Donderdag 15 februari 1990
51e jaargang nr. 46
Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 37 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANEïUBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 -Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

QEMEENTE^ULLETINyORDEN

««««««««««««««W
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag

ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder Mr. M. A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

van oud ijzer. U dient de heer Lenting
zelf te benaderen. Deze vergunning is
afgegeven in het belang van het milieu.
Het oud ijzer dat de heer Lenting inzamelt wordt gerecycled en niet gestort.
Het is vanaf heden niet meer de bedoeling om oud ijzer mee te geven met de
gemeentelijke inzamelaar, de firma
Ter Horst. Het overige grove huisafval
kunt u wel met de firma Ter Horst
meegeven.
Voor het inzamelen van oude koelkasten en diepvriezers dient u de gemeente te bellen. ledere eerste donderdag
van de maand worden de koelkasten en
diepvriezers opgehaald door de afdeling gemeentewerken, die ze naar de
Sloopstraat in Zutphen brengt, waar de
CFK's en de olie worden verwijderd. De
melding dat u een koelkast of een diepvriezer mee wilt geven moet uiterlijk de
woensdag voorafgaande aan de Ie
donderdag van de maand voor 12.00
uur gedaan te zijn.

!« GRATIS AKTIE TER
BESTRIJDING VAN
RATTEN
Van 26 februari 1990 tot en met 2
maart 1990 vindt de gratis aktie ter bestrijding van ratten plaats. Indien u
hiervoor in aanmerking wilt komen
kunt u zich telefonisch bij de receptie
van het gemeentehuis opgeven tot en
met vrijdagmorgen 23 februari 1990.

.•BOUWVERGUNNINGEN
Op 6 februari jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de fam. Jansen, Brinkerhof 4 te Vorden, voor het bouwen van een woning met garage aan de BanenKamp 15 te Kranenburg;
— de heer G. Lenselink, Brinkerhof 39
• te Vorden, voor het bouwen van een
berging aan de Zutphenseweg 68A
te Vorden;
—r de heer K.C. Breunissen, Broekweg
9 te Wichmond, voor het bouwen
van een mestsilo op het perceel
Broekweg 9 te Wichmond;
— het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland te Doetinchem, voor het
verbouwen van een influentgemaal
tot rioolgemaal aan Het Hoge 65 te
Vorden;
— de heer W,H. van Laren, Dr.
W.C.H. Staringstraat 17 te Vorden,
voor het bouwen van een serre op
het perceel Dr. W.C.H. Staringstraat 17 te Vorden.
Igevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

NZAMELING KLEIN
CHEMISCH AFVAL IN
WICHMOND
Bij supermarkt Krijt bestond de mogelijkheid om klein chemisch afval in te
leveren. Vanaf heden-is dit niet meer
mogelijk. Hiervoor in de plaats komt:
— voor de inzameling van batterijen:
bakkerij Bes^elink;
— voor de inzameling van alle overige
klein chemisch afval: garagebedrijf
Zeevalkink, Dorpsstraat 20 te Wichmond.

Vanaf heden kunt u zich voor het gratis
afgeven van oud ijzer, zoals wasmachines, bedspiralen, rijwielen etc. in verbinding stellen met de heerj. Lenting,
Overweg 3 te Vorden, tel. 0575? 3734. Burgemeester en wethouders
hebben de heer Lenting een inzamelvergunning gegeven voor het ophalen

^VERKIEZING VAN DE
LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD
STEMMEN IN EEN STEMBUREAU
NAAR KEUZE.
De burgemeester van Vorden maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad een kiezer toegestaan is zijn stem
uit te brengen in een stembureau naar
keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK.
1. Ter secretarie zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een stembureau
naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.
2. het verzoekschrift moet uiterlijk
14 dagen voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 7 maart 1990,
door de kiezer worden ingediend bij
de burgemeester van de gemeente,
waar hij op de dag van de kandidaatstelling (6 februari 1990) in het
kiezersregister is opgenomen.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt de beslissing gesteld op de
oproepingskaart, die daardoor
wordt omgezet in een kiezerspas.
B. MONDELING VERZOEK.
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in
plaats van een schriftelijk verzoek te
doen, zich onder overlegging van
zijn oproepingskaart vervoegen ter
secretarie van de gemeente , waar
hij op de dag van de kandidaatstelling (6 febrari 1990) in het kiezersregister is opgenomen, om deze te
doen omzetten in een kiezerspas.
Dit kan geschieden tot op de vijfde
dag voor die van de stemming, dus
uiterlijk op 16 maart 1990.
Een kiezer, die in het bezit is van
een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden
in een stembureau van zijn keuze
binnen de woongemeente. Nadere
inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt.

f S TEMMEN
BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Vorden maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen:
A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Ter secretarie van deze gemeente
zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften
om bij volmacht te stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
op de veertiende dag voor de dag
van de verkiezingen, dus voor of op
7 maart 1990, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester
van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (6 februari

