERDE
SCHNITZELS
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
Gelderse rook worst!

SPECIAL

ELZASSER
GESCHNET-

ZELTES
185i •100 gram

Reepjes varkens-
vlees met blokjes
spek, champig-
nons, spercie-
boontjes en ui.

Kant en klaar: in
weinig boter even

gaar smoren.

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

ALLES VOOR UW AUTO

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

LOON- EN GRONDWERKEN

ONSTEINSEWEG 2-7251 ML VORDEN (5 WJ W\¥3o WVl/ o W a
MEDO RUURLO

vraagt: MONTEUR / CHAUFFEUR

voor het loonbedrijf
Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van
persoonlijke gegevens binnen 14 dagen aan bovenstaand adres.

1967 1992

DIERENSPECIAALZAAK

MOLENKAMP
Hummeloseweg 24-28 - Zelhem - Tel. 1735

Trimmen, knippen en wassen
voor alle honderassen!

2e Paasdag: Molenkamp's Dierengedoedag, houd hem vrij!



SPORT- nietavs

Waterpolo
Monsterzege dames
De dames van Vorden stonden in de
uitwedstrijd tegen Berkel 2 in de eer-
ste periode met 0-4 voor door goals
van Grietje Welleweerd (2x), Karin
Rouwenhorsten Debbie Kraayeveld.
In de tweede periode brachten Griet-
je Welleweerd (2x) en Karin Rou-
wenhorst de stand op 1-7. De eind-
stand 3-12 werd bereikt door op-
nieuw doelpunten van Grietje Welle-
weerd (4x) en Karin Rouwenhorst.

Nederlaag heren
De heren van Vorden verloren uit
met 8-4 van Triton 2. Jaap Stertefeld,
Arjan Broekman en André Karmig-
gelt (2x) scoorden de Vordense te-
gen treffers.
De heren II gingen tegen de Berkel
uit Lochem fors onderuit. De Vorde-
naren verloren met liefst 19-6. De te-
gentreffers werden gescoord door
I Icnvin Wilgenhof (4x) en Rudi
Sloot (2x).

P. K. V.
De uitslagen van de shows over de
maand januari die door de leden van
0 n/.e vereniging met hun dieren be-
zocht werden:

Noordshow gehouden te Zuidlaren:
Afd. hoenders: Fries hoen goudpel:
Arnold Dijkstra, 2xZG IxG; Appen-
/.eller spitskuif: H. van Olst, 2xG.
Dwerghoenders: Doornikse kriel: H.
van Olst, IxZG IxG. Wyandotte: H.
Beren pas, IxG. T. Zevenhoeken,
IxZG IxG. Sierduiven: Fabio van
Olst, 3xZG 3xG. Konijnen: Nieuw-
zeelander rood: G. Lenselink, 2xG.
Rex: M.G. Lijftogt, 3xG. Hollander
zwart: Comb. 'The Black Stars' IxF
2xZGlxG.

Open Show Diepenheim:
Dwerghoenders: Wyandotte: T. Ze-
venhoeken, 2xF IxG. Konijnen:
Vlaamse reus: A. Dijkstra, IxF IxZG
IxG. Idem H. Snellink, 2xG. Nieuw-
zeelander wit: W.H. Braakhekke, IxF
IxZG IxG. Idem H.J. Rietman, 2xZG
IxG. Idem H. Verstege, IxF IxZG
IxG. Groot Zilver: Comb. Van Heer-
de, 2xZG. Wener wit: H. Snellink,
3xZG IxG. Nieuwzeelander rood: J.
Bakering, 3xF IxZG. Idem H. Gosse-
link, I x F 2xZG. Klein Lotharinger:
H.J . Rietman, IxG. Tan: H.J. Riet-
man, 2xG. Hollander: Comb. 'The
Black Stars' IxF 2xZG. Idem T. Ze-
venhoeken, IxF 2xZG. Klein Zilver:
J J. Jansen, lxF3xZG IxG. Idem H.J.
Rietman, IxZG. Rus.zwart: T. Zeven-
hoeken, IxG. Pool roodoog: G.J.
Bierhof, 4xZG. Idem H.J. Rietman,
3xG.

Open ShowN.P.V. Neede:
Grote Hoenders: Fries hoen Goud-
pel: H.J. Rietman, IxZG IxG. Twents
hoen: DJ. Lijf togt , IxZG. Welsumer
rood patrijs: H.J. Rietman, IxG. Ap-
penzeller spitskuif: H. van Olst, 2xG.
Idem Appenzeller baardhoen, 2xG.
Wyandotte kriel: H.J. Rietman, IxG.
Sierduiven: G. Sanders, IxU 7xZG.
Konijnen vlaamse reus: E.J. Huur-
nink, 2xZG. Idem H.J. Rietman, IxG.
Nieuwzeelander /wart: W.H. Braak-
hekke, IxZG. Idem H.J. Rietman,
IxZG IxG. Idem H. Verstege, 2xZG
IxG. Nieuwzeelander rood: J. Bake-
ring, 2xF IxG. Idem H. Gosselink,
IxF 3xZG IxG. Angora: Comb. 't
Wolletje, lx/C, 2x(",. Tan: H.J. Riet-
man, 2xZG. Hollander: Comb. 'The
Black Stars' I x F IxZG l xG. Klein Zil-
ver: J . J . Jansen, IxZG 3xG. Idem H . J .
Rietman, IxF. Pool: ( i . J . Bierhof, I x F
1 xG. Nederlandse hangoordwerg:

W.H. Braakhekke, IxG. Kleurdwerg:
H.G. Sandcrman, lxZG2xG. Cavia's:
Marina Pijpers, l xF 3xZG.

Bossche Bondstentoonstelling:
Konijnen: Groot Lotharinger: Mevr.
Borgman-Berenpas, IxZG IxG.
Nieuwzeelander zwart: W.H. Braak-
hekke, 2xZG. Idem H. Verstege, IxF
lx/C IxG. Nieuwzeelander wit:

W.H. Braakhekke, IxZG IxG. Idem
H. Verstege, lOxZG 6xG. Groot Zil-
ver: Comb. Van Heerde, IxZG. We-
ner: Comb. Van Heerde, IxG.
Nieuwzeelander rood: C. Lenselink,
IxZG IxG. Hollander: Comb. 'The
Black Stars' 2xF 3xZG 2xG. Neder-
landse hangoordwerg: W.H. Braak-
hekke, IxG.

Wilhelmina-DASH
In een /eer matige wedstrijd tegen
Wilhelmina uit /utphen heelt DAS 11
de positieve lijn niet kunnen door-
trekken.
De eerste set kende een gelijkop-
gaande strijd tot de stand van 9-9.
Daarna demareerde Wilhelmina en

nam een 14-9 voorsprong waarna
DASH nog even terugkwam, maar
toch was het Wilhelmina dat de set
won met 15-11.
In de tweede set had DASH veel pro-
blemen. De pass kwam niet goed en
ook de zieke middenspeler Christian
Thalen werd niet name door het blok
gemist. In tegenstelling tot DASH
had Wilhelmina een ijzersterk blok
waar DASH niet /o goed raad mee
wist. Vanaf het begin van deze set liep
DASH achter de feiten aan en het ge-
volg was dan ook een 15-8 setneder-
laag.
De derde set leek aanvankelijk een
ommekeer te worden, want DASH
heeft lange tijd licht voorgestaan tot
de stand van 8-10. Toch was het Wil-
helmina (dat liet zien, waarom het
zes plaatsen hoger staat dan DASH)
dat de set wist te winnen met 15-11.
Aanstaande zaterdag speelt DASH
thuis tegen Devolco 2 uit Deventer.
DASH hoopt wederom in een thuis-
wedstrijd wat te laten zien (evenals
twee weken geleden). De vorige wed-
strijd legen deze ploeg eindigde in
Deventer in een 2-3 overwinning
voor de Vordense ploeg.

