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Een miljoen honderdzestig duizend gulden Twee dagen plezier:

In de commissie Financiën en Openbare Werken werd dinsdag-
avond bekendgemaakt dat de kosten voor de realisering van de
omleidingsroute voor het doorgaande vrachtverkeer 1.160.000
gulden zullen gaan bedragen. Bij de behandeling van de gemeen-
tebegroting 1992 zijn reeds kredieten beschikbaar gesteld. Er res-
teert nog een benodigd krediet van 778.000 gulden.

deze maatregelen binnen één jaar na
het plaatsen van de verkeersborden
geëffektueerd zullen worden. 'Dal
kan bij wijze van spreken reeds een
dag later', zo stelde hij dhr. Warringa
gerust
De bewoners van de- Horsterkamp
deden middels dhr. Warringa en dhr.
Bargeman een dringend beroep op
de gemeente toch vooral de maxi-
mum snelheid van 50 km te controle-

De meerderheid van de commissie
ging dinsdagavond met de verkeers-
voorstellen akkoord zodat de raad
hel bedrag van 778.000 in de verga-
dering van 25 februari beschikbaar
zal stel len.
Een onderdeel van dr te nemen ver-
keersmaatregelen is de aanleg van
een mini-rotonde op het kruispunt
van dr I lorstei kamp/Ruurloseweg/
Stationsweg/Dorpsstraat.
WD-er M. Pelgrum toonde zie h een
fel tegenstander van dr/r mini-ro-
tonde. 'Hier worden de kleinste fiet-
sers samengevoegd met de grote
vrachtwagens. Welke raadsleden /.ui-
len hun kinderen daar over heen la-
ten fietsen? Ik heb nog een sprankje
hoop dat vele- raadsleden de komen-
dr veertien dagen alsnog vinden dat
een mini-rotonde op die wij/e levens-
gevaarlijk is', aldus l'elgrum.
Volgens wethouder M. Voortman
(P.v.d.A.) heelt een onder/oek ge-
leerd dat bij dergelijke mini-roton-
des dr verkeersveiligheid het meest
gediend is. 'Bovendien /ijn er geen
andere mogelijkheden', aldus Voort-
man.
De heer Wan inga l ie t namens de be-
woners van dr Horsterkamp weten
du ide l i jk tegen de gehele omleiding
van liet vrachtverkeer te /ijn. H i j /.ei
dat de bewoners straks bij de Kroon
in beroep /uilen gaan.
l lij had met nan ir weinig vertrouwen
in de gemeente ten aan/ien van de
akoestische maatregelen die de ge-
meente aan- dr woningen van de
Horsterkamp moet treffen. Hij krrrg
van wethouder Voortman de toe/eg-
ging (conform.het raadsvoorstel) dat

ren.
'De/e snelheid word l veelvuldig over-
treden en mede doordat het. asfalt in
slechte staat verkeert geeft het veel
lawaai', aldus Warringa. Hij vond dat
de gehele omleiding niets te maken
heeft met verkeersveiligheid e.d. 'Het
hee f t alles te maken met het aantrek-
kelijker maken van het dorp. De mid-
denstand hoor je toch ook nooit pra-
ten over de Noordelijke Rondweg.
'Ken omleiding die volgens wethou-
der Voortman alles te maken hrrft
met de op handen /ijnde overdragin-
gen van wegbeheer en waan ai i de
grote vraag b l i j f t of die rondweg er
wel ooit zal komen. 'Ik denk ook niet
dat hel op de weg van de gemeente
ligt om dit 'aan Ir z.wengelen", aldus
Voortman.
Mevrouw van Kranenburg vroeg zie h
af waarom er nooit een akoestisch
onder/oek is geweest bij de hui /en
die gren/en aan de Rondweg (Brin-
kerhof). Waarom bij de Horsterkamp
wel? Wethouder Voortman /al dit. on-
drr/oeken maar wist al wel te vertel-
len dat de HEK, die plannen heeft
voor een mini-rotonde op het kruis-
punt Hoge/Baakseweg, een akoes-
tisch rapport /al overleggen.

In commissie Financien

Tariefdifferentiatie
afvalstoffenheffing
moeilijke problematiek
De commissie Financiën was het er dinsdagavond roerend over
eens dat het toepassen van tariefdifferentiatie voor eenpersoons-
huishoudens voor het ophalen van huisvuil een moeilijke zaak is.
Wel was de commissie er met uitzondering van de WD over eens
dat je ergens mee moet beginnen. In dit geval f 306,- voor de
meerpersoonshuishoudens en 234 gulden voor de eenpersoons-
huishoudens (75 procent van het standaardtarief) .
'In elk geval een eerste- aan/et in de
r i c h t i n g v a n de vervuiler be taa l t ' , al-
dus WD-er l'elgrum die tegen het
voorstel was omdat hij eerst bij de
evaluatie betrokken wil /.ien of het
wel noodzakelijk is dal de groene
container in het buitengebied elke
werk opgehaald moet worden. Vol-
gens hem is eens per veertien dagen
voldoende.
Wethouder Voortman /egde toe de
suggestie1 van l'elgrum wel bij de eva-
l u a t i e t e - wil len betrekken, maar was
legen uits tel van het voorstel. Mevr.
l lorsting (l', v.d.A.) was net als de an-
dere commissieleden voorstander
van differentiatie naar gewicht. 'Nu
gaan we de eenpersoonshuishou-
dens helpen en treffen we daarbi j de1

meerpersoonshuishoudens. Wellicht
dat de chip t./.t. ui tkomst biedt' , al-
dus mevr. Horst ing.
Wethouder Voortman wees erop dat
de wetgever geen verdere mogelijk-
heden heeft dan het eenpersoons
huishoudenstarief. Mevr. v.d. Schoof
(inspreekster): 'Het is allemaal onlo-

gisch . Wie /egt mij dat eenpersoons-
huishoudens minder a f v a l produ-
ceert?

Hondebelasting
In Wichmond en Vierakker /al bin-
nenkort een controle op de honde-
belast ing plaatsvinden. 'Het is de
meest ontdoken belasting', /odeelde
weihouder Voortman de- commissie
mcr.
Dr heer Brandenbarg (VVD) be-
treurt het ten /.eerste dal er 's avonds
na 20.00 uur geen bus meer rijdt t u s -
sen Vorden en Ruurlo. Hij uit te deze
/org tijdens de commissievergade-
r ing algemeen bestuur. 'In de/e tijd
van het stimuleren van het openbaar
vervoer past het niet om het busver-
voer in de avonduren af te schaffen. '
Dit gaat ten koste van de kleine ker-
nen tussen de twee gemeenten, waar-
door de mensen uit het buitengebied
nog meer geïsoleerd worden', aldus
Brandenbarg. Burgemeester Kamer-
ling /egde toe de /org 'mee te /uilen
nemen'.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 3 februari kwamen de da-
mes weer bij elkaar. Mevr. Sueters
was uitgenodigd om de dames te hel-

pen met hel venen van zijde en daar
speldjes of oorhangers van te maken.
Tevens vertelde ze over verschillende
manieren van het-verven van zijde.
De dames vonden heleen leuke crea-
tieve avond. De voorzitster bedankte
haai hartel i jk.

Carnaval Kranenburg
weer evenement van formaat

Precies 37 jaar geleden nam toneelvereniging Internos het initia-
tief tot de eerste carnavalsviering in Kranenburg. Onder leiding
van de carnavalsvereniging De Deurdreajers groeide het uit tot
een begrip. Sinds die vereniging verhuisde naar Vorden, moeten
de Kranenburgers het op eigen kracht doen.
Vier jaar geleden zat men voor het
eerst sinds jaren /onder carnavals-
feest. 7o'n twintig bezoekers van ('.as-
ter i j ScluMiiaker vonden dat maar
niks . ^P
Frans Lebbink was een van hen en hij
herinnert /ie h: 'We waren in een jol i-
ge- bui en hebben /o maar iemand tot
Prins gebombardeerd door hem een
tafelkleed^kn te hangen en we maak-
ten ons e^lR] carnaval. ' Uit die groep
mensen is u i t e inde l i jk het huidige
c ai navalscomité ontstaan.
De afgelopen drie- jaar is het Kranen-
burgse carnaval al weer uitgegroeid
tol een evenement van formaat. Vo-
rig jaar kon het sein 'volle bak' al
weer worden gegeven.

Twee dagen
Het comité heeft niet gekozen voor
de verenigingsvoi m en er is dan ook
geen sprake- van een Raad van Elf. De
organisatoren beschikken over een
li j s t j e met plaatsgenoten die zich be-
schikbaar houden voor de rol van
l'rins Carnaval. De- comiléleden kie-
zen de prins en / i j n adjudant aan de
hand van dat l i j s t j e .
Het carnaval in Kranenburg beperkt
y.ich tot de zaterdagavond en de zon-
dagmiddag. Comitélid Jos Resselink:
'In een kleine gemeenschap als de
on/r is twee dagen genoeg. In een
grotere plaats worden de mensen die
de portemonnee leeg hebben op de
derde en vierde dag wel aangevuld
door anderen, maar hier ligt dat an-
ders.' Ken andere reden om niet al te
groot te worden is meer uit eigen be-
lang van het comité. 'B i j een heel
groot leest kom je als organisatoren
helemaal niet meer aan feestvieren
toe1 ', /.egt Besselink.
Zaterdag 29 februari wordt een groot
gekostumeerd bal gehouden in Cas-
lerij Schoenaker, waai na een recente
verbouwing ">()() mensen een plaats
vinden. Het bal wordt muzikaal be-
geleid door het gerenommeerde
dans-en shovvorkest Lotus.
In het begin van de avond wordt de
prins met zijn ad judant ' on thu ld ' , / i j

worden l e t t e r l i j k uitgepakt uit een
verpakking waarvoor zij zelf de
ideeën hebben aangedragen.
Zeker is alleen dal die- veruakking te
maken moet hebben aat^Bt thema
van dit jaar, de- Europese eenheid.
Tijdens het bal worden onderschei-
dingen vergeven aan de dragers van
de fraaiste kostuums.

Kindercarnaval
Zondagmiddag l maart zijn vooral
de- kinderen aan de beurt. Er is een
kinderoptocht met daarin onder
meer een koets met het prinsen paar
en een volgwagen.
De route voert van Schoenaker door
de- Eikenlaan en de Banenkamp. Bij
terugkomst krijgen de kinderen een
gevarieerd programma aangeboden
in een speciale feesttent. Daar is on-
der andere een totaalprogramma
van entertainer Mieke Peper te zien
met allerlei onderdelen. Zeker is dat
hij de jeugdprins en -prinses zal kie-
zen. Vlak voor de start van de optocht
kunnen de kinderen vooral uitge-
reikte kleurplaten inleveren bij cle
jury-
Dat onderdeel kost veruit het meeste
geld. Voor een deel wordt dat door
sponsors bij elkaar gebracht en de
opbrengst van een die/elfde middag
te houden loterij doet de rest.
Speciale gasten zijn 'De Graspie-
pers', een kapel uit het westen des
lands die vaak bij grote evenementen
als de Elfstedentocht , zijn te- horen
en te zien. Op de Kranenburg zijn zij
tot hofkapel gebombadeerd en lo-
pen mee in de optocht. Later op de
middag zullen /i j de sfeer verhogen
ti jdens de boerenkielenmiddag. Dit
café-c arnaval wordt verder muzikaal
oml i j s t door de Ruurlose entertainer
Wim Dolphijn.
De houtzaagwedstrijden zijn in korte
tijd uitgegroeid tot een populair eve-
nement voor zowel deelnemers als
toeschouwers. Er wordt gestreden
om het kampioenschap van Kranen-
burg. Zondagmiddag is de entree
gratis.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad Vorden organiseert
in het voorjaar de cursus 'Sta op je
s tuk ' , een cursus zelfverdediging en
/elfvveerbaarheid voor vrouwen van
alle leeftijden. De cursus wordt gege-
ven door Mw. A. Malgers uil Zut-
phrn; zij is lerares l ichamel i jke oefe-
ning.
Mw. Malgers legt uit: 'Zelfverdedi-
ging voor vrouwen is meer dan het
aanleren van een aantal bevrijdings-
en ontsnappingstechnieken. Ook
factoren als houding, gevoel van ei-
genwaarde, zelfbewustzi jn en een
zelfverzekerd optreden (zelf weer-

baarheid) zijn van groot belang bij
zelfverdediging, vooral in omstan-
digheden die kunnen leiden tot een
bedreigende situatie.
Wanneer een vrouw door houding,
gedrag of door haar blik duideli jk
maakt niet van plan te z i jn op eniger-
lei wijze slachtoffer te zullen z i jn ,
worden al veel mogelijke aanvallen in
de kiem gesmoord. Het gebruik van
zelfverdedigingstechnieken zal dan
niet nodig zijn!
De beheersing van een aantal tech-
nieken en de kennis waar je een aan-
valler gevoelig kunt raken, zijn wel
nodig. Niet alleen voor het zelfver-
trouwen maar ook om in noodgeval-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 16 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, bediening van de Doop. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 16 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 15 februari 18.30 uur Woord- en
Communieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 16 februari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 februari pas-
tor C. van Zanten, Keijenborg. Tel. 05753-
1314.

Huisarts 15-16 februari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van \7.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het
Vaarwerk 1, 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 15 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 15-16 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. 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, Po.stbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting -'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

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 16 februari 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, dienst voor jong en oud, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 februari 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 16 februari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend- Wacht-Pastores: 16-17 februari
Pastor Van Zanten, tel. 05753-1314.