Uitslagen
IIP Wilhelmina l - ÜASH l 3-0; JA
Voorwaarts l - DASH l 0-3; II rekr B
ABS - DASH B 0-3; D2A Almen l -
DASH 4 1-2; 1)3A DSC 3 - DASH 5
3-0; D4A DVO 6 - DASH 72-1; MB
Heeten l - DASH l 0-3; Dl DASH 3 -
Boem. l 0-3; D3B DASI l ( > - Harfsen
3 1-2; H2A DASH 3 - Wilhelm. 22-1;
H2B DASH 2 - Heeten l 3-0; MA
DASH l - Devolco 2 2-2.

Programma
D rekr. A: WSV C - DASH A; H2A:
Devolco 4 - DASH 3; H2B: Devolco 8
- DASH 2; H3A: Wilp 2 - DASH 1;
D3B: Wilb. 2 - DASH 6; D rekr. B:
DASH B - Socii B; H rekr. A/B:
DASH B - DASH A; Dl: SVS 5 -
DASH 3; JA: Devolco 2 - DASH 1;
MC: Sp. Dev. l - DASI I l ; DP: DASH
2 - Wilhelm, l; D2A: DASH 4 - Hansa
2; D3A: DASH 5 - Wilh. 3; D I A :
DASII 7 - Heeten 6; I I P : DASI I l -
Devolco 2; JC: DASH l -Gorssel 1.

Flash
Flash l draait goed mee in de tweede
klasse, maar gaat het toch wel iets
moeilijker krijgen. Tegen Phido liep
het vrij goed, maar Phido is a l t i j d een
moeilijke tegenstander. Flash speel-
de goede wedstrijden, maar vaak had
Phido wel een passend antwoord
klaar.
In de beslissende wedstrijd bleek
Flash net niet genoeg kracht te heb-
ben en verloor het de wedstrijd met
5-3. Het bewijs dat Flash l goed
speelt werd tegen UBC geleverd.
Flash verloor met 8-0.maar dat is wel
een vertekende uitslag. Maar liefst 6
partijen werden driesetters en het is

n a t u u r l i j k uiterst droevig dat UBC /e
allemaal wist te winnen. Met iets
meer geluk was het bijvoorbeeld 4-4
of 5-3 of 6-2 of 7-1 geworden.
Flash 2 speelde in de gigantische
Hanzehal een wat moeilijke wed-
strijd. Het gevoel voorde grootte van
het veld is dan ontzettend moeilijk en
het is dus ook niet verwonderlijk dat
Rianto met 6-2 kon winnen,
legen Ruurlo nam Flash revanche
en won met 7-1. De herendubbel was
de enige partij die Ruurlo kon win-
nen. Verder was Flash 2 oppermach-
tig.
Flash 3 speelde in 's Heerenberg te-
gen Seepaerd. Flash liep een beetje
te dwalen in die sporthal en slee hts
een enkel werd maar gewonnen. Ver-
der was de thuisploeg gewoon te
sterk en won verder alles, alleen was
Flash in de eerste mix iets te slim. Het
weid een 6-2 nederlaag.
Flash 4 had het tegen Wehl nogal
moeilijk. Van te voren was de speel-
wijze grondig doorgenomen, maar
Wehl speelde met een gewijzigde
opstelling, dus daar kwam niet veel
van terecht. Door een geweldige
vechtlust werd er nog een partij ge-
wonnen, zodat cle uitslag 7-1 werd.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 29 januari
Groep A: l . mevr. Van den Berg/dhr.
Bergman 67.4%; 2. mevr. Den En-
ting/mevr. Smit 61.1%; 3. mevr.
Bomkamp/mevr. Hendriks 54.2%.
Groep B: 1. mevr. Van Gastel/ dhr.
Van Gastel 66.7%; 2. mevr. De Jon-
ge/mevr. Louwerse 59.2%; 3. dhr. De
Bie/dhr. Snel 52.8%.
Flke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum, 'tStampertje, inl. tel. 2830.

Volleybal
Dash/Sorbo dames winnen met 3-1
Het blijft uitstekend gaan met de vol-
leybaldames van Dash/Sorbo. Zater-
dagmiddag werd er vrijwel pro-
bleemloos gewonnen van WIK. In de
eerste set was Dash duidelijk de bete-
re ploeg. Met goed aanvalsspel werd
WIK naar een 15-4 set nederlaag ge-
speeld.
In de tweede set was het 'stuivertje-
wisse^H Beide teams kregen een
paar mnal de gelegenheid de winst
naar /.ich toe te trekken. Uiteindelijk
was WIK met 16-17 de gelukkige. In
de derde set ook aanvankelijk een ge-
l i j kop^^mde strijd. In de s lo t fase
toori(^P de Vordense dames /.ich
slagvaardiger en boekten /.ij een
15-12 /.ege.
Hierna was het gedaan met de dames
van WIK. Men slaagde er in de vierde
set niet in om Dash tegenstand van
betekenis te bieden, üash triomfeer-
de met 15-5 en won daarmee de we-
strijd met 3-1.

Verder RESTANTEN
VERVEN - BEITSEN en LATEX

nu met

50% korting
Profiteer OP - OP

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 1261

l

de laatste ronde
alle nu

DAM&S
f^BEN EN KINDER

ro»x°

•Itzoekei

ia de nieuwste kleuren
agings

nu voor
re/j

RESTAN1: 'EN BEHANG

American Stoelt
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Zojuist verschenen:

KRONIEK VAN DE ACHTERHOEK

priJS SlechtS

1991
TWAALF MAANDEN

ACHTERHOEKS NIEUWS
IN BEELD

Een blijvende herinnering aan 1991

Bevat bijna 300 foto's met
o De belangrijkste gebeurtenissen van

1991 in de Achterhoek
90 o Meer dan duizend (!) Achterhoekers

die in het nieuws waren

LOGA Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel, 3100

..s:

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

voor folder en informatie:

05739-1202

A A N B I E D I N G

Rundvleespakket
bestaande uit:
mager braadvlees, malse riblappen, gehakt en/of
worst, sucadelappen, schenkel, soepvlees, poulet,
rollade

voor I 10,95 per kilo
Aanbieding is geldig van 5 febr. tot 9 febr. '92.
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Dansgardeconcours
Ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan dat de Vordense carna-
valsvereniging 'De Deurdreajers' onlangs vierde, wordt er zon-
dagmiddag 9 februari in het Dorpscentrum een dansgardecon-
cours georganiseerd.
Hieraan /al medewerking worden
verleend door:
'De Sloppers' uil I „k htenvoorde;
Iseldonk uit Ulft; 'De Vlearmu/e' uit
Neede; 'De Vriendenkring' uil Ul f t ;
'De Zandbieters' uit Harreveld en de
organiserende vereniging 'De Deur-
dreajers'.

Het programma begint met de pre-
sen ta t i e en lo t ing voor alle gardes
voor garde en v r i j e dans. Daarna vol-
gen de gardedansen junioren A en
de junioren B; de gardedansen voor

de senioren en een optreden van de
solo-dansers c.(]. danseressen.
Nadat de jury de punten van deze
gardedansen bekend heeft gemaakt
wordt begonnen met de v r i j e dansen
voorde junioren A, Ben de senioren.
De deelnemende gardes kunnen
twee dansen uitvoeren, nl . een garde-
dans, uit te voeren op ins t rumen ta le
mu/.iek in gardekleding en een vrije
dans uit te voeren op vri je mu/.iek in
vrije kleding. De t i j d s d u u r van elke
dans moet minimaal 2 en maximaal
4 minuten bedragen.

Introductie doe-lessen bij
Rob's Sports
Sporten bij sportinstituut Rob's Sports Vorden staat voor actief
bezig zijn in een ongedwongen sfeer. Om — letterlijk — aan den
lijve te ondervinden wat dat inhoudt, organiseren wij in februari
een aantal introductie doe-lessen. Tijdens deze introductie doe-
lessen kan men maar liefst drie weken lang vrijblijvend kennisma-
ken met ons sportinstituut.
Niet voor niets beet dit in t roduct ie
doe-lessen, men kan /elfOok in actie
komen en gratis aan de lessen deel-
nemen. Aar/el niet en kom langs,
jongen oud, met oi /onder kondit ie ,
iedereen is welkom.

Callanetics
Callanetics is een combinatie' van
spiervet sterkende oefeningen en
sl re tc hing. Het gaat bij alle oefenin-

gen om spanning en ontspanning
van de spieren. Met het gevolg dat
l u i e - spieren weer geactiveerd worden
en hun spankracht verbeterd.
Callanetics helpt de spiergroepen
rond het bekken, de buik en de bo-
venbenen te versterken. Callanetics
is niet bedoeld om kilo's kwi j t te ra-
ken, er verdwijnt wel ve t , maar dat
wordt omge/et in spieren die welis-
waar minder volume hebben, maai

Dit is hi't resul taal van 12'/ 2 jaar trouw.
Kat ja zit nu eindelijk of) de fiets zoals Netson graag wou!

PJ
V A N D W K

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

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

U heeft nodig voor 4 personen:
4 rib- of haaskarbonade
zout
peper
l eiwit
60 gram boter of margarine

Voor de vulling:
200 gram gehakt
1 eierdooier
2 beschuiten
^h groene paprika

Bereiding:
Vraag de slager of hij het vlees in kan snijden

/.odat het gevuld kan worden. Het gehakt
aanmaken met de ei-dooier, de verkruimelde

beschuiten en wat /.out
en peper. De paprika van
het /.aad en de /.andlijsten
ontdoen, wassen en /.eer
f i j n snijden. Vermeng de
gesneden paprika met
het gehakt, l Iet vlees van
bui ten en binnen
i n w r i j v e n met /.out en
peper. De binnenkant
bestri jken met het

losgeklople, m a a r n ie t l uch t i g geklopte e i w i t .
Vul het vlees met het aangemaakte gehakt.
IV opening dichtsteken met een houten
prikker ot vastnaaien met keukengaren. De
boter verhit ten en het vlees snel aan
weers/ijden bru in bakken.
Met deksc'l schuin op de pan leggen en het
vlees nog 15-20 minu ten braden. Neem het
vlees uit de pan en maak de jus af met een
scheutje water.
Heerlijk met een ra ta toui l le van aubergine,
rookspek, ui, prei, wortel, bleekselderij op
smaak gebracht met knoflook, /.out, peper,
w i t t e w i j n en peterselie.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1700 kj (405 kcal)
Eiwit: 46 gram
Vet: 24 gram
Koolhydraten: 4 gram

meer wegen. Men krijgt een steviger
en slanker figuur.
Callanetics introductielessen, 's a-
vonds op donderdag 13, 20 en 27 fe-
bruari.

Judo
Al v a n a f jonge leeftijd mogelijk. Judo
is niet alleen een sport, maar vooral
een stuk karaktervorming. Daarom is
judo /.o belangrijk voor jonge men-
sen en kinderen. Al vanaf 4-jarige
leeftijd kan men metjudo beginnen.
Judo: — van elkaar winnen en verlie-
zen; — respect voor elkaar krijgen; -
sportief met anderen omgaan; -
een speelse kant voor jongens en
meisjes.
Judo introductielessen: maandag 10,
17 en 24 februari.

Aerobic
Ken ideale uitlaatklep voor overvloed
aan energie. Vooreen goede conditie
en om fit te blijven. Aerobic is een
combinatie van uithoudingsvermo-
gen - grondoefeningen — stretching
en een cool down. Aerobic introduc-
tielessen, 's avonds op donderdag 13,
20 en 27 februari.

Alle lessen worden gegeven in de
sport/aal aan de- Molenweg 43 in
Vorden. Tel. 05752-1816 (G. Smit) .
Voor verdere informat ie 05437-
70701 (Rob's Sports).

Tot ziens bij de introductie doe-les-
sen van Rob's Sports Vorden. ( / ie-
ook de advertentie).

De Wereldwinkel
Dolfijnvriendelijke tonijn
Vangst
Ooit gehoord of gelezen he)e tonijn
meestal wordt gevangen? Dat ge-
beurt op een /eer milieu-onvriende-
lijke en wrede wij/e. Bij het vangen
van de toniü^aken onbedoeld dolfij-
nen, voge^plchildpadden en /eU's
walvissen in de netten verstrikt. Zij
st ikken omdat / i j niet meer boven
water kunnen komen,
l le- t is e-e-n /inlo/.e slachting waardoor
elk jaar r^fetens honderdduizend
dolfijnen swR'en en even zoveel vo-
gels. Dat komt door ele ruwe groot-
schalige wij/e waarmee men veelal
op toni jn vist . Dolf i jnen die veel in
gezelschap van tonijnen /wemmen
kunnen niet uit de kilometerslange
drijf- en ringnetten ontsnappen en
stikken.

Actie
Greenpeace is daarom een actie be-
gonnen tegen de/.e grootschalige vis-
serij en in de Verenigde Staten, waar
tonijn hoog op het menu staat werpt
c Ie- actie nu vruchten af.
De grote firma's daar, die ton i jn in-
blikken en verkopen zijn fl ink ge-
schrokken van de campagne. Enkele
van hen hebben beloofd alleen nog
tonijn in te kopen, die dolfijnvrien-
c lel ijk is gevangen. Kritische consu-
menten kijken daar dan ook op het
etiket of de tonijn 'dolfin-save' is.

Nederland
I loewel in Nederland tonijn niet erg
veel wordt gegeten, voert Gre-e-npe-a-
ce ook hier actie, omdat men bang is
dat anders hier de tonijn wordt ge-
dumpt die aan ele andere kant van de
Atlantische Oceaan onverkoopbaar
is ge-worden.
Het is nog niet duidelijk of er in de
supermarkten dolfijnvriendelijke to-
nijn ligt omdat het nog niet op de
etiketten wordt vermeld.
Daarom raadt Greenpeace aan al-
leen tonijn te kopen in wereldwin-
kels, omdat dat momenteel de enige
toni jn is, waarvan zeker is dat hij dol-
f i j n v i iendelijkis gevangen.
Dat gebeurt nameli jk op ele Kaap
Verdische- ei landen op kle- ine- schaal.
Bovendien worden de vissers voor
hun werk redelijk betaald en is de to-
nijn dus niet alleen dolfijnvriende-
lijk, maar ook 'mensvriendelijk' ge-
vangen.

Heeft u nog nooit t on i jn gegc-tcn?
Dan moet u het toch eens proberen.
Bijgaand l e - e e p t geeft een goede
star t .

Tonijnovenschotel voor 4 pers.
' / . • liter champignon ereme soep; l blikje
tonijn (200gram); l fijn gehakte rode
peperica. 300gr. bloenthoolroosjes; 100
gr. paneermeel gemengd niet ca. 10 gr.
gesmolten boter; l kleine ui fijn gesne-
den.
Giel ele onverdunde- soep in een

schaal; voeg de a f ge go ten en in stuk-
jes verdeelde tonijn en de rode peper
toe. (ioed roeren. De ongekookte
bloemkoolroosjes erdoorheen men-
gen. Giet het mengsel in een, vooraf
ingevette, ove-nsc hotel van ca. 1,5 li-
ter. Spreid het paneermeel er over-
heen. In een matig verwarmde oven
(175 graden), onbedekt, 20 min.
bakken, of lang genoeg tot een brui-
ne korst. Direct uil de- oven he-l f i j n
gesneden uitje eroverheen strooien.
Opdienen met gekookte rijst.

De/.e tonijn is te koop in blikjes van
200 gr. en 375 gr. Bij aankoop l igt e-r
een gratis boekje met re-e epten klaar.
Klke 1ste en 3de vrijdag van de
maand staan we op de markt.

SPORT- nieuws

Socii
/aterdag <S-2: Vorden C2 - Socii C l ;
Socii BI-DWB1.

9-2: Socii — Davo; Warnsveldse Boys
2 — Socii 2; Socii 3 — SHE 2; Voorst
7 - Socii 4; Socii 5 — Hercules 7.

s.v. Ratti
Zaterdag8-2: Ratti BI -Erix B I .