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

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

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

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

Ien de aanvaller effectief uit te scha-
kelen.'
Mw. Malgers leert vrouwen zich let-
terlijk te verdedigen in ongewenste
situaties. Van nature beantwoordt
een vrouw lichamelijk geweld niet
v ingen gemakkelijk met geweld. Een
vrouw is vaak nog te bang de aanval-
ler pijn te doen ofte verwonden. Mw.
Malgers leert de cursisten deze
schroom te overwinnen.
Zie voor nadere gegevens over deze
cursus de advertentie elders in de/e
courant.

Dorpsverloting
'de Deurdreajers'
Op zaterdag 15 februari is het weer
zover.
Dan biedt Prinses Kiki de eerste en
haar gevolg elke inwoner van Vorden
een jubileumprogrammaboekje aan.
Tevens wordt men in de gelegenheid
gesteld loten te kopen, waarmee di-
verse schitterende prijzen, waaron-
der een fantast ische tuinset zijn te
winnen.



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 l 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 <|r;itis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD:
allerlei materiaal uit de
Tweede Wereldoorlog:
uniformen, pamfletten,
bajonetten, uitrusting enz.
Alles is welkom. Bel
vrijblijvend, 05753-3942 of
schrijf:
Jean Kreunen, Maanstraat 1,
7255 BA Hengelo (Gld.).

• GEZOCHT:
zelfst. woonruimte voor 1 a 2
pers., omg. Vorden-Hengelo.
Tel. 05752-1410, na 17.30
uur.

• ATTENTIE:
verkoop aan huis: verse
haantjes, kip, eieren, enz.
Verkoopadres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

• GEVRAAGD:
flinke huishoudelijke hulp
voor vrijdagochtend.
Tel. 05752-3692.

• Nieuwe Anker 220
naaimachine prijs f 600,-, met
garantiebewijs te koop voor
f 450,-. Telefoon 2682.

• TE KOOP:
Renault TL, bj.'84, APK Vm
nov.'92. Tel. (05753)1179.

• TE HUUR:
tourcaravans met voortent
(ook weekends).
Tel. 08352-43350 (na 18.00
uur).

• Vrouw, 38 jr. zoekt werk.
Prettige werksfeer belangrijk
voor enkele uren p.d. of p.w.
Tel. 05752-1717.

• TE HUUR GEVRAAGD:
omgeving Vorden: stalling
(grote stal) voor
dressuurpaard nabij bosrijke
omgeving + weidegang
(paardvriendelijk afgezet),
geen manegebed rijf.
Tel. 05752-2928.
Bellen na 18.00 uur.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding,
geheel zelfstandig kunnende
werken. Lief stop
dinsdagmorgen. Tel. 2210.

• TE KOOP:
droog openhaardhout.
Tel. 6646.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

v
f

FNRS
MANEGE

•-J Peppelenbosch
Ben & Eefke
Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

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

Nu ook huifkarverhuur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek

05752-1807

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 14 februari 1992, gedurende 14 dagen, ter
gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt de voorontwerp herzie-
ning (1992) van de voorschriften van het bestem-
mingsplan Vorden-Kom 1980.
Deze herziening heeft betrekking op de bestemming
'Centrum-bebouwing' (vrijstelling toegestane hoogte
opachterert).

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele reacties (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, 13 februari 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr.A.H.B. van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 17 februari 1992, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afd. ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan 'Vorden-Kom Bevoorra-
dingsweg 1991'.
Genoemd plan heeft betrekking op de realisering van
een bevoorradingsweg achter de winkelbebouwing
aan de zuidzijde van de Dorpsstraat.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 13 februari 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

VOORVERKOOP

KOFFIECONCERTEN

SMOEK - 23 febr.
SPÖL - 29 maart

BOHFOITOCH -12 april
ALLEEN PASSE-PARTOUT (drie concerten)

f20,-
Kaarten verkrijgbaar

dagelijks tussen 16.00-19.00 uur
(behalve woensdags)

PARTY RESTAURANT

DE SMID
Kerkstraat 11 - KEIJENBORG

Telefonische reservering niet mogelijk.

ALLES VOOR UW AUTO

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

ALLE STOFFEN
MET EEN RODE STIP

nu

10,- per meter

SCHRÖDER

Ruurloseweg l - Hengelo (G) - Tel. (05753) 12 32

DIT WEEKEND

Roomboter

Appelflappen
Gevuld met verse appe/s en kaneel

LEKKER, HÈ!

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 BETALEN

't winkeltje in vers brood en banket

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

SLANKE
VOOR-

Met het nieuwe Quick Control
Programma van Weight Watchers
kunt u slanke voornemens op
een snelle en gemakkelijke
manier waarmaken.
Wanneer u deze advertentie
uitknip en voor 29 februari
meeneemt naar onderstaande
adres(sen) krijgt u
f 10,- korting op het
inschrijfgeld!
U bent van harte welkom.

Tel 070-3906250

LOCHEM, elke maandag 18.30-19.30 uur
Zalencentrum „Bcmsema", Zutphenseweg 35

VORDEN, elke woensdag 18.30-19.30 uur
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6

M.: mevr. G. Brouwer, tel. 05735-3188.

JUDO
IS LEREN EN SPORTEN TEGELIJK!
VOOR KINDEREN VANAF 5 JAAR

natuurlijk bij

ïndoor sport vorden
Burgemeester Galleestraat 67

7251 EA Vorden - Telefoon 05752 - 34 33

OSSEBRAAD
lekker gekruid

RUNDERSTOOFVLEES
als 1-persoonsol

aan het stuk of
als vleeswaar

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 k,k, 9,90
Schouderkarbonades 1 k»o 8,45

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi uiio6,25
Vordense
Varkensrug
500 gram 7,45

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehaktikio11,50

Sla vinken per stuk 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Ossebraad
per 100 gram

1,49

jamSmenburg

Gekruide Bacon
100 gram 1,98

Boterhamworst
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram Ojf D

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

EXTRA VOORDELIG:

Lendelapjes 500 gram 8,95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
as en noten GROEN'

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 13 -14 -15 februari

Bam/egroente

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

UITDENOTENBAR:

PARTY-MIX
MOTORMAAIER
vakkundig

maandag 17-dinsdag 18
en woensdag 19 februari: Panklare Koolraapslijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

OPENINGSTIJDEN:
ma. Vm do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Kinderen van voraen,
doe mee met onze kleurwedstrijd.

Haal zo'n kleurplaat bij Bakker Oplaat

Er zijn lekkere prijzen te winnen!

WEEKEN DAAN BIEDING EN
BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

v00r

Olympische Vruchtenbol
Langlauf gebakstük
Sneeuwster van

Mueslikoeken
Alle soorten
APPELGEBAK 5 nalen

voor 2,95
6,75
6,25
3,50

Warme Bakker Oplaat Bakt het voor U

S WARME BAKKER

OPLAA

4 BETALEN

TELEFOON 1373

De bakker die alles nog zelf bakt en dat proeft U!



Je bent zo lief, zo teer,
je bent zo heel bijzonder,
aan ons geschonken, door de Heer,
jij klein, maar heel groot wonder.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon
ALBERTUS GERHARDUS.

We noemen hem

Ruben

JANENANNIET
STEENBLIK

3 februari 1992.
Steenderenseweg 21,
7255 KC Hengelo (G).

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van

Sébastiaan Pim Willem

Wij noemen hem

Sébastiaan
Willem van der Peijl
Annemarie van der Peijl-

Berends

9 februari 1992
Joppelaan31
7213ABGorssel

Annemarie en Sébastiaan
rusten van 11.30-14.00 uur.

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Roy

Jan Eulink
Joke Eulink-Hilge
Nick

6 februari 1992
de Hanekamp 24
7251 CJVorden

Wij willen u hartelijk danken
voor de vele blijken van mede-
leven, die wij van u hebben
ontvangen, zowel tijdens de
ziekte alsmede na het overlij-
den van onze moeder en oma

Hermina Frederika
Vel hor st-

Oudenampsen

Fam. Vel horst

Het Wiemelink 11, Vorden

G.H. Sterringa
huisarts

17 t/m 21 februari

geen praktijk

De praktijk wordt
waargenomen:

voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,
Vaarwerk 1, tel. 2432.

voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18, tel. 1678.

DIERENARTSEN

Warringa

OP VAKANTIE
van

15 t/m
22 februari

De dienst wordt
waargenomen door de
collegea Breukink en

Noordkamp.

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

RESTANTEN
WOL

1,- PER BOL
SCHRODER

MODE

"T"

¥

-X-
-X-
-x-
-X-
#
i
t
*i

'BTH:H:HTBTHTHTHïHTHK^^

Op zondag 23 februari a.s. hopen wij

Herman en
Jans Jimmink-Memelink

samen met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
uur tot 16.30 uur in Café-Restaurant
'De Luifel', Dorpsstraat 11 in Ruurlo.

februari 1992
HetGulik4,7251 CS Vorden

i
i
$
•#-

l
-#-

CARNAVAL!
A.S. ZATERDAG

15 FEBRUARI

in café Uenk
bij Toon en Yvon

Graag verkleed!

Aanvang 20.00 uur.

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.)
16.50-17.50 uur (8 t/m 11 jr.)
17.50-18.50 uur (12 t/m 16 jr.)

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/

ONZE PRIJZEN STAAN NOG

MEER VOOR AAP

BROEKEN 89 NU 25,-
LEGGING/SKIBROEKEN

49-NU 15,-

LAATSTE ROKJES UITZOEKEN 9,95

JACK 219 Nu89,-
TRUIEN DIVERSE PRIJZEN!

SCHRODER
MODE

Ruurloseweg l - Hengelo (G) - Tel. (05753) 12 32

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750-' 2931
dag en nacht bereikbaar

nze 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 IfcvB
BANK

Een beetje dichter bij ü
U bent van harte welkom

VORDEN:
Zuivelhof 11 - Tel. 05752-3649

VROUWENRAAD VORDEN
Cursus zelfverdediging

'Sta op je stuk'
De Vrouwenraad Vorden organiseert voor
vrouwen van alle leeftijden een cursus zelf-
verdediging/zelfweerbaarheid o.l.v. Mw.

A. Malgers.
8 Dinsdagmiddagen van 13.45-15.15 uur
voor f 40,- in het Dorpscentrum te Vorden.
Aanvang: dinsdag 10 maart 1992.

Inl. en opgave:
Mw. Kamerling, tel. 05752-1600.

Zie artikel elders in Contact.

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Happy Valentine

Verwen uw liefste met smakelijk
Valentijnsgebak van uw Echte

Bakker. Dat is pas 'echte' liefde.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 -VORDEN - TEL 1384

BK?
ONTDEK DE F.CHTE BAKKER, ECHT...JE PROEFT T !

Meer keus bij
de Keurslager

U kijkt uw ogen uit bij de Keurslager. Wat
een variatie aan vleessoorten, vleeswaren
en gezellige eetideetjes. En voor al dat lek-
kers betaalt u echt niet te veel. U weet waar

u moet zijn voor 'n voordelige Valentijn.

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Gerookte Casselerrib
100 gram 1,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:h**MAAifcAh«UAlAiÉÉÉ«HMBH^BHHÎ MM

Leverkaas 100 gram 0,98
Zure Zult 100 gram 0,98

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

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!

SPECIAL
ELZASSER

GESCHNET-
ZELTES

185
100 gram | m

Reepjes varkens-
vlees met blokjes
spek, champig-
nons, spercie-
boontjes en ui.
Kant en klaar: in

weinig boter even
gaar smoren.

858»
deze week

GELDERSE
ROOKWORST
^(max. 2 kg per klant)

| Volgende week:
Slavinken

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

CCV-B chauffeursopleiding voor theorie en praktijk
START NIEUWE KURSUS:

26 februari

Rijschool Groeneveld-Garvelinkplein 11-Ruurlo-05735-1788

SAMENWERKING
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 bgg. 08347-81366

Voor aanleg en onderhoud van:

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

LOODGIETERSWERKEN

CENTRALE VERWARMING

VENTILATIESYSTEMEN

VOOR VRIJBLIJVENDE OFFERTES
EN INFORMATIE:

W. REULING
DE VOORNEKAMP 41
7251 VK VORDEN

TELEFOONINSTALLATIES

ZONNEBOILERS

BEVEILIGING

ZINK- EN DAKWERKEN

^^^ Lid vanOinno
ENERGIEK IN DE INSTALLATIETECHNIEK



Waterpolo
Nederlaag Vordense dames
De waterpolodames van Vorden '64
hebben de thuiswedstrijd tegen
Groesbeek met 6-10 verloren. In de
eerste periode was de achterstand
reeds 1-4 (Vordense goal werd ge-
scoord door Grietje Welleweerd). In
de tweede periode verkleinden Karin
Rouwenhorst en Grietje Welleweerd
de achterstand tot 3-4, waarna Groes-
beek tot 3-5 uitliep. In de derde pe-
riode werd het 3-7. In de laatste pe-
riode werd de eindstand op 6-10 be-
paald. Voor Vorden scoorden: Karin
Rouwen horst, Grietje Welleweerd en
Andra Eisink.
De heren II behaalden een 8-3 zege
op het bezoekende IJsselmeeuwen II.
De Vordense doelpunten werden
gescoord door: Arjan Mengerink 4x;
Rudi Sloot 2x; Herwin Wilgenhof en
Frans Karmiggelt.

Volleybal
DASH - Devolco 2
In wederom een sensationele wed-
strijd over vijf sets heeft DASH zeer
schlemielig verloren van Devolco 2
uit Deventer.
De eerste set was van DASH-zijde
zeer matig. Devolco profiteerde hier-
van en won de set vrij eenvoudig met
7-1 f).
De tweede set was er een op hoog ni-
veau die tot een 14-14 stand gelijkop-
ging waarna DASH de belangrijke
punten maakte en dus met 16-14
won.
Deze mentale tik kwam voor Devolco
hard aan, want in de derde set lukte
Devolco helemaal niets meer en
DASH maakte de Deventer Volleybal
Combinatie in deze set dan ook com-
pleet af met 15-2.
In de vierde set hervond Devolco
zich weer en was nu weer de betere
ploeg. DASH vocht voor wat het
waard was maar verloor toch met
7-15.
Nu moest weer het rally-point sys-
teem gespeeld worden, waarin elke
rally een punt oplevert. Dit werd de
spannendste set van de wedstrijd. De
teams gaven elkaar niets toe en de
stand en de spanning liepen op. Het
werd zelfs nog 16-16. Op deze stand
wilden de heren scheidsrechters (die
beide uit de omgeving van Deventer
kwamen) ook nog even van zich
doen spreken.
Zij weigerden een bal die minstens
een halve meter uk was ook zo te
waarderen en zeiden 'het niet gezien'
te hebben. Dit kostte DASH dus de
17-16 setwinst en dus de wedstrijd-
winst. Maar het werd nog erger, want
de overnieuw gespeelde rally werd
door Devolco gewonnen en zij gin-
gen dus met de eer strijken. Ondanks
dat de wedstrijd uit handen is geno-
men houdt DASH toch een goed ge-
voel aan deze wedstrijd over, want het
spelniveau is de laatste weken rond-
uit goed te noemen en dat is zeer be-
langrijk, want DASH is nog lang niet
bevrijd van degradatiezorgen.

Uitslagen
Donderdag 6-2- '92: H2A Devolco 4 -
DASH 3 3-0; H2B Devolco 8 - DASH
2 0-3; H3A Wilp 2 - DASH 4 3-0; D3B
Wilh.2-DASH63-() .
Zaterdag 8-2-'92: JA Devolco 2 -
DASH l 0-3; MC Sp. Dev. l - DASH l
1-2; DP DASH 2 - Wilh. l 2-3; D2A
DASH 4 - Hansa 2 1-2; D3A DASH 5
- Wilh. 32-1; D4A DASH 7 - Heeten
6 1-2; HP DASH l - Devolco 2 2-3; JC
DASH l - Gorssel l 3-0.

Programma
Donderdag 13-2- '92: HP Devolco 3 -
DASH 1; D2A Devolco 7 - DASH 4;
D3A Devolco l l - DASH 5; D4A
Wilh. 4-DASH 7.
Zaterdag 15-2- '92: DP SVS 3 - DASH
2; JA ABS l - DASH 1; JC Gorssel l -
DASH 1; D3 Div. B DASH/Sorbo -
Kangeroe; Dl DASH 3 - Terwolde 1;
D3B DASH 6 - Almen 3; H2A DASH
3 - Boem. 2; H2B DASH 2 - Vios 3;
H3A DASH 4 - Terwolde 2; MC P
DASH l-Terwolde l.
Dinsdag 18-2-'92: JA Bruvoc l
DASH l.

Le Roux
Neusj e van de zalm
op orkestengebied?
Ieder weekend trekken de diverse grote dancings tienduizenden
bezoekers, die uit zijn op goeie (herkenbare) muziek, gezelligheid
en het daarbij behorende sociale contact. Binnen dit zalencircuit
opereren diverse artiestenburo's, die de door hun gecontracteer-
de bands aan de vele zaalhouders proberen te slijten.
Het meest succesvolle buro is na- plafond van de muzikale mogelijkhe-

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

tuurlijk dat buro dat de populairste
orkesten op de loonlijst heeft staan.
Maar ieder jaar verandert zowel die
lijst als de samenstelling van de diver-
se bands.
Gegeven daarbij is het feit dat de ver-
trekkende handleden na verloop van
tijd elders in het circuit weer opdui-
ken. Uiteraard zullen er vele redenen
zijn voor het uiteenvallen van de di-
verse orkesten, maar dat dit momen-
teel gebeurt met de absolute toppers
van dit moment roept bij menigeen
vraagtekens op.
Zo zal de razendpopulaire Duitse
formatie 'Montevideo' zowel zijn
drummer als zijn solo-gitarist zien
vertrekken naar de nieuw opgerichte
formatie Le Roux. (Misschien zaten
/i j met hun oude band wel aan het

den.)
Want samen met 2 andere gtv.ic hts-
bepalende leden van eveneens top-
orkesten (namen mogen wij vanwe-
ge contractuele (s)lopende verplich-
tingen niet noemen), starten zij een
nieuwe band met misschien wel een
nieuwe muzikale formule op, onder
de naam Le Roux. Gezien de bezet-
ting van Le Roux zal het vaste clan-
cingpubliek veel van betrokkenen
verwachten.
Of aan deze verwachtingen kan wor-
den voldaan ligt aan de heren musici
en technici persoonlijk.
U kunt in ieder geval vast C-CMI voor-
proefje nemen, want Le Roux geefi
op woensdag 19 februari een presc-n-
tatieconcert (première) in het Ci ty
Centrum te Groenlo.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

t Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 BOVAG

BIJVISHANDEL

V. U. VjnUtr
DINSDAG IN VORDEN in dorp

UIT SPAKENBURG

sstraat van 9.30 tot ca. 18.00 uur

EXTRA RECLAME IN DE MAAND FEBRUARI:

GROTE POT ZURE

ONZE SPECIALITEIT:

GEBAKKEN KIBBELING
200 GRAM 3,50 -500 GRAM 8,—

GEEN 5-, GEEN 4,50 MAAR 4,—

BAKBOKKING
PER STUK 1 ,25

-5 VOOR 5,—

HOLLANDSE NIEUWE
PER STUK 2.25-3 VOOR 6,—-6 VOOR 10,—

VELE SOORTEN VERSE EN WARME GEBAKKEN VIS

VISHANDEL

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81 452, SPAKENBURG

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem
pitten,

gebroken Soja
en Sesantzaad

t winkeltje in brood en banket

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

DOLMAR MOTORKETTINGZAAG
TYPE 110

AKTIEPRIJS

van 1280-NU

895,-
DOLMAR
MOTORKETTINGZAAG
TYPE 115

AKTIEPRIJS

van 1495-NU

995,-
Moderne motorzagen
technologie van

Nu bij:

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 12 61

TARWEROGGE
Eiwitrijk brood voor extra kracht bij het sporten

Echt TarweRogge wordt gebakken van grof volkorenmeel bestaande uit tweederde deel
}tarwe en éénderde rogge. Hieraan is alleen tarwe-eiwit, gist, zout en water toegevoegd.
Het resultaat is een lekker grof volkorenbrood van uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
Het brood bevat ruim 14% tarwe-eiwit. Normaal volkorenbrood bevat 7% tarwe-eiwit.
Eiwit zorgt voor de opbouw en herstel van spieren. Dat komt goed van pas bij Olympische
prestaties. De grove zemelen,

Echt
TarweRogge
herkent u aan
de broodouwel
met korenschoof

de rogge en het extra
tarwe-eiwit binden veel
water en houden het ook
lang vast
Daarom is TarweRogge
lekker lang mals.

DEZE WEEK:

Tarweroggebroodjes tCIICB B3KKCf
5 BETALEN VAN ASSELTnu 6 halen

BIJ UW ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Volop
Valentijn

Boeketten

NARCISSEN 5,95

BLOEMEN 8,95



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 13 februari 1992

53e jaargang nr. 45

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752- 7444.
• 7/ttf gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdagvan
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

I» GGD VERSPREIDT
2000 ENQUÊTES

OVER GEZONDHEID
EN WAT DAARMEE

SAMENHANGT
Rond 14 februari ontvangen 2000
inwoners van het. Gewest Midden-IJs-
sel, aan welk gewest ook Vorden deel-
neemt) een enquête van de Geweste-
lijke Gezondheidsdienst (GGD). In
de enquête worden vragen gesteld
< >ver de gezondheid en over zaken die
daar invloed op kunnen hebben.
Aan de hand van de verkregen infor-
malie gaat de GGD aktiviteiten ont-
wikkelen om de gezondheid van de
gewestelijke bevolking te bevorde-
ren.
Mensen kunnen het best. zelf aange-
ven hoe het ervoor staat met hun ge-
zondheid. Daarom gaat de GGD bij
de bevolking zelf informatie inwin-
nen. Dk wordt gedaan door middel
van een gezondheidsenquête. Dit is
een schriftelijke vragenlijst. De lijst
wordt verstuurd aan 2000 inwoners
van het Gewest Midden IJssel in de
leeftijd van IS tot 70 jaar. Vooreen
deel bestaat de enquête over vragen
over de gezondheid, zoals de aanwe-
zigheid van lichamelijke klachten of
ziekten. Ken ander deel van de vra-
gen gaat in op /.aken die de gezond-
heid kunnen beïnvloeden, zoals het
gebruik van alcohol, hinder van het
milieu of de behoefte aan voorlich-
ting over de gezondheid.
De mensen die de enquête ontvan-
gen zijn willekeurig gekozen uit de
bevolkingsregisters van de gemeen-
ten die aan het gewest deelnemen.
De enquête is anoniem, dat wil zeg-
gen dat op de enquête geen naam
staat en dat dus niet bekend is wie de
enquête heeft ingevuld.
De GGD doet dit onderzoek in op-
dracht van de elf gemeenten van het
gewest. Volgens planning zijn de re-
su l t a t en eind 1992 bekend. Op basis
van de resultaten van het onderzoek
kunnen de gemeenten een meer ge-
richt gezondheidsbeleid voeren. Als
uit de enquête bijvoorbeeld blijkt dat
er veel problemen met het gebruik
van alcohol voorkomen, dan kan
daar gericht meer aandacht aan wor-
den geschonken. Hoe meer mensen
de enquête invullen, hoe beter het
beeld van de bevolking wordt.
Mensen die vragen hebben over de
gezondheidsenquête kunnen con-
tact opnemen met de onderzoekster,
mw. ir. H.B. Mulder, telefoon:
05700-25084.

OUWVERGUNNIN-
GEN

Op 4 februari 1992 hebben burge-
meesteren wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer 11. Wezinkhof, Kapelvveg 4

te Vorden, voor het veranderen
van een woning op het perceel
Kapelwcg4 te Vorden;

— de heei J. Gotink, Brandenborch-
weg l te Vorden, voor het veran-
deren van een boerderij tor bur-
gerwon ing op het perceel Eiken-
laan 24 te Vorden;

— de heer R.A.M. Waanders, Hoe-
tinkhof 165 te Vorden, voor het

bouwen van een woning op het
perceel de Voornekamp 24 te Vor-
den.

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

J» CONTROLE HONDEN-
BELASTING

De gemeente gaat een controle op de
hondenbelasting uitvoeren.
In Vierakker en Wichmond zal in fe-
bruari/maart 1992 een huis-aan-
huis-controle plaats vinden. Buiten
Vierakker en Wichmond worden alle
adressen gecontroleerd waar geen
houder van een hond is geregi-
streerd, op aanwezigheid van hon-
den.
Als u uw hond niet heeft opgegeven
voorde hondenbelasting, loopt u het
risico dat de aanslag met 100 % wordt
verhoogd.

(;ELE( EENHEID TOT HET DOEN
VANAANGII'TE

Indien u houder bent van (een)
hond (en) waarvoor u geen aangifte
heeft gedaan, stellen wij u in de gele-
genheid, voorafgaand aan de contro-
le, om alsnog aangifte te doen. Dit
kan door het hierbij afgedrukt for-
mulier in te vullen en terug te zen-
den naar het gemeentehuis, afdeling
financiën.

WIK MOKT AAM ÏIFTE VOOR DE
l HONDENBELASTING DOEN?

Ieder, die in de gemeente Vorden één
of meer honden houdt, een hond be-
zit, ter verzorging of onder toezicht
heeft, is op grond van de 'Verorde-
ning hondenbelasting' belasting-
plichtig voor de hondenbelasting.
Dit betekent dat, als men voor het
eerst houder wordt van een hond of
bij verandering van het aantal hon-
den, verplicht is binnen 14 dagen,
hiervan aangifte te doen bij de ge-
meente.

O r WELKE WIJZE DOET MEN
AAM ÏIFTE?

1. Door onderstaand inlichtingen-
formulier in te vullen en te onder-
tekenen.
Retouradres: gemeente Vorden,
postbus 9001, '
7250 HA VORDEN.

2. Door mondelinge aangifte op het
gemeentehuis: afdeling financiën.

3. Per telefoon via nummer: 05752-
7429 (doorkiesnummer) ver/oe-
ken om een inlichtingen-formu-
lier, dat na invulling moet worden
teruggezonden naar bovenstaand
adres.

WANNKKR EINDIGT DE
BELASTINGPLICHT!

Bij verhuizing naar een andere ge-

meente, of als de hond overgaat in
andere handen of komt te overlijden,
eindigt de belastingplicht.

Bij beëindiging dient de houder hier-
van /.o spoedig mogelijk mededeling
te doen. Bij het ontbreken van de me-
dedeling van beëindiging wordt er-
van uitgegaan, dat het aantal honden
dat in uw be/it is, ongewijzigd is ge-
bleven, en krijgt u een aanslag hon-
denbelasting.

Het is dus van belang dit terstond
door te geven in verband met een
juiste aanslagoplegging.
Afmelding kan op dezelfde wijze ge-
beuren als de aanmelding van hon-
den.