V. V. Vorden
Programma
Markelo Al — Vorden Al; Vorden
A2 — DVC 20 A2; Lochem BI -
Vorden B I ; Ruurlo Cl — Vorden C l ;
V( >i den C2 — Socii C l.
Vorden l — V i c t o r i a Boys 1; Vorden
2 — Rietmolen 2; Witkampers 3
Vorden 3; Dierense Boys 3 — Vorden
4; Vorden 5 — Markelo 8; Markelo 7

- Vorden 6; Eerbeekse Boys (> -
Vorden 7; Vorden 8 —
7.

CONTACT
een goed

graag gelezen
blad

FEBRUARI:
5 ANBO, Soos Dorpscentrum
5 H.V.G.Wichmond
6 Bejaarden kring, Dorpscentrum
7 S\V( )V Open Tafel, de Wehme

K) ANBO Klootschieten'de
Goldberg'

l O Jaarvergadering de Snoekbaars,
de Herberg

l l SWOV Open Tafel, de Wehme-
l l Plattelandsvrouwen,

Handwerkdoedag in
Dorpscentrum

12 Jaarvergadering LR en PC de
Graafschap in 't Pantof feitje

)2 Plattelandsvrouwen,
Vlinderstichting

12 ANBO, Soos Dorpscentrum
12 Welfare handwerken 'de Wehme'
13 PCOBindeWehme
14 SW()V Open Tafel, de Wehme
1 7 Bi u idsshow Vorden in de

Herberg
17 ANBO Klootschieten 'de-

Goldberg'
18 SWOV Open Tafel, de- Wehme
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 KPOVierakker
18 Soos Kranenburg
18 NCVB Jaarvergadering
19 HVG Dorp in de Voorde
19 ANBO, Soos Dorpscentrum
20 HVGWildenborch
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 SW( )V ()pen Tafel, de Wehme
2 l ANBO Ledenbijeenkomst.

Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler
24 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg'
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Plattelandsvrouwen, Kxcursie

Aviko
25 KPOVierakker, Prov. Agrarische

Studiedag
2 t ) ANBO, Soos Dorpscentrum
26 Welfare handwerken 'de Wehme'
27 KPOVierakker, themamiddag
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Karnaval 'De Herberg'
29 Kranenburgs Karnaval

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

Patchwork
3 Soosmiddag, ( C a r n a v a l
l 11VC Wichmond, Ie / ing en

modeshow
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
(i Plattelandsvrouwen Vorden,

Culturele Avond
9 Vrouwenclub Medler

11 Welfare handwerken, Wehme
13 UitvoeringChr. Mu/.iekver.

Su i sum ( orda in het
Dorpscentrum

14 Feestavond KR en PC de
Graafschap d e - 1 lerberg

14 Uitvoering.Chr. Mu/.iekver.
Sursum Corda in het
Dorpscentrum

l 5 Bruidsshow P a n t o f f e l t j e

1 7 KPO Kranenburg-Vorden
17 KPOVie.akker, i h e - r m i n a l e

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

middag
l 7 N( ;\'B, dr. Dagevos, stress
17 Soosmiddag, Kranenburg
is HVG Dorp
18 HVC Wichmond. Har r i c -

Ket te ler i j , Ie/ing
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVGWildenborch ,

Brandvvondcne ent ra
l 9 Bejaardenkring, Dorpse en t i um
20 Vrouwene l u b Medler
23 Parochie-avond RK Kerk l 25 jaar

K K K i n ' l P a n t o f f e l l j c -
25 Welfare vooi j aai c ontac t middag,

de- Wehme
30 HV(; Dorp
30 Vrouwenclub Medler
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

Koffiemorgen
3 l Soosmiddag Kranenburg

folitievaria GROKP VORDEN

Op /.aterdag l februari kwam er een
melding binnen van een schoor-
steenbrandje in een woning aan de
/utphenscweg te Vorden. De- brand-
weer had de s i t u a t i e snel onder con-
trole.
In de nacht van /aterdag l op zondag
2 februari omstreeks 03.00 uur wer-
den bij de basisschool aan de- Kerk-
straat diverse ramen ingegooid. Ce-
tuigen worden vei/ochl /ich bij de
politie te melden.

Verloren voorwerpen
Bankpasje; handschoen, rose blauw;

tas met mu/iekpapier, lessenaar en
br i l ; p las t i c s ie-ne- lg dop van citroen
\\.

Gevonden voorwerpen
Jas, groen met /war t ; meisjeshoi loge,
plastic rose paars bandje-; kinder-
handsc hoc ' i i , b l a u w met rood streep-
je; sleutelbos aan k e t t i n g met o.a.
Datsun sleutel.

Aangetroffen dieren
Rode- ka t , verin, kater; hond, l i j k t op
boxer, b ru in mei /wart dek.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Ik ben gehuwd en mijn man is in loondienst.
Wat mag ik nu als vrouw per jaar belastingvrij bij-
verdienen, met thuiswerk of andere niet aan loonbelasting
onderworpen inkomsten?

Deze vraag wordt inderdaad vaak gesteld dooi' met name- gehuwde vrou-
wen, die toch weer wat om handen wi l l en hebben, /onder dal /.e echt bij
een bedrijfin loondienst wi l len werken. Het gaat daarbi j dan om l \V
bijverdiensten en niet om die- van uw man. Over dit l aa t s t e - ging het
s tukje van vorige week.

Vooreen goed begrip moet u het volgende weten, ledere be las t ingp l i ch -
t ige 1 hcef ï in Nederland recht op de basisaftrek van f f>.22. r>,- (in l ' . ) ( . ) 2 ) .
Heeft de- CH h tgeno(o) t ( e ) /pa r tnc r geen inkomsten (of een inkomen
beneden de- basisaftrek) dan kan hij of / i j de/e bas isaf t rek overdragen
aan de echtgeno(o)t(e) of partner, waardooi' de/.e een belastingvrije
som krijgt van f 10.450,-. Echtgenoten/partners hebben aldus ge/.a-
menlijkeen belastingvrije som van maximaal f 10.150,-.

Ind i en het belastbaar inkomen minder bedraagt dan 150% van de alge-
mene belastingvrije som, dus minder dan 150';; van l 5.225,- is f 7.838,-
en het inkomen beslaat u i t s l u i t e n d uit niet aan loon heffing onderwor-
pen inkomsten /oals thuiswerk, dan hoeft hierover geen inkomstenbe-
lasting/premies vollvsvcr/ckcringen betaald te worden.
Ken voorbeeld ter verduidelijking:

f S.000,
l 100,

Bruto-inkomsten
Af: kosten f o r f a i t 5%

Belastbaar inkomen

De verschuldigde inkomstenbelast ing,•-"premies volksverzekeringen is
dan dus n i h i l .
Uw echtgenoot pai t n c - r heeft nu (a l leen) recht op ' / i j n eigen' belasting-
v r i j e som van f 5.225,-. Op jaarbasis moet hi j /zi j — a f h a n k e l i j k van het
belastbaar inkomen — 38,55%, 50'; of ( > ( ) ' , van f 5.225,- extra aan
inkomstenbelasting/premies volksver/ekeringen betalen, omdat de
belastingvrije som van u /elf niet meer kan worden overgedragen.

Wordt het inkomen van de- minstverdienende par tnei cc h t g c n o ( o ) t (e)
echter uit loondienstbetrekking genoten, dan moet hierop loonbela-
sting/premies volksver/ekeringen worden ingehouden. In bovenstaand
voorbeeld wordt er clan ca. f 900,- aan loonbelas t ing /premies volksver-
/ekeringen ingehouden.

Als nu uw belastbaar inkomen minder is dan f 5.225,- dan kan wel weer
de- belastingvrije som worden overgedragen aan de- meestverdiencnde
echtgeno (o) t(e)/partner, Maar dan moet wel door degene die de/e
belast ingvri je som overdraagt inkomstenbe las t ing /premies volksvcr/.c-
keringen worden betaald, / i j nde 38,55% van het belastbaar inkomen.
Bij een ju is te - (ai ie-fgioepindeling vooi de loonheffing wordt dit te1 beta-
len bedrag als voorhef f ing op het loon ingehouden en dooi de werkge-
ver aan de- fiscus afgedragen.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Heg/, lilocnicndaal & \\'/eger/nck/ A-4
Groep: Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 72 5 / /..l \'<>r<len.