TARIEVEN 1992

Het tarief bedraagt f 60,- en neemt
per hond met f 30,- toe.
Zo bedraagt het tarief f 60,- voor l
hond; f 150,- voor 2 honden (f60,-
+ f 90,-); f270,- voor 3 honden
(f 60,- + f 90,- + f 120,-) etc.

Voor honden aanwezig in een ken-
nel, geregistreerd bij de Raad van Be-
heer op Kynologisch gebied in Ne-
derland, bedraagt de belasting per
hond per jaar f 30,—, meteen maxi-
mum per kennel van f 150,— per
jaar.

VRIJSTELLINGEN

De belasting is niet verschuldigd
voor honden:

— beneden de leeftijd van 3 maan-
den, v^^/over zij gelijktijdig met
de mcroerhond door dezelfde
persoon worden gehouden;

— die u i t s lu i t end worden gebruikt
om blinde personen te geleiden;

— die worden gebruikt door de poli-
tie; ^fc

— waarvarrae houder geen ingezete-
ne van de gemeente Vorden is, en
de hond niet langer dan 90 dagen
in het belastingjaar in de gemeen-
te Vorden verblijft.

!" RIJSTELLING
BESTEMMINGSPLAN

VOOR OVERGANG
AGRARISCH GEBRUIK

NAAR
WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders maken
bekend voornemens te zijn om met
toepassing van het bepaalde in arti-
kel 10, lid 4 van het bestemmings-
plan 'Buitengebied 1982' vrijstelling
te verlenen voor de overgang van
agrarische naar woondoeleinden en
wel voor het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie F, n r.
2846, plaatselijk bekend Zomer-
vreugdweg2.
Een en ander teneinde medewerking
te kunnen verlenen aan de bouw-
plannen van de heer T.J. Leuftink tot
verbouw van de boerderij tot burger-
woning.

INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1992

Ondergetekende

Straat

GEMEENTEVORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Nr.

Postcode en Woonplaats _

Verklaart dat hij/zij m.i.v. j_ 199 houder/houdster is

van _ hond(en) ouder dan 3 maanden en van ' hond(en) jonger dan 3
maanden.
Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam vermelden.

Registratienummer Kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw bezit zijnde
aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan 'geen' in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 199

De op het bouwplan betrekking heb-
ben bouw- en situatietekeningen lig-
gen tot en met 28 februari 1992 voor
een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage, met de mogelijkheid voor
een ieder om hiertegen gedurende
bovengenoemde termijn schriftelijk
bezwaren in te dienen bij hun colle-
ge.

^PROVINCIE KEURT
BESTEMMINGSPLAN
VOOR BOUWEN

WONINGEN AAN DE
INSULINDELAAN GOED

In 1990 heeft de gemeente het fa-
briekscomplex van de f i rma Van
Snellenberg aan de Insulindelaan
gekocht met de bedoeling daar wo-
ningen te bouwen; Deze woningen
zullen aansluiten bij de woningen die
aan het begin van de Insulindelaan
op de plaats van het voormalig
jeugdcentrum zijn gebouwd.
Er komen dus woningen voor een- en
tweepersoonshuishoudens. Op de
hoek van cle Molenweg komt een vri j -
staande woning voor een goede ste-
debouwkundige af ronding.

Hiervoor is een wijziging van het be-
stemmingsplan nodig. Burgemees-
ter en wethouders waren bevoegd
deze wijziging op te stellen. Gedepu-
teerde Staten hebben nu goedkeu-
ring verleend aan het gewijzigde be-
stemmingsplan.

£ STANDPLAATS
VERGUNNING

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 4 februari 1992 aan evene-
mentenbureau Ambiance een ver-
gunning verleend voor het innemen
van een standplaats op donderdag 28
mei, zondag 7 j u n i , maau^g S juni ,
zondag 12 juli, maandag^R juli en
zondag 25 oktober 1992 voor de ver-
koopvan ijs in de Wicrsserallee, n a b i j
de Wiersse, tijdens de openstelling
van de tuinen van De Wiersse.

Ingevolge het bepaalde irW^Wet Ad-
minis t ra t ieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

(handtekening)

XPOSTTIE
STICHTING

MILIEUZORG
TWENTEINHET

GEMEENTEHUIS
Sinds enkele maanden gebeurt het
inzamelen van huisvuil in Vorden in
de inmiddels bekende groene en grij-
ze mini-containers. Voor de invoe-
ring is hierover veel voorlichting ge-
geven. Aansluitend op deze voorlich-
ting gaan de hoogste groepen van de
basisscholen binnenkort - vanaf IS
februari aanstaande - een expositie
bezoeken van de Stichting Milieu-
zorg Twente. Deze expositie staat de
laatste twee weken van februari in het
gemeentehuis. De expositie behan-
delt onder andere aan de hand van
zelf vervaardigde maquettes de mi-
lieuvervuiling in het algemeen en
wat wij zelf aan de verbetering van
het milieu kunnen doen.
Uitgebreid schenkt de expositie aan-
dacht aan het gescheiden inzamelen
van huisvuil, zoals klein chemisch af-
val, groente-, fruit- en t u i n a f v a l , oud
papier, glas, etc.
Voordat deze expositie door de wet-
houder milieu/aken (mevr. M. Aart-
sen-den Harder) voor de scholieren
off ic iee l wordt geopend op dinsdag
IS februari om ongeveer 9.30 uur,
geven wij iedereen de gelegenheid
om de expositie van de St ich t ing op
maandagavond 17 februari aan-
staande vanaf 19.30 uur te bezoeken.
Een medewerker van de Stichting is
aanwezig voor het geven van u i t leg
bij de expositie; medewerkers van de
Gemeente zijn teveneens aanwezig
om eventuele vragen over het ge-
schieden inzamelen van alle mogelij-
ke huisvuilbestanddelen te beant-
woorden.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid
om enkele video's over het milieu te
bekijken.
Een kopje 'Max Havelaar'-koffie staat
voorn klaar!

ZEG LU/STER ÉÉNS EVEN... ALS IK AU
OPGEWONDEN ZOO Z/J/M, KOMT DAT
DOOR DÉ FILM EN NIET DOOR JOU//
HAAL PUS OGENBLIKKELIJK J£

HAWP PAAR WEGf/S

ALS ZIJ MEEGAAT NAAR DE FILM,
BETEKENT DAT NIET AUTOMATISCH

DAT JIJ EEN HOOFDROL KRIJGT.
SEKS IS NATUURLIJK, MAAR NOOIT VANZELFSPREKEND.

Volle bak tijdens
daiisgardeconcours

'De Deurdreajers' vierden onlangs het 33-jarig bestaan. Ter gele-
genheid van dit heuglijke feit werd er zondagmiddag in het
Dorpscentrum een dansgardeconcours gehouden. De organisa-
tie was in handen van de 'Kopergarde' (oud-Prinsen van 'De
Deurdreajers').

Het concours werd een doorslaand
succes, want de zaal van het Dorps-
centrum was afgeladen vol. Veel ou-
ders en andere belangstellenden wa-
ren aanwezig om hun favor ie ten aan
te moedigen.
De deelnemende teams waren 'De
Sloppers' uit Lichtenvoorde; Isel-
donk, Ulft; 'De Vlearmuze' uit
N'eede: De Vriendenkring, l ' l f t ; De
Xandbieters uit Harreveld en de or-
ganiserende vereniging 'De Deur-
dreajers'.
l let concours bestond uit gardedans,
vrije dans en solodans.
Tussen de bedrijven door was er een
optreden van de- 'Beauty Dansers' u i t
Amersfoort met een aan ta l demon-
straliedansen. Deze groep was in het
verleden tijdens concoursen vaak
zeer succesvol. O.m. werd ooit de
gouden laars en de zilveren zu i l ge-
wonnen.
De uitslagen waren als volgt:
Vrije dansen junioren A: 1. De Deur-
dreajers, Vorden S.'J pun ten ; 2. Isel-
donk, l ' l f t 72 punten.
Idem junioren B: 1. Iseldonk, l ' l f t SS
punten; 2. De Deurdreajers, Vorden

SS pun ten ; .'i. De Xandbieters, l larre-
veld 77 punten.
Vrije dansen senioren: Op een ge-
deelde eerste plaats met elk S9 pun-
ten 'De Slöppers', I ,k h tenvooide en
'De Vlearmuze ' , ISeedc.
Gardedansen junioren B: 1. Isel-
donk, l ' l f t S4 p u n t e n ; 2. Vlearmuze.
Neede (\7 punten; 3. De Xandbieters,
l larreveld ( > ( ' ) p u n t e n .
Idem senioren: 1. Vlearmu/e,
Neede; 2. De Slöppers, Lichtenvoor-
de.
De prij/en van hel concours werden
uitgereikt dooi l'rinses Gorinne,
Jeugdprinses van de Deurdreajers en
door Prinses Kiki. De juiy bestond
de/e middag uit Erna Wolsing uit
Hal le ; Kdda Brand, Waiiisveld e'u IV-
tra Bollen uit Eibergen. Xij ontvin-
gen als b l i j k van waardering ui t han-
den van l'rinses Kiki een fraai boeket
bloemen.
De muziek werd ver/.orgd dooi Ben
Schoemaker uit VV'arnsveld. Een zeer
drukke middag voor de voorzi t ter
van 'De Deurdreajers', Johan van Sa-
vovei i , die a l le - onderdelen op ge/elli-
ge wi jze aan elkaar praat te .



OG EEN WEE

LUBBERS
WOONWINKEL

Raadhu i s s t r aa t 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 12Ê

WAT IS PERFEKTIE?
• / / / . / HI.STh. HIT Dl NAÏUUK

• Vh.KWF.ND WOKDI N

• AANDACHT
• ERKENNINC,
• AKTISTII-'.K
• U W Wf.7V.S7-.7V

• KAPPI:KS MI- r STIJL
CI \ ; / l /A /) / KM'\AII>\\ l .VV./Mf / / / /A 'V .VA ,

/ -,v in-'\ s; KI. r/:,v .V..V.IK ri KI i KI il

J I M H E E R S I N K
HAARMODK VOOR DAMI-S I:N HERRN
l >«/>/ - ,v : / < / / • / / / . v , s / n / ( ; 2 /

- 1215

Urtica De \Mjpronq
Reeoordweg 2, Vorden

Tel. 3459

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
/n biologische en biologisch-dynamische produkten

RODE UIEN

van 1,95 voor l 5ÖO per kilo

Aanbieding geldig van 13/2 t/m 19/2

Geopend:
dinsdag Vm vrijdag van 9.30-12.00 uur

zaterdag van 9.30-12.30 uur

Vakkundig onderhoud is de basis voor een goed funktione-
ren van alle machines en apparatuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

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

faote i«

Zowel
Dames Heren
en Kinderjacks

DONDERDAG

Alle
Jq<ks
uitzoeken

BREDE VELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio -TV- video

OCCASION
SHOP

Dorpsstraat 8 - Telefoon 05752-1000

ZATERDAG

Jacks
uitzoeken uitzoeken

American Stoelt
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

.de blauwe hand
D5752 2223 vorden
burg.galleestra
36

101 ideeën voor een kado

nu.tijdens de OPRUIMING
op alle niet afgeprijsde
artikelen...20% korting.

geopend:
donderdag en vrijdag van
half 2-6 uur
zaterdag van 10-4 uur...
of na afspraak tel. 2223

West Friese FLORA
de grootste

bloementuin van
Europa

Wij gaan erheen* op

18/2-20/2-22/2

wO5~ p.p incl. toegang

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

* bij voldoende deelname

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Voitlcn
Telefoon 05752 1010

Voor
houtversnipperen:

BEL 05755-1527

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32 - Toldijk

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

f Onze pannekoeken !
l Onbeschoft lekker!

15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 1 1 4
Vorden -Tel. 6634

c^

-;i;-

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!

HEGJIQ tr 05735-1661

RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

WEGENBOUW

H2L DOSTAL
VORDEN

05752-6691 ONSTEINSEWEG 20

GEVRAAGD:

ervaren
medewerkers o.su:

LAADSCHOPMACHINIST
LAA'DGRAAFMACHINIST
G.W.W.-MEDEWERKERS, waaronder:
GRONDWERKERS
BUIZENLEGGERS
ASFALTAFWERKEKS

Sollicitaties te richten aan:

Aannem i ngs-/Wegen bouwbedrijf
DOSTAL B.V.
Onsteinseweg 20- Postbus 60
7250 AB Vorden of:
tel. 05752-6691 ('s avonds na 19.00 uur)

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
BLANK HOUTEN KEUKENSTOELEN

MET BIEZEN ZITTING

• NU voor slechts 75,- per stuk •

Ruurloseweg 43 Hengelo (Gld.) '!Vl. ().r)75.'M073



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Surinaamse
Broodjes

5,50

Roomboter
APpe/keek
NU 2 STUKS

VOOR

NU 3 ,m 6,00

Bruin
VA*2,2S

NED.VER.tot
BESCHERMING van

DIEREN
afd.Zutphene/o

Ter voorkoming van een veel te groot aantal
katten, houdt de afd. Zutphen e/o van de
Dierenbescherming in samenwerking met de
dierenartsen in haar werkgebied een

STERILISATIE / CASTRATIE - actie
In de periode van 9 maart 1992 t/m 27 maart 1992.
Het werkgebied omvat de volgende gemeenten:
Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Lochem, Ruurlo,
Vorden, Hengelo (Gld.), Steenderen, Brummen en
de dorpen Voorst, Nijbroeken Terwo/de.
U betaalt een eigen bijdrage van:

* f 65,18 per sterilisatie inci. btw
* f 23,70 per castratie inci. btw

De meerkosten zijn voor onze rekening. De actie
loopt zolang het budget dit toelaat. De
behandeling wordt verricht door uw eigen
dierenarts.