ZATERDAG 8 FEBR.

ZONDAG 9 FEBR.

BUS 9
21.40-VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
02.15 - GROENLO - VORDEN l

WIJ ZOEKEN GLAZENHALERS
Leeftijd van 18 tot 21 jaar
bellen naar: O544O - 613O8

KORTING

tot 50/0
op alle huishoudtextiel:

— nachtkleding en ondergoed
voor dames, heren en kinderen

— badhanddoeken en
washandjes

— ontbijtlakens

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - 7255 DE Hengelo Gld

Urtica V/y/jpronc;

Reeoordweg 2, Vorden
Tel. 3459

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
in biologische en biologisch-dynamische produkten

extra gevulde MUESLI

van 5,75 voor 45f O per 500 gram

Aanbieding geldig van 6/2 t/m 12/2

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur

zaterdag van 9.30-12.30 uur

WINTERTIJD!
ZORG VOOR EEN GEZONDE

VOEDING

Proef één van onze vele volkoren specialiteiten, o. a.:
Waldkorn, Sovital, grof en fijn volkoren,

biologisch en meergranen

Vers van de Echte Warme Bakker, dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

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

S P O R T I N S T I T U U T

Rob's Sports

judo - aerobic - callanetics
Molenweg 43 - Vorden - Tel. 05752-1816 (G. Smit)

05437-76761 (R. Piek)

INTRODUCTIE DOELESSEN
maand februari
JUDO maandag 10 februari, 17 februari en

24 februari 1992
tijden: 15,50-16.50 uur (4 t/m 7 jr.)
16.50-1 7.50 uur (8 t/m 11 jr.)
l 7.50-18.50 uur (l 2 t/m ló j r . )

CALLANETICS donderdag 13 februari, 20 februari en
27 februari 1992
tijden: 18.45-19.45 uur
20.45-21.45 uur

AEROBIC donderdag 13 februari, 20 februari en
27 februari 1992
tijd: 19.45-20.45 uur

Voor alle introductielessen geldt uiteraard dat er geen kosten
aan verbonden zijn. Alle lessen staan onder leiding van Rijksgedi-
plomeerde en erkende docenten.

Sportinstituut Rob's Sports Vorden biedt vele mogelijkheden.

Voor sportieve ontspanning, voor jong en oud met of zonder con-
ditie, iedereen is welkom.

Tot ziens op één van de introductie-doe/essen.'

BARFNDSEN
MOTORMA .IER SERVICE

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

Als installatiebedrijf beperken we ons r)iet alleen tot het
leveren en plaatsen van diverse installaties. Storingen aan
een gas- en CV installatie of electrische installatie, water
aan- en afvoeren, besturingssystemen e.d. kunnen gevaar-
lijk zijn en moeten snel verholpen worden. Onze storings-
dienst staat 24 uur per dag paraat om problemen snel en
vakkundig op te lossen. Zowel thuis als in het bedrijf.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 ^ 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Bel ons voor

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

EXTRA RECLAME
donderdag 6 - vrijdag 7

zaterdag 8 februari

Botermalse Biefstuk
i k i i o 19.90
Gebraden Kipgehakt
100 gram 1.49

maandag 9 - dinsdag 10
woensdag 11 februari

Rundergehakt
1 kilo

Zelfgemaakte Rookworst
100 gram

6.98

'NIEUWE VOORJAARSGEUREN'.EXTRA CROOT.
ZWART

•Tl

CROEN

O N
AAITEN, B R E D E V O O R T S E S T R A A T W E C J5. E I B E R C E N , 'T HACEN21

IOCHEM, NIEUWSTAD 17. RUURIO, DORPSTRAAT 13. KIFT DE BI
6/92

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

T.V. opname
Doet ie 't of

doet ie 't niet
25 januari,

1,8,15 februari
Vertrek 14.00 uur uit

Vorden.

Inlichtingen:

H AVI,
voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Voor
houtversnipperen:

BEL 05755-1527

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32 - Toldijk

1 bos KERSEBLOESEM en
1 bos FORSYTHIA

5,95
3 PRIMULAATJES 5,95

KALKOENFILET
7,75 per 1/2 kilo

8 GROTE POTEN 10,
POELIER HOFFMAN



'QEMEENTE

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

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

j» VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aan-
geboden raadsvoorstellen tot het ne-
men van een besluit. Zo nodig stellen
burgemeester en wethouders naar
aanle idingvan een advies voorstellen
nog bij of houden deze aan. Ook
kunnen raadsvoorstellen ingetrok-
ken worden. De leden van de com-
missies /.i jn tevens raadslid.
De commissie voor financiën verga-
dert op dinsdag l l februari 1992 om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onder-
werpen:

— overdracht 27 sociale huunvonin-
gen in Wichmond aan woning-
bouwvereniging Thuis Best;

— verordening afvalstoffenheffing
1993;
realisering omleidingsroute voor
het doorgaande vrachtverkeer;

— verkeersbesluit omleiding door-
gaand vrachtverkeer;

- toplaagrenovatie velden l en 3
van het gemeentelijk sportcom-
plex;

— wijze van behandeling van de be-
groting;

- not i t ie-Vrigapaden.

De commissie voor algemeen be-
s t u u r vergadert op dinsdag l l fe-
bruari om 20.30 uur in hel gemeen-
tehuis . Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

— wijze van behandeling van de be-
groting;
overdracht 27 huurwoningen in
Wichmond aan de woningbouw-
vereniging'Thuis Best';
verkeersbesluit omleiding door-
gaand vrachtverkeer;

- benoeming ambtenaar burgerlij-
ke stand.

De commissie voor Weizij n en Milieu
vergadert op woensdag 12 februar i
1992 om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgen-
de-onderwerpen:

— verslag sociaal rechercheur perio-
de 1-2-1990 - 1-7-1991, de heer
R.J. de Bruyn, sociaal recher-
cheur, zal dit verslag toelichten;
overeenkomst overeenstem-
mingsvereiste vergadering (ieor-
ganiseerd Overleg;

— Sociaal s t a tuu t in verband met
reorganisatie van cle secretarie-af-
delingen.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissie-
stukken, liggen ter inzage in de bi-
bliotheek te Vorden en in de Rabo-
bank te Wichmond. Als u wilt inspre-
ken, moet u dit voordat de behande-
ling van de agenda begint aan de
voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijk-
heid om in te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van het be-
treffende agendapunt begint. De
mogelijkheid bestaat dat de commis-
sieleden u tijdens de behandeling
van het agendapunt vragen stellen.
Tevens kan de- voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

EALISERING
OMLEIDINGSROUTE

VOOR HET
DOORGAANDE
VRACHTVERKEER

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om:

— een mini-rotonde aan te leggen
op het kruispunt cle Horster-
kamp/Ruurloseweg/Stations-
weg/Dorpsstraat zodra de ge-
meente over de hiervoor benodig-
de gronden beschikt;

— groot onderhoud aan de Horster-
kamp te verrichten;

— de openbare verlichting op het
kruispunt Zutphenseweg/Rond-
weg aan te passen.

Deze besluiten vloeien allen voort uit
het reeds eerder genomen principe-
besluit van de gemeenteraad om het
doorgaande vrachtverkeer om te lei-
den. Het bestemmingsplan voor de
Rotonde is inmiddels door de Kroon
goedgekeurd. De onderhandelingen
over de grondaankopen zijn nu be-
zig. Nadat het verkeersplein klaar is
kan het doorgaande vrachtverkeer
worden omgeleid. Aan de Horster-
kamp zal voor die t i j d groot onder-
houdswerk worden verricht. Voor de
veiligheid van (brom)fietsers vindt
een verbetering van de verlichting
van het kruispunt Zutphenseweg/
Rondweg plaats. Ten behoeve van de
omleiding zal ook de bewegwijzering
een aanpassing ondergaan. De
ANWB zorgt hiervoor.