Bel nu reeds voorinformatie en een kortingskaart:
Diny te Velthuis
Joke Kok
A drie Bouwmeester

tel. 05752-3114
tel. 05750-21671
tel. 05756-3832

FEEST?

WELKE

ZAAL?

U ZEGT

,>HET MAAR!

KEGELEN, BOWLEN, SCHIETEN \
EN OUD HOLLANDSE SPELEN.

RESTAURANT 'A LA CARTE'
EN OP AFSPRAAK.

RUIME PARKEERGELEGENHEID

H O R E C A - C E N T R U M
SCHEGGERTDIJK 10, 7218 NA ALMEN
(bij Zutphen) Bel voor info: 05751-1296

2/3 DEURS
Opel Kadett ............. '83 5
Nissan Micra ............ '87
Nissan Micra ............ '87
Toyota Corolla SXL .... '86
Peugeot 309 XR ........ '88
Honda Civic ............. '88
Opel Kadett 16i ......... '89
Nissan Micra ............ '89
Nissan Micra ............ '90
Nissan Micra ............ '91
Nissan Cherry .......... '86
Nissan Sunny ........... '83
Nissan Sunny ... ........ '85
Nissan Sunny ........... '86
Nissan Sunny ........... '86 11.
Nissan Sunny ........... '87 1 3.
Nissan Sunny ........... '88 13.
Nissan Sunny ........... '89 16.
Nissan Sunny ........... '90 20.
Nissan Sunny ........... 1 24.

NISSAN
.750,
.850,
.650,
.950,
.950,
.950,-
.950,
.250,-
.250,-
.950,-
.500,-
.950,-
.500,-
.500,-
.750,-
850,-
950,-
850,-
650,-
650,-

AUTOMAAT
Nissan Micra ............ '88 14.950,-
Mazda 323 .............. W 15.950,-
Volvo 343 ... . 9b 8.450,-

9
10
11
1 6
1 4
18
14
1 6
18
11
4
9

1 0

169.84
189.82
222.29
339.94
291 .03
384.19
273.91
322.82
384.19
21 2.30

162.35
1 87.33
217.30
264. 1 2
315.48
337.49
425.27
518.91

291.03
315.48
1 34.87

JosHerwers
HENGELO Gld.

Betrouwbare occasions koopt u bij de dealer met de
beste service:

NISSAN JOS HERWERS.
Kom kijken naar ons volledige aanbod in Hengelo

Gld. met volledige garantie zoals u dat van ons
gewend bent. Maandbedragen zijn gebaseerd op
een aanbetaling of inruilwaarde van f 3.000,- met

een looptijd van 60 maanden. Vraag ook eens naar
ons profijt-plan op gebruikte wagens.

SPECIALE AANBIEDING

Peugeot 405 G L
LPG, 4-90, 77.000 km, zeer veel extra's
(bijzondere auto), nieuwprijs ruim f 40.000,-.

25.950,-nu

4/5 DEURS
Nissan Sunny '86
Ford Orion 16 CL '90
Peugeot 405 '90
Renault 25 TX '88
Subaru 16 DL '88
Nissan Sunny '87
Nissan Sunny '88
Nissan Sunny '89
Nissan Sunny '91
Nissan Stanza '84
Nissan Bluebird '89

DIESEL / LPG
Nissan Sunny DSL '87 13.750,-
FiatUnoDSL '88 12.500,-
Mazda626DSL '86 11.650,-
Nissan Sunny DSL '89 17.950,-
Nissan Bluebird DSL ...'88 16.950,-
Nissan Bluebird DSL ... '89 18.950,-
Peugeot 405 DSL '90 25.750,-
Peugeot 405 LPG '90 25.950,-
Bluebird LPG '88 15.950,-
Mercedes 190 D '89 44.500,-

12.650,-
22.650,-
25.950,-
22.950,-
16.950,-
14.750,-
16.950,-
18.500,-
26.350,-

7.500,-
20.750,-

242.28
473.59
550.14
480.84
339.94
286.14
339.94
374.52
535.72
117.73
427.68

261.68

237.28
214.80
364.40
339.94
384.19
545.33
550.14
315.48
990.42

* f 3.000, - aanbetaling. * Looptijd 60 maanden.

HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO GLD. - TEL 05753-2244

SERVICE OPZ'N HERWERS

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

RESTANTENMARKT

fashion

Spijker-
broeken

Een kwaliteit s
jeanspantalon in 133/4 oz

1s^^5 [locket-niotfel.

Onze normale prijs
is 39.95.
ALLEEN DEZE WEÜi
SLECHTS

KOM EVEN KIJKEN
WANT HET LOONT DE MOEITE!

UW ALLERLAATSTE KANS WB
OM TE PROFITEREN Tl JDENS ONZE

10-
RESTANTENMARKT op

DONDERDAG 13 februari
VRIJDAG 14 februari
ZATERDAG 15 februari

U BENT WELKOM BIJ

Ufosel
—^^^ mode

Parkeren voor de deur.
Dames-, heren- en kindermode

BURG. GALLEESTRAAT 9 - VORDEN - 05752-1381



DE WINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Behang plaktafel en stoomapparaat
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor de doe-het-zelver.
Allabastine, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg
Vorden
Tel. 05752-6565

MAANDAG 17 FEBRUAR11992
Restaurant en Zaal

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

SHOW Voorverkoopt 10,-
Aandezaalf 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.

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

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

Vakfotografie TED BUTER

Geschenkenhuis BARENDSEN, Serviezen
GUUSTA BRUGGERT Huidverzorging
Bruidsmode COVERS
SCHURINK 't Winkeltje in Brood en Banket
Bloembinderij Kwekerij KETTELERIJ
Juwelier-Opticien SIEMERINK
Drukkerij WEEVERS

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

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

NIEUW!

OLYMPISCH
STOKBROOD

in diverse soorten,
lekker bij de borrel en de

buis!
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

PS: DOE OOK MEE AAN DE
KLEURWEDSTRIJD!

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA REKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

donderdag 13-vrijdag 14
zaterdag 15 februari

Malse Bieflappen
1 kilo ..

Tartaar
500 gram

Schouderham
100 gram

11.49

4.98

1.29

maandag 17 - dinsdag 18
woensdag 19 februari

Ribbetjes
1 kilo ..

Runderworst
500 gram

Gekruid Gehakt
500 gram

3.98

4.98

3.98

KALVEROPFOKKLUB
VORDEN-HENGELO-EEFDE
De Scholengemeenschap „t Beeckland" te Vorden
organiseert dit jaar weer een
KALVEROPFOKWEDSTRIJD VOOR JONGENS EN
MEISJES VAN 7 T/M 15 JAAR.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren
zijn. De verzorging van het kalf wordt drie keer door
een jury beoordeeld. Aan het eind van de periode
(in juli) is een centrale eindkeuring.

Tijdens deze verzorgperiode wordt een boekje
bijgehouden. In maart zal een instructiemorgen/
middag worden gehouden.

HET DOEL VAN DEZE
WEDSTRIJD IS HET
LEREN OMGAAN MET
JONGE KALVEREN.
INLICHTINGEN en opgave
kan bij bovengenoemde
scholengemeenschap
plaatsvinden.
Het adres is: Nieuwstad 49,
Vorden, tel. (05752) 11 55.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

CO DANCING

ZATERDAG 15 FEBR.

ZONDAG 16 FEBR. i

mm ••
WOENSDAG

BUS 9
21.40-VORDEN GROENLO

N.H. Kerk
102.15 - GROENLO - VORDEN l

TOEQANQ ONDER VOORBEHOUD

WIJ ZOEKEN GLAZENHALERS
(wekelijks of 1 x per 14 dagen)

Leeftijd van 18 tot 21 jaar
bellen naar: 05440 - 61308

STERKERE SPIEREN
ONTLASTEN UW RUG!!

Onder dit motto start INDOOP SPORT VORDEN met een speciale les
voor mensen die last hebben van hun rug of nek en om die reden
niet of weinig aan sport kunnen doen.

Van elke deelnemer wordt de klacht apart bekeken, waarna er een
oefenschema wordt opgesteld.

Deze les die RUG EN NEK GYMNASTIEK gaat heten, wordt verzorgd
door een fysiotherapeute.
Voor inlichtingen belt u 05752 - 34 33.

ïndoor sport vorden
Burgemeester Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden

Ga er maar even
^•lawitaim

OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, trekh./radio
125 4-drs. TR, radio
12S 3-drs. GL, 1 eig.
13S 3-drs. SR!!,
l. m. velgen + br.b./trekh./ mistl. v
13N 3-drs. LS,
1 eig. /trekh. /open dak/br.b./spatl
13i 3-drs. Swing,

blauw
rood (71)
grijs (m)

•T a./radio-cas./spoil. grijs (m)

v + a.

1 eig./irmscher grille/a. klep spoil./get. glas
13i 3-drs. LS, 1 eig./spatlappen v.
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit

OPEL KADETT
12S 3-drs. Spec., open dak/spatlappen v + a '
12S 3-drs. luxe, hella grille/trekh./radio
13S 3-drs. LS, trekhaak/m.a. licht
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
16S 4-drs. GT, trekh./radio-cass.
13S 5-drs. LS, trekh./4x spatl. /stootl./radiokit
1 BS 3-drs. LS,
1 eig./trekh./toerent./4 speakers/gordels a./spatl.
13N 3-drs. LS, 1 eig. /trekh. /spatl v + a
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr ./spatl. v.
16i 3-drs. LS, 1 eig./trekh.
13N 5-drs. stationcar, 1 eig.
1 Bi 3-drs. Frisco,
1 eig./get. glas/kuipst./spoilers/rad.cass.

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekh.
16S 4-drs. LS, LPG-instal.
16D 4-drs. LS, trekh./r.spiegel
16S 5-drs. Travelier,
LPG/trekh./spoilers v + a/mistl. + ver'str.
16S 4-drs. LS, get. glas/metaalkleur

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte
1 7D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte

OPEL OMEGA
20i 4-drs. GL,
trekh./spatl. v + a/get. glas/hoofdst. a.
18i 4-drs. GL,
radio/trekh./get. glas/dakant./hoofdst. a./CPV
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.ü/trekh.

OPEL REKORD
20S 4-drs. LS, LPG
20S 4-drs. Travelier, LPG/open dak/5-bak

ANDERE MERKEN
Austin Metro 1000 3-drs.
Fiat Panda 1000 i.e. 3-drs., radio/als nieuw/1 eig.
Fiat Uno 1000 S Fire 45S 3-drs.,
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass.

rood (79)

wit
zwart

rood (79)

rood (79)
rood (m)

zilver (m)
rood (79)
zilver (m)

wit

wit
grijs (m)

rood (71)
grijs (m)

wit

zwart (m)

bruin
grijs (m)

blauw (m)

platina (m)
blauw (m)

rood (79)

rood (79)

grijs (m)

blauw (m)

wit

zwart
blauw (m)

rood
zwart

1 eig. mooie auto blauw

Fiat Ritmo 3-drs. 70 L,1 eig./radio/open dak/trekh
Ford Fiësta 3 drs. 11 00 CL
Ford Escort 1600 S 5-drs., trekh./rad.cass.
Ford Escort 1300i 5-drs., trekh./spatl. voor
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak
Renault R5 TL 3-drs. 1 100, 1 eig./podium uitv.

silver (m)
silver (m)
goud (m)

blauw (m)
wit

grijs (m)
rood

Renault 1 1 GTL 5-drs. 1400, trekh./5-bak/r.spiegel wit

86.000 km
91 .000 km

135.000 km

105.000 km

48.000 km

41 .000 km
63.000 km
69.000 km

108.000 km
70.000 km
98.000 km
49.000 km
55.000 km
76.000 km

70.000 km
43.000 km

146.000 km
71 .000 km
49.000 km

16.000 km

1 46.000 km
160.000 km
190.000 km

148.000 km
105.000 km

90.000 km

85.000 km

107.000 km

92.000 km

198. 000 km

11 6.000 km

88.000 km
14.000 km
37.000 km

155.000 km
7 1.000 km
57.000 km

127.000 km
91 .000 km

110.000 km
56.000 km

1 28.000 km

7/85
6/86
8/86

1/84

1/88

5/89
1/89
6/89

7/82
4/84

9/85
1/87
4/87
4/87

10/87
4/87
1/87

2/89
3/89

10/90

5/82
1/85
3/85

4/86
1986

3/91

3/91

6/88

4/87

4/87

9/84
1/86

4/83
3/90
6/88

9/87
5/88
6/87
1/84

7/86

1/88
1/89
1/87

9.250-
12.400-
9.800-

9.500-

15.950-

17.250-
16.950-
16.600-

3.600-
6.950-
9.900-
14.950-
16.400-
14.750-

14.900,-
14.950-
15.950-
18.800-
20.400-

24.800-

6.450-
9.750-
6.900-

12.800-
11.300-

29.950-

29.950-

23.500-

18.800-

17.450,-

6.250-
9.800-

2.950,-
11.250,-
13.900-

8.900-
9.850,-

12.250-
7.400-

11.400-

13.900-
15.750-
9.850,-

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

Renault 19 TXE 4-drs. Chamade,
1 eig./sunroof/rad.cass. t a.d.slede/trekh.
Volvo 340 GL 'jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje
Volvo 340 GL 1400 3-drs.,
1 eig./5-bak/get. glas/erg mooie auto

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

rood
rood (m)

blauw (m)

grijs (m)

39.000 km
1 00.000 km

14.000 km

118.000 km

w.v. = wordt verwacht

K€w.j.
Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13,

/ (

van
der

tpi

1/90
6/86

9/90

1987

EL

26.500-
11.500-

21.300,-

17.500-

-«
•

KOOI
Lochem. ©: 05730-52555.
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Voetballertj es verrassen sponsor

Zaterdag 8 februari werd de familie Vlogman door de bijna voltallige teams El en E2 van de
voetbalvereniging Vorden met een bezoek vereerd. Aanleiding hiervoor was de geboorte van hun
dochter Elsemiek.
De voetballertjes torsten een levens-
groot rozijnenbrood en een grote
bos bloemen met zich mee. De beide
trotse ouders waren zeer verrast door
de/e geste.