!« VOORLICHTINGS-
AVOND OVER

A.\NLEG RIOLERING
INHETWATER-

WINGEBIED
Over de aanleg van riolering in het
waterwingebied zal op 20 februari
aanstaande een voorlichtingsavond
plaatsvinden in het Dorpscentrum te
Vorden. Belanghebbenden hiervoor
krijgen persoonlijk een uitnodiging.
Tijdens deze avond zal de Giontmij
aanwezig zi jn om samen met de ge-
meente informatie te geven over het
aanleggen van de riolering.

^ HELE PAGINA GEMEENTEBULLETIN
VERSCHIJNT VOORTAAN VOOR DE COMMISSIE-

VERGADERINGEN
De hele pagina gemeentebulletin, die iedereen in de bus krijgt, verschijnt
voortaan op een andere datum. Verscheen de/c- pagina eerst voorde- raadsver-
gaderingen (de l aa t s t e - dinsdag van cle maand), in het vervolg komt hij voorde
commissievergaderingen die twee weken voorafgaand aan cle raadsvergade-
ringen plaatsvinden. Tijdens de commissie-vergaderingen komen in ieder ge-
val de onderwerpen die voor de raadsvergadering geagendeerd zijn aan de
orde.
De reden hiervan is dat men t i jdens de- commissievergaderingen over de on-
derwerpen die op de agenda staan mag inspreken. Hoewel voorheen de agen-
da's in Gemeentebulletin werden gepubliceerd en er inhoudeli jk ook al e>p de
belangrijkste punten werd ingegaan, verscheen deze pagina niet huis-aan-
huis. Om iedereen nu op een vroegtijdig moment van relevante informatie te
voorzien krijgt men beter de gelegenheid in te spreken op onderwerpen die
t i jdens de commissievergaderingen aan de orde komen. De verschijningsdata
van de hele pagina zien ervoor 1992 (ondei voorbehoud) als volgt uit:
12 maart; 9 april; 7 mei; 11 juni; 20 augustus; 10 september; 8 oktober; 5
november; 3 december

Hele pagina Gemeentebulletin niet ontvangen? Neem contact op met het
gemeentehuis en wij zorgen ervoor dat u in het vervolg deze pagina wel
o n t v a n g t .

oMLEIDING DOORGAAND VRACHTVERKEER
PLAATSEN BORDEN 'VERBODEN VOOR
VRACHTWAGENS'

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het verkeersbe-
sluit te nemen om het doorgaande vrachtverkeer uit de kom van het dorp te
houden. Op basis van dit verkeersbesluit kunnen de borden 'verboden voor
vrachtwagens, met de onderborden 'met uitzondering van bestemmingsver-
keer' worden geplaatst.
Hierom is het in het verleden allemaal begonnen. Deze maatregel geeft het
uiteindelijke verbod voor doorgaand vrachtverkeer om de Dorpsstraat//u I-
phenseweg in te rijden. In 1979 is ten behoeve van het opstellen van een
verkeersveiligheidsplan aan de bevolking de gelegenheid geboden meningen
kenbaar te maken over de verkeersveiligheid in het dorp Vorden. Hierna is een
verkeersstudie opgesteld, waarover in mei 1980 een brochure huis-aan-huis is
verspreid. Tot l september 1980 is toen cle gelegenheid geboden om hierop te
reageren. Deze studie en de reacties daarop zijn de basis geweest voor de
maatregelen die thans genomen worden.
De gemeenteraad heeftop 30juni 1987 besloten om:

— een gedeelte van de rijksweg 841 over te nemen in beheer, onderhoud en
eigendom, het doorgaande vrachtverkeer om te leiden en de veiligheid van
voetgangers en fietsers in het centrum van Vorden te bevorderen, om een
bevoorraclingsweg ten zuiden van een gedeelte van de Dorpsstraat aan te
leggen en om het winkelgebied opnieuw in te richten.

De verkeersborden komen er zodra de reconstructie van het kruispunt de
Horsterkamp/Ruurloseweg/Stationsweg/Dorpsstraat zover gevorderd is dat
de verkeersomleiding van het doorgaande vrachtverkeer verkeerstechnise h
uitvoerbaar is.
Ook stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de in-
spanningsverplichting op zich te nemen om de akoestische maatregelen aan
de woningen langs de omleidingsroute te treffen binnen eenjaar na het plaat-
sen van de verkeersborden voor de omleiding van het doorgaande vrachtver-
keer.

BEROEP

Tegen het verkeersbesluit staat beroep open op de Kroon. Dit kan door iedere
belanghebbende binnen dertig dagen na de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in de pro-
vincie Gelderland. Nadat het besluit officieel is genomen door de gemeente-
raad zal dit openbaar bekend worden gemaakt in het Zutphens Dagblad, de
Staatscouranten in Contact, de rubriek Gemeentebulletin. De gemeenteraad
zal dus op 25 februari aanstaande het besluit naar verwachting nemen.

fEENPERSOONS-
tySHOUDENS

GAAN MINDER
BETALEN VOOR HUN

AFVAL
en wethouders stellen

de gemeenteraad voor om voor een-
persoonshuishoudens een verlaagd
tarief voor de reinigingsrechten te
gaan hanteren. Eenpersoonshuis-
houdens bieden namelijk minder af-
val aan clan huishoudens die uit twee
of meer personen bestaan. Bij de be-
handeling van cle begroting voor
1992 heeft cle gemeenteraad de wens
uitgesproken dat in 1993 het moge-
l i jk zou moeten zijn om eenper-
soonshuishoudens minder te laten
betalen voor het ophalen van huis-
vuil. De totale opbrengst van het op-
halen van huisvuil moet echter wel
gelijk blijven, zodat de tarieven voor
de meerpersoonshuishoudens om-
hooggaan.
Eenpersoonshuishoudens gaan
f 234,- per jaar betalen, meerper-
soonshuishoudens f306,- perjaar.

!• OVERDRACHT 27
HUURWONINGEN IN

WICHMOND AAN DE
WONINGBOUW-

VERENIGING
THUIS BEST

Door de gemeentelijke herindeling
Zutphen-Warnsveld-Vorden zijn de
27 sociale huurwoningen in eigen-
elom overgegaan naar Vorden. Aan-
gezien de woningbouwvereniging
alls seu'iale huurwoningen in Vorden
beheert, stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor
om deze woningen over te dragen
aan ele woningbouwvereniging Thuis
Best. Na de herindeling heeft Thuis
Best direct al het beheer van de wo-
ningen overgenomen.

f* HEIN ROETHOF PRIJS
Deze prijs, e l i e jaar l i jks wordt uitge-
reikt, wordt toegekend aan het pro-
jec t dat in het voorafgaande jaar de
beste resultaten met de preventie van
veel voorkomende criminaliteit heeft
geboekt. Projectverslagen kunnen
t e > t 13 april 1992 bij het secretariaat
worden ingediend. Belangstellenden

kunnen een overzicht van de criteria
bij het secretariaat opvragen.
Ieder Nederlands project of pakket
van maatregelen dal zie tM^ 1991 op
de een of andere wijze he^rc heeft ge-
richt op het voorkomen van veel
voorkomende criminaliteit, kan voor
de prijs in aanmerking komen.

Indien u een project wi^Bten mee-
doen kunt u een kort verslag (maxi-,
maal 5 bladzijden A4, anderhalve re-
gelafstand) sturen naar het secreta-
riaatvan de commissie Hein Roethof
Prijs, p/a Directie Criminaliteitspre-
ventie (H403), postbus 20301, 2500
EH 's-Gravenhage. Een uitgebreid
overzicht van de spelregels is daar
verkrijgbaar.
Uit alle inzendingen zullen 5 projec-
ten een nominatie krjgen. Deze pro-
jecten krijgen dan al een prijs van
f2.500,-. De uiteindelijke winnaar
kan een prijs tegemoet zien van
f15.000,-.