Dat de voetballertjes op hun beurt
wel raad wisten niet een paar heerlij-
ke 'keurslagersworsten' en enkele
flessen chocolademelk behoeft geen
betoog.

Dat de jongens blij /.ijn met de/e
nieuwe aanwinst voor hun sponsors
is van gezichten af te le/en.
Als hei aan de voetballertjes lag, /.ou-
den /e het graag nog eens overdoen!

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Klant is Koning
Hei G.A.J.K. (Gelders Agrarisch Jon-
geren Konlakt) organiseert op don-
derdag 13 februari een slotavond
over bovengenoemd jaarthema. Be-
sproken wordt de verhouding tussen
producent en consument, toeglicht
door verschillende belanghebben-

den. De avond is in /.aal 'De Klok' te
Dieren.

AIDS
Er wordt veel over gesproken maai
wat is AIDS eigenlijk precies? Voor-
lichting en uitleg over het verloop
van de/e ziekte /uilen tijdens een
boeiende bijeenkomst aan bod ko-
men.
Via video wordt alles nog eens extra
du ide l i j k gemaakt. De/e avond wordt

gehouden op donderdag 27 februari
in de Boggelaar. In verband met het
aantal srm^kers moet men een beeld
hebben ̂ ^het aanta l te verwachten
personen.
Opgave bij tel. 05750-23393 of tel.
05750-23550. graag vóór 22 februa-
ri.

:ureh

Weight Watchers-cursus
Overgewicht is een probleem van deze tijd. Veel mensen proberen
de extra pondjes kwijt te raken door middel van veelbelovende
maaltijdvervangers, eenzijdige diëten of potten met pillen, die
eigenlijk nooit het resultaat brengen dat men verwacht. Gerda
Brouwer heeft ze allemaal geprobeerd, maar is uiteindelijk op een
andere manier van haar overtollig gewicht verlost. 'Alle pillen en
diëten zijn noodverbanden. De enige duurzame oplossing is ver-
keerde eetgewoontes te veranderen.'
Gerda had echter een eis, die haaks
op haar streven naar gewichtsver-
mindering stond. 'Ik houd zo ver-
schrikkelijk veel van lekker eten en
dat plezier wilde ik mezelf niet ontne-
men', /egt ze eerlijk.
'Weight Watchers beloofde dat en ik
geloofde ei eerst geen klap van. Maar
/e hebben gelijk gekregen. Door het
aanpassen van de eetgewoontes aan
je persoonlijke voorkeur en goede
raad en steun, vooral op de momen-
ten dat je die hel hardst nodig hebt,
is het mij gelukt. Vroeger sloeg mijn
weegschaal uit tot 89 kilo, nu stopt ie
bij 61 kilo', aldus Gerda met enige
trots.
Maar Weight Watchers is toch ge-
woon een kwestie van alle lekkere
dingen laten staan? 'Verhaaltjes',
/.egt Gerda enthousiast 'Weight Wat-
chers-cursisten kunnen gewoon
meeëten. Ze moeten alleen weten
waar ze mee be/.ig /ij n en alles met
mate doen. En een steuntje in de rug
kri jgen door ook werkelijk af te val-
len. Het nieuwe Quick ("ontrol pro-
gramma gaat het afslanken makkelij-
ker maken dan ooit! Vooral wanneer
men weinig tijd heeft om elke dag het
eigen menu samen te stellen, is het
Quick Gontrol Programma met de
handige weekmenu's de manier om
af te vallen! '
Dit nieuwste Quick Control-afslank-
programma van Weight Watchers
ging vanaf 6 januari van start op alle
cursusadressen in Nederland. Als ex-
tra service naast het populaire a la
caite-afslankprogramma. Het nieu-
we Quick Control-Afslankprogram-
ma van Weight Watchers bestaat uit
12 verschillende weekmenu's. Elk
weekmenu bevat voor elke dag v a n de
week een compleet uitgewerkt menu.

Dus: ontbi j t , lunch, avondmaaltijd
en tussendoortjes... Voortaan per
dag kant-en-klaar bij elkaar!

Samen sterker
Gerda: ' H i j ons j u t t e n mensen elkaar
niet op om vooral niets te eten en
kr i jg je niet op je kop wanneer het
eens een keertje niet zo goed is ge-
gaan. Het is ongelooflijk welke verha-
len er rond worden verteld. Vaak
door mensen die nog nooit ze l f / i jn
geweest. Het is heel simpel: in je
eentje afvallen is niet makkelijk.
Daarom krijgt men bij ons hulp van
anderen. Niet alleen van iemand die
voor de cursus allerlei mooie dingen
vertelt , maar vooral van mensen die
dagelijks met de/elfde problemen
worden geconfronteerd. De leidster
is overigens altijd iemand die zelf dik
is geweest en (lus weet waarover /e
praat. Het is dus geen opjutten, maar
onderling motiveren.'
Weight Watchers bestaat overigens
reeds geruime t i jd . In de Verenigde-
Staten al 28 jaar en in ons land t im-
mert men al 18 jaar aan de weg. In
die tijd hebben ruim 500.000 Neder-
landers profijt getrokken van de for-
mule.
'Dat /egt iets over de organisatie. Als
je niet goed bent, hondje het nooit
/o lang vol', aldus cle enthousiaste
Ruurlose.
Gerda is /o enthousiast geworden
over Weight Watchers, dat ze leidster
van een groep is geworden. Zij geeft
de Weight Watchers-cursus met o.a.
het nieuwe Quick Gontrol program-
ma in o.a. Lochem en Vorden. Zij is
voor inlichtingen te bereiken op n r.
05735-3188 ( / ie ook de advertent ie) .

ProvincuBÏTbinnensportdag
Op zondag l maart wordt de provin-
ciale binnensportdag voor volleybal
gehouden in cle Han/ehal te Zut-
phen. Men kan meedoen met 2 he-
renteams en 2 damesteams.

Excursie Coberco
Op dinsdag 3 maart gaat men een
kijkje nemen bij Goberco te Lochem,
de boteifabriek. Opgave vóór 27 fe-
bruari, tel. 05750-27878.

Ledenvergadering
Tijdens de gehouden ledenvergade-
ring op 24 januari jl. zijn Ina Wuest-
man en Anneke Kapper afgetreden
als bestuursleden. Voor hen in de
plaats kwamen Irma Kapper en Dirk
Pasman.

Ingezonden mededeling
Builen veranttvoordine f a n de reductie

Dringend
Opsporing
Verzocht!
In de omgeving van de Schoolstraat
houdt zich sinds juni jl. een kanjer
van een gecastreerde kater op. Signa-
lement: /wart en grijs gestreept met
veel wit aan buik en poten, wijze
groene ogen en een bruin vlekje
naast cle rose neus. Het meest karak-
teristieke is de lange grijze, zwart ge-
ringde staart met een geknakte punt.
Ik was er zeker van dat dit zachtaardi-
ge dier door een onverlaat, die met
vakantie moest, uit cle auto was ge-
donderd. 'Een kat redt zich altijd', /.ei
mijn man hardvochtig. Toen de win-
ter kwam, begon ik het '/ielige' beest
bij te voeren. 'Dat moet je maar
doen', /ei mijn man /uur. Kennelijk
kwamen meer socio's op dat idee,
want nadat we de kat enige weken
niet gezien hadden, kwam hij ineens
kogelrond de hoek om! We herken-
den hem nauwelijks. 'Zie je wel, hij
heeft wel een huis', zei mijn man
tr iomfante l i jk . Toen kwam de twij-
fel...
Omdat on/e poes met die '/werver'
aanpapte en die twee vrolijk rond-
sprintten, kreeg ik visioenen van en-
thousiast over en weer springende
vlooien!. 'Je moet die kat dus niet
aanhalen!' zei mijn man frikkig.

Maar daar wist ik wel wat op: hup,
een vlooienpatroon in de nek, klaar!
Wat ontdekte ik tot mijn enorme
schrik twee weken later? En mijn ver-
ontrusting spoorde mij aan tot deze
oproep. Op een heel vroege morgen
zag ik in de nek van die wijze kater
een natte plek. Nee, hè! Snuf, snuf;
jawel: anti-vlo-spulü! 'Zie je nu wel?'
zei mijn man.

Conclusie:
1. Deze kat is van iemand. Meldt u

zich s.v.p. Ik wil u beslist geen vlie-
gen (vlooien) afvangen.

2. Deze kat is van niemand, maar er
zijn meer kattenliefhebbers die
zich zijn lot aangetrokken hebben.
Meldt u zich s.v.p. Dan kunnen wij
misschien de zorgen verdelen. An-
ders vergiftigen wij met de vlooien
ook de kat...

Erna A. E. te Winkel-Wolters, School-
straat 15, Vorden. Tel. 1344.

C.B.T.B.
Dinsdag 4 februari heeft de C.B.T.B.
haar jaarvergadering gehouden in
gasterij Schoenaker.
In zijn openingswoord wenste de
voorzitter ieder een gelukkig en
voorspoedig 1992 toe. De jaarversla-
gen van de secretaris en penning-
meester werden zonder op- of aan-
merking en goedgekeurd.

Hierna vertoonde de heer K. Breu-
nissen dia's van een reis die hij ge-
maakt heeft door Zuid-Afrika. Hier-
bij deed hij verslag van de gesprek-
ken die hij gehad heeft met verschil-
lende mensen in Zuid-Afrika. Zij reis
ging ook door het Kruger Wildpark
waarvan hij veel dia's liet zien.

FEBRUARI:
12 Jaarvergadering LR f^fcj • de

(li aalschap in 't PantSPltje
12 Plattelandsvrouwen,

Vlinderstichting
12 ANBO, Soos Dorpscentrum
12 Welfare handwerken "de Wehme'
13 PCOBindeWehme
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 Bruidsshow Vorden in de

Herberg
17 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg'
18 jaarvergadering'de Vogelvriend'
18 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 KPO Vierakker
18 Soos Kranenburg
18 NCVBJaarvergadering
19 HVG Dorp in de Voorde
19 ANBO, Soos Dorpscentrum
20 HVGWildenborch
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
21 ANBO Ledenbijeenkomst,

Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler
24 ANBO Klootschieten 'de

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

Aviko
25 KPO Vierakker, Prov. Agrarische

Studiedag
26 ANBO, Soos Dorpscentrum
26 Welfare handwerken 'cle Wehme'
27 KPO Vierakker, themamiddag
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Karnaval 'De Herberg'
29 Kranenburgs Karnaval

MAART:
l Kranenburgs Karnaval
1 Kam aval'De Herberg'
2 Karnaval 'De Herberg'
3 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
3 Karnaval 'De Herberg'
3 Plattelandsvrouwen Vorden,

Patchwork
3 Soosmiddag, Carnaval
4 HVGWichmond, lezingen

modeshow
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
6 Plattelandsvrouwen Vorden,

Culturele Avond
9 Vrouwenclub Medler

I O ()pen Fafel SWOV 'de Wehme'
I1 Welfare handwerken, Wehme
13 Open Tafel SWOV'de Wehme'
13 Uitvoering Chr. Muziekver.

Sursum Corda in het
Dorpscentrum

14 Feestavond LRen PC de
Graafschap de Herberg

14 Uitvoering Chr. Muziekver.
Sursum Corda in het
Dorpscentrum

15 Bruidsshow Pantoffeltje
17 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
17 KPO Kranenburg-Vorden
17 KPO Vierakker, Therminale

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

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

Kettelerij, lezing
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie

19 HVGWildenborch,
Brandwondencentra

19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
20 Vrouwenclub Medler
23 Parochieavond RK Kerk 125 jaar

KKKin' t Pantoffeltje
24 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
25 Welfare voorjaarcontactmiddag,

de Wehme
27 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
30 HVGDorp
30 Vrouwenclub Medler
31 Open Tafel SWOV'de Wehme'
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

Koffiemorgen
31 Soosmiddag Kranenburg

itievaria GROEP

In de nacht van 4 op 5 februari, vond
een inbraak plaats in een woning aan
de Banenkamp. Door de daders werd
de achterdeur van de woning gefor-
ceerd waania de gehele woning werd
doorzocht. Er werd geld en sieraden
ontvreemd. Van de daders is nog
geen enkel spoor.

Op 6 februari had een inwoonster
haar auto, rode Opel Corsa, gepar-
keerd op de Nijverheidsweg. Toen ze
omstreeks 15.00 uur bij haar auto
kwam, bleek dat een andere auto te-
gen haar auto was gereden waardoor
haar auto was beschadigd aan de
rechtervoorzijde. Getuigen worden
verzocht zich te melden bij de politie.

Op 8 februari brandde er een land-
bouwtraktor uit aan de Koekoek-
straat. Brand is vermoedelijk ont-
staan door oververhitting van de mo-
tor van de traktor. De brandweer blu-
ste het vuur.

Werd in de nacht van 7 op 8 februari
een personenauto gestolen vanuit
een pand aan de Hamelandweg. Be-
treffende auto werd op 8 februari
zwaar beschadigd aangetroffen te
Holten.

Vond op 10 februari een aanrijding
plaats op de Burg. Galleestraat. Een
personenauto die over de Gallee-
straat reed verleende geen voorrang
aan een van rechts van het Wieme-
link komende personenauto. De over
de Galleestraat rijdende auto kwam
tot stilstand tegen een boom en lan-
taarnpaal en moest worden afge-
sleept.

Ernstig ongeval
Op de Zutphenseweg ter hoogte van
de afslag Hengelo botsten woensdag-
morgen 12 februari 2 auto's op el-
kaar. De bestuurder van de auto ko-
mende uit de richting Zutphen ver-

loor de macht over het stuur en
kwam op de verkeerde weghelft te-
recht. De gevolgen waren zeer ern-
stig. Een inwoner van Lochem, de
bestuurder van de auto uit Zutphen,
overleed ter plaatse. De bestuurder
van de auto uit de richting Vorden,
een inwoner van Lichtenvoorde,
werd zwaar gewond naar het zieken-
huis te Zutphen vervoerd.
Dr. Dagevos verleende eerste medi-
sche hulp. Politie, brandweer, ge-
meentewerken en Rijkswaterstaat
zijn enkele uren bezig geweest de
weg weer vrij te krijgen en het ver-
keer doorgang te laten vinden.

Inbraak
Aan de IJselweg te Vierakker hebben
dieven in de berging van een mid-
denstander het gereedstaande busje
voor boodschappenbezorging leeg-
geroofd. Rookwaren, koffie etc.
wordt vermist.

Verloren voorwerpen
Gouden ring met 2 diamantjes; bos
sleutels (o.a. Nissan) hanger leren
lipje; portemonnee, paars met groen
randje.

Gevonden voorwerpen
Schroevendraaier, rood handvat;
oorbel, grote ringverm. zilverdraad.

Aangetroffen dier
Rooie najaarspoes (ong. 0,5jr. oud).

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Stal Jurrius succesvol op
hengstenkeuring
Op de hengstenkeuring van het New Forest ponystamboek te Ermelo kwam
Monday's Moscan van Stal 'Nieuwmoed', J.W. Jurrius en Zn., op de Kranen-
burg, als kampioen uit de bus.
De zich in de goedkeuringstermijn van driejaar bevindende hengst voerde de
rubriek aan van de negen- tot en met twaalfjarigen. Later werd Monday's
Moscan tot algeheel kampioen uitgeroepen.

RECEPT
N D W K

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

Elzasser zuurkool
Benodigdheden:
l kg wijnzuurkool, 200 g gerookt spek in plakken, 200 g gezouten spek in
plakken, 4 sneden kasselerrib, 4 Frankfurter worstjes, l glas witte droge
wijn.

Bak het spek eerst even aan en bedek er de bodem van een stevige
braadpan mee. Daarop de zuurkool en de witte wijn. 30 Minuten
laten gaar worden.
Dan voegen we daarbij de 4 plakken kasselerrib en laten nog 30
minuten 'sudderen'. Even voor de zuurkool klaar is, de worstjes sa-
men in de pan verwarmen.
Dan alles kunstig schikken op een serveerschotel.
De rand van de serveerschotel wordt nog afgewerkt met gekleurde
cluchesseaardappeltjes, zodat we dit samen met de gegarneerde zuur-
kool kunnen opdienen.

Wist u dat we zuurkool zelfs terugvinden in bereidingen met fazant, eend of
parelhoen ? Maar dat is dan ook voor culinaire lekkerbekken.



HOE ZIT

EIGENLIJK
Vraag: Hoe zit het eigenlijk met de tariefgroepen
voor de inkomstenbelasting en moet ik daar ook zelf
op letten?
De tariefgroepen dienen ervoor om aan te geven welk ge-
deelte van uw inkomen vrij is van de belastingplicht. De
tariefgroep geeft dus de belastingvrij som aan.

Met ingang van 1 januari 1992 zijn er 5 tariefgroepen:

TARIEFGROEP 1:
geen recht op de belastingvrije som

TARIEFGROEP 2:
eenmaal recht op de belastingvrije som

TAFIEFGROEP3:
tweemaal recht op de belastingvrije som

TARIEFGROEP 4:
eenmaal recht op de belastingvrije som en alleenstaande-
ouderaftrek

TAFIEFGROEP5:
eenmaal recht op de belastingvrije som van tariefgroep 4, met
de aanvullende alleenstaande ouderaftrek

Belastingvrij:

O

f 5.225-

f 10.450-

f 9.405-

f 13.585-

In welke tariefgroep u wordt ingedeeld is afhankelijk van diverse facto-
ren, zoals de hoogte van de inkomsten, gehuwd, kinderen, alleenstaand
enz. De indeling wordt aangegeven op de zogenaamde loonbelasting-
verklaring, met het zgn. 'ganzebord': dit is een schema waarop u kunt
aangeven in welke tariefgroep u moet worden ingedeeld. Iedereen
heeft deze verklaring wel eens moeten invullen voor de werkgever of
vooreen uitkerende instantie.
Nu kan het zijn, dat men ten onrechte rekening heeft gehouden met
een te hoge belastingvrije som. Dat is bijvoorbeeld het geval als u bent
ingedeeld in tariefgroep 2 en u heeft twee loondienstbetrekkingen (of
uitkeringen). Als dan bij beide werkgevers (uitkerende instanties) de
loonbelastingverklaringen zo door u zijn ingevuld, dat u in tariefgroep
2 zit, dan geniet u 2x de belastingvrije som. In dat geval is er te weinig
(loon-)belasting ingehouden, want u mag maar voor één inkomsten-
bron de belastingvrije som toepassen. De fiscus zal dan de te weinig
ontvangen belasting navorderen.
Is het omgekeerde het geval - dus wanneer u bij beide inkomstenbron-
nen bent ingedeeld in tariefgroep l - dan is er juist teveel belasting
ingehouden. Dan onderneemt de fiscus in het algemeen geen aktie en
rnoet u zelf het teveel betaalde belastinggeld terugvragen via een T-bil-
jet. Met dit biljet kan onder bepaalde voorwaarden het teveel afgedra-
gen belastinggeld worden teruggevorderd.

Het is dus inderdaad verstandig om goed op uw tariefgroep-indeling te
letten.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Rloemendaal & Wiegerinck/A-4
Groep: Accountants en Belastingadviseur s, Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.

Informatie en tips over zure
zuivelprodukten
Van alle zuivelprodukten die we dagelijks eten bestaat ruim 40
procent uit de zogenaamde zure zuivelprodukten: niet alleen yog-
hurt en karnemelk maar ook kwark, umer, zure room en crème
fraiche. In een zojuist verschenen brochure geeft Het Nederlands
Zuivelbureau informatie, wetenswaardigheden, tips en recepten.
Bijvoorbeeld: hangop maken, sausjes met kwark, links- en rechts-
draaiend melkzuur en hoe yoghurt vlees malser maakt.

Fris en lichtzuur
Al deze produkten hebben één ding
gemeen: het gebruik van melkzuur-
bacteriën bij de bereiding. Zij zetten
de melksuiker om in melkzuur. Daar-
door wordt het produkt fris en licht-
zuur van smaak. Afhankelijk van het
produkt worden in de fabriek aan
melk of room bepaalde melkzuur-
bacteriën toegevoegd. Meest een-
voudige voorbeeld is de karnemelk,
gemaakt van magere melk.
De brochure 'Zure zuivel' geeft in-
formatie over de bereiding van de
verschillende soorten yoghurt en van

het jongste zure zuivelproduct:
umer. Het verschil tussen zure room
en crème fraiche wordt duidelijk ge-
maakt. En het buitenbeentje kwark
komt aan de orde; dit is eigenlijk
geen melkprodukt maar kaas.
Behalve informatie over bereiding en
samenstelling bevat de brochure een
handige tabel met de voedingswaar-
de van de produkten en gegevens
over gezondheidsaspecten.

De brochure 'Zure zuivel' kan wor-
den aangevraagd bij Het Nederlands
Zuivelbureau, Postbus 30, 2280 AA
Rijswijk, telefoon 070-3953395.

Zondag 26 april a. s.:

Int. en Ned.

De jaarlijkse wegraces op circuit 'Varssel-Ring' te Hengelo Gld.,
waren voor 1992 door de Hengelose Auto- en Motorvereniging
Hamove gepland op 2e Paasdag 20 april (de traditionele Paasra-
ces).
Het programma was als volgt samen-
gesteld: Internationale Superbike en
Internationale Battle of the Twins,
wedstrijden om het Nederlands kam-
pioenschap in de 125 en 250 cc. Su-
persport 400, Supersport 600 en Su-
perbike, daarnaast nog de Sportklas-
se en de S.O.S. (Sound of the Sin-
gles) met o.a. Bennie Jolink van
'Normaal' als deelnemer.
Daar er dóór de FIM op Ie Paasdag
in Engeland een E.K.-wedstrijd is ge-
plaatst, zag de KNMV zich genood-
zaakt de organisatie van de Neder-
landse kampioenschappen in Hen-

gelo Gld. geen doorgang te laten vin-
den, waardoor het programma dus-
danig verzwakt werd, dat Hamove
heeft besloten van 2e Paasdag af te
gaan.
Als nieuwe datum staat nu zondag 26
april op de kalender met genoemd
programma. Hamove vindt het jam-
mer dat niet op 2e Paasdag georgani-
seerd kan worden, maar kan gezien
de omstandigheden niet anders dan
uitwijken.
Dus, zondag 26 april Internationale
en N.K. wegr*aces op de 'Varssel-
Ring' te Hengelo Gld.

daeboekl
^-^ Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Met het oog op...
Lezen is een wonderlijk proces, dat te
maken heeft met ogen en hersens.
De meeste mensen hebben er geluk-
kig geen problemen mee. Je ontdekt
pas hoe waardevol het is te kunnen
lezen als je ogen slechter worden.
Dan gaat een venster van je leven
dicht. Dan mis je een mogelijkheid je
te ontspannen, dingen te leren en
andere werelden te ontdekken.

Gelukkig zijn er - ook in de Vordense
bibliotheek - veel hulpmiddelen die
er voor kunnen zorgen dat het vens-
ter open blijft. Dat zijn allereerst de
zogenaamde 'groteletterboeken'. Be-
kende romans zijn gedrukt in zo'n
groot lettercorps dat ook mensen
met een beperkt gezichtsvermogen
ze kunnen lezen. Dank zij een extra
subsidie van de gemeente in het ka-
der van de 'sociale vernieuwing' kan
de bibliotheek elk jaar een flink aan-
tal extra boeken met een grote letter
aanschaffen ook al zijn ze kostbaar.
Om toch te kunnen blijven lezen als
het gezichtsvermogen afneemt zijn
er verder de leeshulpmiddelen. Ook
daarvoor kunt u in de Vordense bi-
bliotheek terecht. Want dank zij een
gift van de Rotaryclub 'Het kwartier
van Zutphen' kon een fraaie vitrine
worden aangeschaft, waarin zich een
collectie van deze leeshulpmiddelen
bevindt. Een deel is eigendom van de
leeszaal en een deel is beschikbaar
gesteld door opticien Siemerink. Wie
voor zichzelf of een familielid infor-
matie wil hebben over leesloupen,
speciale leesbrillen, prismaglazen en
mogelijkheden om 'gesproken boe-
ken' te lenen, kan deze in de biblio-
theek krijgen. In bepaalde gevallen
kan men ook zo'n hulpmiddel bij het
lezen enige tijd ter inzage ontvangen
om deze te proberen voordat men tot
aanschaf overgaat. Dat alles is een
gratis service van de bibliotheek voor
leden en niet-leden.

En dan ^B een zojuist verschenen
boekje nrct de titel 'Met het oog
op...'. Het is een uitgave waarin uit-
voerig (124 pagina's) consumenten-
informatie wordt gegeven over oog-
aandoen^fcen en -afwijkingen, bril-
len en contactlenzen. Een handig
boekwerk dat u - als lid van de biblio-
theek - zo kunt lenen en lezen. Als
het niet net uitgeleend is. Maar dan
kunt u het voor f 1.-laten reserveren
en krijgt u thuis bericht wanneer het
beschikbaar is. U ziet: de service van
de bibliotheek gaat ver.

Boekanier

Smoke-down
Op 15 maart wordt in de Hanzehof
de 5e rookvrije bridgedrive gehou-
den door de bridgeclub Smoke-down
te Zutphen.
I.v.m. dit lustrum is er een wat gewij-
zigde opzet. Er is een drive voor re-
creanten en een drive voor wed-
strijdspelers met een prijzenpot van
f 1.500,-bij maximale deelname.
Inlichtingen bij: Chr. Bannink, tel.
05750-24214; W. Nuys, tel. 05750-
25693.

SPORT- nieuws

DCS-RattiO-3
Damesvoetbal
De dames van koploper Ratti (24 uit
13) waren extra gemotiveerd omdat
DCS het enigste elftal was dat van
hun gewonnen had.
Ratti startte echter moeizaam en
bracht zich zelf in de problemen
door enkele slordigheden in de ach-
terhoede.
Gaandeweg kwamen de dames van
Ratti beter in hun spel en zetten ze
DCS vast op hun eigen helft. Het
duurde echter tot l minuut voor de
rust tot Ratti het overwicht in doel-
punten kon uitdrukken, uit een cor-
ner tikte Petra Vissers koelbloedig
0-1 in. Meteen na de rust scoorde In-
grid Temmink 0-2 door een corner
goed in te koppen.
Na dit tweede doelpunt hield Ratti de
dames van DCS goed onder druk
waardoor deze in de tweede helft
maar tot één goede kans kwamen die
echter verijdeld werd door goed kee-
perswerk van Gerdien Heuvelink.
Enkele minuten voor tijd zorgde Lin-
da Terwel met een schitterend schot
voor de 0-3 eindstand.
Zondag moeten de dames van Ratti
thuis tegen Terborg spelen.