Port betaald
Port paye
kan t oor Vorden

f GEMEENTERAAD VERGADERT
OP 25 FEBRUARI

Op 25 februar i aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeente-
huis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan het
eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaai de mogel i jkheid om in
het openbaar tegen de gemeenliaad Ie spreken. Dit mag nie t gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda slaan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering
het woord wenst te voeren dient u dit op maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentersecretaris, onder vermel-
dingvan het onde-nverp waarovei u het woord w i l t voeren.
Tijdens de/e raadsvergadering komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
— overdracht 27 sociale huunvoningen in Wichmond aan woning-

bouwvereniging'Th u is Best';
verordening afva ls tof fenhef f ing 1993 ( ta r ie fd i f ferent ia t ie voor een-
persoonshuishoudens):

— realisering omleidingsroute voor hel doorgaande vrachtverkeer;
— toplaagrenovatie velden l en 3 van het gemeentelik sportcomplex;
— benoeming ambtenaar van de burgerlijke s tand;

overeenkomst overeenstemmingsvereiste vergadering( ieorganiseerd
Overleg;

-- Sociaal S t a t u u t in verband mei reorganisatie van de secretarie-afde-
lingen.

*LETOPOFUW
RIJBEWIJS NIET
VERLOOPT!!

Op l oktober 1992 verliezen twee rij-
bewijsmodellen hun geldigheid. Als
u zo'n r i jbewijs niet op t i jd ver-
nieuwt, moet u opnieuw examen
doen! De volgende modellen verlie-
zen hun geldigheid:
Model 8a, rijbewijs volgens oud
groot model e>p l innen, afgegeven tot
l januari 198(>. De foto van de- hou-
der van dit rijbewijs zit vast met twee
ringnietogen;
Model Hb, een kleiner formaat rijbe-
wijs volgens Europees model, even-
eens op linnen, afgegeven tussen l
januari 1984 tot l oktober 198(i. De
foto hieivan zi l eveneens vast i n e - l
twee ringnietogen.

^« GELDERSE
BEVOLKING

OOK,IN 1991
GEGROEID

In 1991 is cle bevolking gegroeid ine-l
ca. 11.300 personen tot 1.828.250.
dit is een groe-i van O,(i proe ent . Voor
Oost-Gelderland eleeel z i c h een ver-
trekoverschot voor. De- grootste groei
van de bevolking deed zie h voe>r in ele
concentratiegemeenten.

OERDERIJ- EN
VELDNAMEN IN

WARNSVELD
\ l e - t S t a r i n g i n s t i t u u t he-eTt een boekje-
ove-r boerderij en veldnamen in
Warnsveld gepubliceerd, Hierbij z i j n
Wichmond en Vierakker oe>k nog I K - -
trokken.
In de winkel kost het boekje f 19.95.
Voor leelen van het S t a r i n g i n s t i t u u t
bedraagt de- pr i j s f 17,-.

^PASPOORTEN:
'KLAAR TERWIJL U

WACHT
Vanaf heden k u n t u wae 'hten of) het
afgeven van e-e-n paspoort. Voorheen
eluurele e l i l enkele elagen. U z u i l e > n -
geve-er 10 m i n u t e n op het paspe)ort
inoe- te -n wae'hten. Voor rijbewijze-n is
het helaas nog niet moge-lik deze- ser-
v ie e - t e - verlenen, maai in e l e - toe-komst
he>pen we- ook eleze documenten eli-
r e - e t af te- kunnen geve-n, zoelat u
maar een keer naar he-t gemeente--
huis h o e - f t t e - komen.

VERVOLG
GEMEENTENIEUWS

Z.O.Z.

f*DEZOEK GEDEPUTEERDEN AAN VORDEN

Op vrijdag 31 januari hebben de gedeputeerden Voerman en De- Bondt een kennismakingsbezoek gebracht aan
Vorden. Een belangrijk onderwerp van bespreking was een fietsveilige route langs de Rum Ie>se-we-g van Vorden naar
Kranenburg. Als er geen bezwaren tijdens cle plane>le>gishe proe e-e lu re - konie-n e-n e-r ge-en onleigeningen noelig z i j n
dan kan mogelijk begin 1993 de aanleg van een dubbel fietspad aan e-e-n z i j d e - van ele Ruurloseweg s tar ten . De- kosten
ervan bedragen f 1.800.000,-. Over het daarna nog aan te leggen gedeelte Kranenburg R u u r l e > he-bbe-n de- geeleputeer-
den geen concrete toezeggingen kunnen doen.

()p de foto ziet u de overhandiging van het onderzoek van de drontniij aan de werkgroep realisering fietspad Vorden Kranen-
burg, die zich bijzonder inspant voor de veiligheid van de (brom) fietsers langs deze weg. Omdat het in de bedoeling lag ook langs
dt' weg te fietsen, had de actiegroef) voor de gedeputeerden een ex/ra verzekering afgesloten.



GEMEENTE RULLETINVORDEN Toneelgroep
V-^ U Vierakker-Wichmond

ERPLAATSEN ABRI
BIJ DE WEHME

Dooide (i.S.M. is aan het college van
burgemeester en wethouders ver-
y.ocht de abri staande aan de Nieuw-
stad tegenover 'cle Wehme' te mogen
verwijderen. Reden hiervoor is de
slechte staat van onderhoud van de/e
abri.
Om gebruikers van deze bushalte
toch de mogelijkheid te bieden van
een schuilgelegenheid gebruik te
kunnen maken /.al de abri (bushalte)
die op dit moment iets verder rich-
ting het centrum staat, voor de in-
gang van 'de Wehme' worden ge-
plaatst. Een en ander is voor u op een
situatietekening aangegeven. Op

de/e wij/.e kan voor beide bushaltes
(richtingen) van de/elfde abri ge-
bruik worden gemaakt.
Voor plaatsing van de abri voor 'de
Wehme' dient v r i j s t e l l i n g te worden
verleend van de bepalingen van het
geldende bestemmingsplan middels
toe-passing van artikel 18A van de
Wet op de Ruimte l i jke - Ordening,
juncto art ikel 21 sub f. van het Be-
sluit e>p de Ruimtel i jke Ordening.
Voornoemde situatietekening ligt
vanaf vrijdag 7 februari 19(.)2 gedu-
rende een termijn van twee weken
voor u ter in/age ter gemeentesecre-
tarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kun-
nen gedurende voornoemde t e rmi jn
eventuele be/waren (schriftelijk)
kenbaar maken aan he- t coHc-ge van
burgemeester en wethouders.

ENOVATIE
TOPLAAG TWEE

VOETBALVELDEN
De gemeenteraad /al in de komende
vergadering een beslissing nemen
over de renovatie van de toplaag van
twee voetbalvelden van het gemeen-
te l i jk spoi U omlex aan de Oude Zut-
phenseweg. Voorde t ra in ingen en de
nog te spelen wedstrijden van het
eerste en tweede team kan de voet-
balvereniging Vorden gebruik blij-
ven maken van het tweede veld, de
overige teams wijken uit naar de vel-
den van Ratti in Kranenburg en Socii

in Wichmond. Op l april aanstaande-
beginnen de werkzaamheden. Deze
bestaan uit het frezen van de boven-
laag, ele bodem vervolgens 50 cm
diep sp i t t en , het aanbrengen van ver-
schralings/and en vervolgens het op-
nieuw in/aaie-n van de velden.

Oranjewoud te Deventer gaat de re-
novat ie uitvoeren, ele kosten bedra-
gen f38.000,-.

mOOI MEEGENOMEN V?

ENOEMING
AMBTENAAR VAN DE

BURGERLIJKE STAND
VOOR HET VOLTREK-

KEN VAN HUWELIJKEN
Het aantal huwelijken dat in ons ge-
meentehuis wordt voltrokken b l i j f t
stijgen. In 1989 waren het er 1 12, in
1990 152 en in 1991 167. Voor 1992
zijn nu al meer dan 130 afspraken
gemaakt.

In overleg met de beide dames die
hier huwelijken voltrekken is dan ook
besloten een derde ambtenaar van de
burgerlijke stand te benoemen. Me-
vrouw H.J. Groot Jebbink-Luimes zal
de/e 1 aak op zich nemen.

- K.l'. Klein Hanevelel, ( ian/en-
steeg l ie- Vorden, voor het ver-
bouwen van een boerderij tot bur-
genveming op het perceel
Ganzensteeg l te Vorden.

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

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 2 (S j a n u a r i jongstleden hebben
burgemeester en wethoude-rs bouw-
vergunning verleend aan:
- W.A. Klein Lebbink en H. Klein

Lebbink-Vruggink, Lankhorster-
straat 3 te- Wiehmoncl , voor het
bouwen van een bedrijfsruimte
aan de Baakseweg l l te Wich-
mond;

APVERGUNNINGEN
w
Burgemeester en wethouders heb-
ben kapvergunning verleend aan:
- P. van den Boom, Vierakkerse-

straatweg 29a te Viei akker ver-
gunning verleend voor het kap-
pen van twee populieren aan de
Vierakkersestraatweg 29a te Vier-
akker;

-J.Jansen, Almenseweg 32 te Vor-
den voor het kappen van 2 eiken
en l es op het perceel Okhorstweg
7 te Vorden.

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

XPOSITIE STICHTING MILIEUZORG
TWENTE IN HET GEMEENTEHUIS

Sinds enkele maanden gebeurt het inzamelen van huisvuil in Vorden in
de inmiddels bekende groene en gr ij/e mini-containers. Voor de invoe-
ring is hierover veel voorlichting gegeven. Aansluitend op de/.e voorlich-
t i n g gaan de hoogste groepen van de basisscholen binnenkort, vanaf IS
februari aanstaande, een expositie bezoeken van de Stichting Milieu-
yorgTwente. De/e expositie staat de laatste twee weken van februari in
het gemeentehuis. De expositie behandelt onder andere aan de hand
van zel^É^i-vaardigde maquettes de milieuvervuiling in het algeujw-n en
wat wr^Jn aan de verbetering van het milieu kunnen doen. Ul^^>reid
schenkt de expositie aandacht aan het gescheiden in/amelen van huis-
vui l , y.oals klein chemisch afval, groente-, fruit- en tuinafval, oud papier,
glas etc.
Voorda^le/e expositie door de wethouder milieu/aken, mevrouw M.
Aartse^H*n l larder voor de scholieren officieel wordt geopeiuj^^dins-
dag 18>rebruari om ongeveer 9.30 uur, geven wij iedereen de ̂ Pegen-
heid om de expositie van de stichting op maandagavond 17 februari
aanstaande vanaf 19.30 uur te be/oeken. Een medewerker van de stich-
t ing is aanwezig voor het geven van uitleg bij de expositie, medewerkers
van de gemeente y.ijn eveneens aanwezig om eventuele vragen over het
gescheiden inzamelen van alle mogelijke huisvuilbestanddelen te beant-
woorden.
Tenslotte bestaat de mogeljkheid om enkele video's over het milieu te
bekijken.
Ken kopje 'Max Havelaar' koffie staat voor u klaar.

De toneelgroep Vierakker-Wichmond voerde 2 avonden voor een
volle zaal in het Ludgerusgebouw het blijspel in 3 bedrijven van
Eric de Winter en Wim Zevenhoven, 'Herrie op de Hoeve', op.
Bi oer en /us Berend en Dien ('.raat-
land / i jn eigenaar van de /onnehoe-
ve. Wanneer Dien, terug van een
paar dagen vakantie, van I inus de
knecht heeft gehoord dat er een
vrouwelijke s tudente van de land-
bouwschool op de boerderij werkt,
eist /e van Berend de/e Karla weg te
s turen , andeis gaal /.e /elfde boerde-
rij verlaten. Daarbij wil /e ook nog de
helft van de hoeve.
Daardoor komt Berend danig in de
problemen, l l i j wil /onnehoeve be-
houden en Karla niet laten gaan. De
boer gaat te rade1 bij / i j n huisvriend,
kandidaat-notar is (ierard van \ leuve-
len, een vrijgezel.
/e besluiten de moeder van Karla
over te laten komen. Als b l i j k t dat / i j
ook nog weduwe is ontstaan er w-eet-
problemen en de nodige komische
si tuat ies . Ken en ander wordt nog in-
gewikkelder als de buurjongen Kees
en de vriend van Karla, Jos, komen
opdagen.
Tinus de knecht die vaak als luister-
v ink fungeert en van overdrijven
houdt maakt de situatie nog erger.
/ i jn /uster Hermien doet er ook nog
ecu schepje bovenop. Aan het slot
van de/e komische- en problemati-
sche s i tua t i e werd mede door Karla
die de- gevoelens van de personen op

de boerderij goed dooi had een ein-
de gemaakt. K n een ieder vond / i j n
geliefde.
Bei end omhelsde I.iesbeth, /us Dien
en de notaris werden ook een paar,
Karla vond Kees wel tof, en Jos Jannie
de huishoudelijke hulp. Al met al was
de rust op '/onnehoeve' terugge-
keerd.
De verschillende rollen werden ge-
speeld dooi Jan Rie tman , Ria ' I ijsseu.
Derk Bru i l , l leuk I lukker. I ' runs van
de Paven, Anja Ween k. Krik Klein
l lam-veld, Mar iau Derksen, \ \ i l l c - -
mien 't I loofd en ( ie r r i t Weenk.
De regie- was in handen van ( ierr i t
(iarritsen en souffleusc was Ineke
Jansen-van /uilekom. Met toneelstuk
we i "d gedeeltelijk in dialect gespeeld.
Door de diverse spelers werden de
rollen goed vertolkt en ei werd voor-
t r e f f e l i j k gespeeld. Het publ iek was
erg enthousiast. De spelers werden
dan ook met een staande' ovatie be-
loond.
Dhr. ( l a i r i t s e n sloot de- avonden af
en bracht dank aan al diegenen die
prij/en beschikbaar hadden gesteld
voor de verloting die tijdens de pau/e
gehouden was. Verder bedankte hij
een ieder die- op welke wij/.e dan ook
had bijgedragen tot het slagen van
de 2 toneelavonden.

TarweRogge
Eiwitrij k brood
voor extra kracht bij het sporten
De Olympische Winterspelen 1992
starten op <S februari in Albertville.
Dui/enden topsporters uit de hele
wereld /.e t te n hun beste beentje voor.

De- winkel van bakker Van Asselt is
één groot Olympisch Stadion. Met
echt Olympisch TanveRogge, een
lekker gre>f volkorenbrood en rijk
aan eiwit. K iwi t /orgt voorde opbouw
en het herstel van spieren. Dat komt
goed van pas bij Olympische presta-
t i e - s .

K e h t TarweRogge wordt ge-bakken
van grof volfcorenmeel bestaande uit
tweederde de-e-1 tanve en éénderde
rogge-. Hieraan is alleen tanve-eiwit,
gist. /out en water toegevoegd. He-t
brood bevat ru im l 1% tanve-eiwit
(gewoon volkorenbrood bevat 1%
tanve-eiwit).
De grove /.emele-n, de- rogge en he-t
extra tanve-eiwit binden veel vva le r
en houden net oe>k lang vast. Daar-
om is Tanve Rogge lekke-i lang mals.
Ke-ht TarweRogge herkent u aan de
broode>uwel met koreiischoof. Maak
kennis im-t TarweRogge, de- Olympi-
sche broodvariatie van bakker Van
Asselt

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
,;• De zuinigste HR cv-ketel en tevens

de schoonste. Zo kunt u eindelijk
'l een milieu- maatregel nemen die u

f geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen B^B E E l "F
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

REULING

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

Bent u verhuisd of woont u pas m
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Wee\ ' t s BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Bosvruchten
Bavaroisegebakjes

lekker romig fris

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5G CJTStlS

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 7 februari 1992, gedurende 14 dagen, ter
gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-be-
stemmingsplan 'Vorden Kom 1992 no. 1'.

Genoemd plan betreft de mogelijkheid tot het bouwen
van een woning aan de Smidsstraat achter het pand
Het Hoge 22.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 6 februari 1992.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161