Jeugd: uitslagen: Ratti BI - Erix BI
4-0; Markelo C2 - Ratti C l 0-9.
Programma: AZSV B4 - Ratti B l; Ratti
Cl-ZelosC2.
Senioren: uitslagen: Ratti 2 - Rekken 5
1-1.

Ratti-A.G.O.V.V.
Afgelopen zaterdag kreeg Ratti het
onderaanstaande A.G.O.V.V. uit
Apeldoorn op bezoek. De gastheren
zochten vanaf het begin de aanval,
maar speelden niet scherp genoeg
om de kansen te benutten.
Na ruim een halfuur was het einde-
lijk wel raak. Martie Dijkman pikte de
bal op en schoot vanaf 16 meter
schitterend in. Hierna ging Ratti
sneller spelen, maar verder dan een
treffer van Dinant Hendriksen kwam
Ratti voorde rust niet.

Ook in de 2e helft had Ratti geen
kind aan A.G.O.V.V. als er wat beter
met de kansen was omgesprongen
dan had de score minstens 2x zo
hoog kunnen uitvallen door doel-
punten van opnieuw Dinant Hen-
driksen 2x en Peter Immink werd het
uiteindelijk 5-0.
A.s. zaterdag speelt Ratti uit tegen
Wilp.

Vorden -Victoria
Boys 2-5
Vorden begon in deze wedstrijd
voortvarend en kreeg al direkt enkele
kansen. Deze werden echter niet be-
nut. Aan de andere kant verging het
de ploeg uit Apeldoorn beter. Met
name Erik Neys had een neusje voor
scoren.
In de tiende en twaalfde minuut
strafte hij fouten in de Vordense de-
fensie resoluut af: 0-2. In de 42e mi-
nuut werd het 0-3 toen Kees Neule-
mans Vorden-doelman Gerrit Wen-
neker met een fraaie lob verschalkte.
Een minuut na rust sloeg opnieuw
Erik Neys toe: 0-4. Victoria Boys nam
toen wat gas terug, hetgeen Vorden
de gelegenheid bood om via Peter
Hoevers en Ron de Beus de achter-
stand tot 2-4 te verkleinen. Mark v.d.
Linden en Peter Hoevers troffen
hierna de lat. In de slotfase bepaalde
Neys de eindstand op: 2-5^^

Uitslagen
Markelo Al - Vorden Al 0-8; Vorden
A2 - DVC '26 A2 5-2; Lochem BI -
Vorden BI 9-3; Ruurlo <A Vorden
C2 2-0; Vorden C2 - SoWCl 5-1;
Vorden l - Victoria Boys l 2-5; Vor-
den 2 - Rietmolen 2 2-1; Witkampers
3 - Vorden 34-1; Vorden 5 - Markelo
81-1; Markelo 7 - Vorden 60-1; Eer-
beekse Boys 6 - Vorden 7 1-7; Vorden
8-Vios Beltrum 7 0-3.

Programma
Vorden Al - Warnsveldse Boys Al;
DZC '68 A2 -Vorden A2; Vorden BI -
WVC BI; Vorden Cl - Zelos Cl; Hal-
le Cl - Vorden C2; Voorwaarts l -
Vorden 1; AD '69 3 - Vorden 2; Vor-
den 3 - Loenermark 4; Witkampers 6
- Vorden 5; Vorden 6 - Witkampers 5;
Vorden 7 - Zutphen 4.

Dammen
DIOSEibergen- DCV9-11

De streekderby met de Eibergse vere-
niging DIOS is uitgelopen op een
kleine maar duidelijke zege voor
DCV.
Als eerste werd Rostislav Lestsjinski
in goede stand verrast met een fraaie
damkombinatie. Gelukkig was de res-
terende stand nog remise.

Ook Harry Vos mocht gezien de par-
tij /ijn handen dichtknijpen met een
remise: hij stond de gehele partij on-
der druk, maar nadat hij zich hieraan
ontworstelt had bleek hij bij analyse
zelfs nog een winstgevende finesse
over het hoofd gezien te hebben.
Johan Haijtink had een moeizame
omsingeling tegen de Theo Stove-
rinck, maar de Eibergse remise-ko-
ning deed zijn naam eer aan en liet
zijn 9e remise aantekenen.
Henk Grotenhuis ten Harkel liet zich
ook in tijdnood verrassen door een
kombinatie en hij mocht van geluk
spreken dat zijn tegenstander een
kleine fout in de uitvoering maakte
waardoor een puntendeling nog mo-
gelijk was.
De goede kansen waren er op de vol-
gende borden. Mike Voskamp had
een goede greep op de zwakke linker-
vleugel van zijn opponent, maar
deze wist zich in tijdnood met een fi-
nesse nog net te redden.
Na een remise van Gerrit Wassink
boekte Henk Ruesink de eerste be-
slissing in de wedstrijd. Tegen Jan
Vesters speelde hij een principiële
partij; een reprise van hun onderlin-

ge duel in de halve finales vn Gelder-
land. Werd het toen nog remise, dit-
maal strafte Ruesink een opbouw-
fout in hel late middenspel adekwaat
af. Nina Jankovskaja, die deze week
met Karen van Lith in Rosmalen in
de slag gaat om de tweede plaats in
het Dames WK had na de tijdnoodfa-
se van tegenstander Frits Zegelink al
een winnende doorbraak op het
bord; maar door nog lang nadenken
duurde het even voordat de punten
daadwerkelijk waren bijgeschreven.

Na een remise van Henk Hoekman
zorgde Chris Grevers nog voor vuur-
werk. Hij had aan het kopbord reeds
de gehele partij een uitstekende aan-
val op het bord, maar in de tijdnood-
fase viel feitelijk de beslissing. Bij we-
derzijdse tijdnood miste hij in de
snelheid tot drie keer toe de direkte
winst, en toen de kruitdampen waren
opgetrokken resteerde een nadelig
eindspel. Of de stand nu verloren
was of niet is nog onduidelijk, maar
na enige onnauwkeurige zetten
moest hij opgeven.
DCV bezet nu na 9 rondes de derde
plaats met 12 punten. De volgende
wedstrijd is op 22 februari in d'Olde
Smidse tegen Amstelland.

DEZ Laren 2- DCV 411-5
Halve finales van Nederland
Afgelopen zaterdag zijn de halve fi-
nales om het kampioenschap van
Nederland afgewerkt. Wieger Wesse-
link maakte zijn keuzeplaats meer
dan waar en finishte met 14 uit 9 als
eerste in zijn groep; ruim voldoende
vooreen finaleplaats.
Henk Hoekman kon zijn prestatie
van vorig jaar niet herhalen en ein-
digde als 9e.

Volleybal
Dash/ Sorbo - Krekkers 3-1
De dames van Dash/Sorbo hebben
de competitiewedstrijd tegen Krek-
kers met 3-1 gewonnen. De eerste set
werd met 10-15 door Krekkers ge-
wonnen. In de tweede set een gelijk-
opgaande strijd welke eindigde in
een 15-12 setwinst voor Dash. Een
zeer spannende derde set resulteerde
uiteindelijk in 17-15 voor Dash. De
eindstand 3-1 werd via een 15-10
overwinning in de vierde set bereikt.

Socii
afd. volleybal
Programma
Competitie dames
ƒ 3-2: Salvo S-Socii 3.
75-2. SVS 6 - Socii l; DSC 4 - Socii 2.
heren
l3-2:Salvo 2-Socii l.
Uitslagen dames
6-2: Socii l - Devolco l l -M); Socii 2 -
Olympia 3 0-3; Socii 3 - Wilhelmina 4
0-3.

afd. voetbal
Uitslagen
8-2: Vorden C2 - Socii Cl 5-1; So<ïi
BI-DWBI 2-4.
9-2: Socii - Davo 3-3; Warnsveldse
Boys B2 -Socii 2 1-3; Socii 3 - SU K 2
3-1; Voorst 7 - Socii 4 1-6; Socii 5 -
Hercules 7 4-1.

Programma
15-2: Socii C l - Markelo C2; Brum-
men BI -Socii BI.
16-2: EGW - Socii; Socii 2 - Eerbeek-
se Boys 4; Loc h e m 5 - Socii 3; Socii 4 -
BeQuick 7; Haakse Boys (i - Socii 5.

L. R. en
P.C.'De Graafschap'
Op 8 februari werd er in manege 'De
Luchte' in Lochem een drcssuurwed-
strijd gehouden: 2 amazones uit Vor-
den behaalden een prijs:
Martine Rutting niet Krasmus, 5e
prijs, L l-dressuur met 126 punten;
Jorien Heuvelink met Elfriede, 7e
prijs, L l-dressuur met 125 punten.

Bridgeclub'B.Z.R.'
Uitslagen
van woensdag 5 februari
(troep A: 1. Mv. Bornkamp/Mv. Hen-
driks 58.9%; 2. Mv. Vreeman/Hr.
Vreeman 52.9%; 3. Mv. v.d. Berg/H r.
Groot Bramel 52.4%.
Groep B: 1. Mv. van Gastel/Hr. van
Gastel 66.7%; 2. Mv. Karssenberg/
Hr. Guldie en Mv. Knoppers/Hr.
Knoppers 56.7%; 3. Mv. Meijer/Hr.
Meijer 56.2%.

Elke woensdagmiddag in het l)orf>s<ni-
trum/ 't Stampertje; inl. tel. 2830.

Kroniek van de Achterhoek 1991:

Twaalf maanden Achterhoeks
nieuws in beeld
Bij uitgeverij Gherre in Gaanderen verscheen woensdag 5 februa-
ri de 'Kroniek van de Achterhoek 1991'. Dit 128 pagina's tellende
boek brengt met ca. 300 foto's het grote en het kleine nieuws in
de Achterhoek in 1991 in beeld. Alle bekende Achterhoekse foto-
journalisten als Henk Westerveld, Theo Koek, Hans Groene, Ron
Jansen, Hans Prinsen, Henk Braakhekke, Ron Nagtzaam, Willem
Hissink, Jan Peddemors, Ab Hakeboom, Gerard Mühlradt e.a.
hebben hun medewerking verleend en hun beste foto's voor het
boek afgestaan.

Maar de kroniek doet vooral verslag
van wat we zouden kunnen omschrij-
ven als het kleine nieuws. Het dage-
lijkse leven — in beeld gebracht met
fraaie foto's - staat centraal. Grappi-
ge, ontroerende, onthullende en
schokkende foto's vertellen ieder
hun eigen verhaal.

De foto's zijn van een toelichtende
tekst voorzien door Wim van de
Louw, met medewerking van Gerard
Menting, Bert Janssen en Martin
Groot Severt, allen werkzaam als
journalist in de Achterhoek. De sa-
menstellers hebben rijkelijk geput
uit de kranteleggers van De Gelder-
lander, de Graafschapbode, de Gel-
ders-Overijsselse Courant, Tubantia,
het Zutphens Dagblad en Agraaf.

Uniek beeldverslag
De Kroniek van de Achterhoek
brengt het leven in de Achterhoek op
unieke wijze in beeld. Grote en kleine
gebeurtenissen alsmede thema's die
typerend zijn voor het jaar 1991 zoals
de huisvuilproblematiek, de milieu-
vervuiling, de overal opduikende mi-
nirotondes en de sluiting van de
openluchtbaden.

En natuurlijk ook de belangrijkste
nieuwsfeiten van dat jaar zoals de
Golfoorlog, de opzienbare verdwij-
ningvan de kinderarts in Keppel, de
bomenkap in Zelhem, het treinonge-
val in Winterswijk, de rechtszaak
rond Bobby Aldenkamp enz.

Extra aandacht krijgen opvallende
evenementen of gebeurtenissen
zoals het kampioenschap van De
Graafschap, het 100-jarig bestaan
van de doolhof in Ruurlo, het op-
zienbarende bikersfestival met de
ruige jongens en meiden in Lichten-
voorde en — met spectaculaire beel-
den — de survival in Beltrum.
Ook wordt uitgebreid verslag gedaan
van het Veronicafestival in Braamten
het optreden van Clouseau in Lich-
tenvoorde.

Meer dan duizend
Achterhoekers
Voor veel lezers zal het boek dan ook
een feest der herkenning zijn. De
meeste foto's werden eerder gepu-
bliceerd in een van de kranten, maar
er zijn ook foto's opgenomen omdat
ze onmiskenbaar Achterhoeks zi jn .
Bekende gezichten verschijnen ten
tonele maar ook de bakker op de
hoek, het varkentje met acht poten,
de yuppies op de golfbaan en de
zwervers met hun negen honden.
Naar schatting zijn meer dan dui-
zend (!) Achterhoekers die op eni-
gerlei wijze in 1991 in het nieuws zijn
geweest, op de foto's afgebeeld.
De samenstellers hebben in de kro-
niek niet naar volledigheid gestreefd,
het detail en de sfeer zijn belangrij-
ker dan het overzicht. Niettemin
geeft de kroniek een goed beeld van
het jaar 1991 en is daarom niet al-
leen van belang als naslagwerk maar
ook als een tastbare en blijvende her-
innering aan 1991. De kroniek zal
daardoor met het verstrijken der ja-
ren steeds meer aan waarde winnen.
Voor diegenen die het boek willen le-
zen als een naslagwerk is bij elke
maand een overzicht opgenomen
van de belangrijkste gebeurtenissen.
Kroniek van de Achterhoek 1991 is
verkrijgbaar bij de boekhandel en
Media Expresse.
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