1990) in het kiezersregister is opgenomen.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de verzoeker is
toegestaan in een stembureau naar
zijn keuze aan de stemming deel te
nemen.
4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd.
5. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijkertijd met zijn
eigen stem uit te brengen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van
een verzoekschrift in te dienen, na
ontvangst van zijn oproepingskaart,
tot en met de dag der stemming,
zelf een andere kiezer machtigen
voor hem te stemmen, door zijn
oproepingskaart aan die kiezer over
te dragen.
7. Een op die wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag der kandidaatstelling (6 februari 1990) in
hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eij^^stem, in het stemdistrict
waar n^^staat ingeschreven, uitbrengen.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
De vol^khtgever is niet bevoegd
de volrnWnt in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
Nadere inlichtingen worden ter secretarie verstrekt.
TERINZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VANKANDIDA TEN
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de gemeenteraad maakt bekend
dat de geldige lijsten van kandidaten
voor de aanstaande verkiezing van de
leden van de gemeenteraad, met vermelding van de daaraan toegekende
nummers en — in voorkomend geval
— de aanduidingen van de politieke
groeperingen, ter secretarie van deze
gemeente voor een ieder ter inzage
heeft gelegd.
TER INZAGE LEGGING PROCES- VERBAAL 112-2
De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I l, lid 2
van het kiesbesluit, bekend dat de voorzitter van het centraal stembureau heden ter secretarie van deze gemeente
ter inzage heeft gelegd het proces-verbaal van de zitting van het centraal
stembureau voor het nummeren van
de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op 21 maart 1990
te houden stemming ter verkiezing van
de leden van de gemeenteraad.
Hij maakt voorts, ingevolge artikel 115,
lid l van de kieswet, bekend dat aan
deze kandidatenlijsten de volgende
nummers zijn toegekend:
lijst
nr.

aanduiding
politieke
groepering

eerste kandidaat

1

C.D.A.

2

P.v.d.A.
V.V.D.

Aartsen-den
Harder, M.
Voortman, W.M.
Brandenbarg, E.

3

TER INZAGELEGGING PROGES-VERBAALI4
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 21 maart 1990 te houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vorden, maakt, ingevolge artikel I l van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de
zitting van het hoofdstembureau waarin beslist is over de geldigheid van de
lijsten en over het handhaven van de
daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een
politieke groepering, ter secretarie van
deze gemeente voor eenieder ter inzage is gelegd.

Gelderse Maatschappij
van Landbouw
De GMvL afdeling Warnsveld en omstreken houdt op maandag 19 februari
a.s. haar ledenvergadering in Triangel
te Leesten. Na het huishoudelijk gedeelte zal de heer Th.C.M.Gieling, medewerker van K.I.Oost, spreken over
het fokbeleid van deze K.I.
Op dinsdag 27 februari houdt de
GMvL haar jaarlijkse winterexcursie.
Dit keer gaat de excursie naar Wageningen. Voor de middag wordt een bezoek gebracht aan de Landbouwhogeschool, na de middag gaat men naar
het Werktuigenmuseum. Opgave voor
deze excursie is mogelijk bij de secreta-

Ver. Nederland Tsj echo slowakij e
Op zaterdagavond 3 maart a.s. treedt
in hotel Meilink te Barchem de Tsjechoslowaakse groep Boufalka op.
De groep bestaat uit 15 personen,
waaronder 3 zangsolisten en een doedelzakspeler. Zij komen uit Zuid Bohemen, nl. Ceské Budëjovice (Budweis)
en spelen
uiteraard
Boheemse
(volks) muziek, maar met evenveel gemak populaire operettemelodieën en
gezellige dansmuziek.
Bohemen is bekend om zijn blaasmuziek die door Nederlandse en Duitse
blaaskapellen graag wordt nagevolgd,
hetgeen toch niet zo gemakkelijk
schijnt te zijn; het juiste temperament
en ritme...., enfin er gaat nu eenmaal
niets boven het origineel.

Sterilisatie/
Castratie
Het voorjaar is weer in aantocht met
het voorjaar jong, nieuw Icj^^ Ook de
poezen zullen weer hun PPgen werpen. Kleine poesjes zijn ontzettend
leuk maar binnen korte tijd zijn ook zij
volwassen en zullen velen van hen geen
tehuis hebben. Zij zullen gaan zwerven
of hun leven geheel of gedeeltelijk slijten in een asiel.
Evenals in voorgaande jaren wordt ook
dit jaar door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afd.
Zutphen e.o. in samenwerking met de
dierenartsen een Sterilisatie/C astratieaktie georganiseerd.
De aktie is gepland van 26 februari
1990 t/m 16 maart 1990. Het is in de
loop der jaren gebleken dat ieder jaar
ongeveer 500 katten naar aanleiding
van deze aktie werden gesteriliseerd/
gecastreerd. Voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
afd. Zutphen e.o. is dit een reden om
door te gaan met deze aktie.
Op welke wijze gaan wij aktie voeren?
In de periode 26 februari 1990 t/m 16
maart 1990 wordt de aktie gehouden.
Het aktiegebied omvat de volgende gemeenten:
Zutphen; Warnsveld; Gorssel; Lochem;
Ruurlo; Vorden; Hengelo (Gld.);
Steenderen; Brummen en het dorp
Voorst. Alle dierenartsen werken mee.
Iedereen die zijn of haar kat (ten) wil
laten steriliseren/castreren moet contact opnemen met:
Mevr. D. te Velthuis, tel. 05752-3114;
Mevr. J. Kok, tel. 05750-21671; Mevr.
A. Bouwmeester, tel. 05756-3832.
Kortingskaarten worden verstrekt zolang het budget dit toelaat. Men betaalt een eigen bijdrage aan de dierenarts.
De meerkosten komen voor rekening
van de Dierenbescherming, afd. Zutphen. U kunt na ontvangst van de Kortingskaart een afspraak maken met Uw
eigen dierenarts.

Gat van Suderas
heeft zijn eerste
prins
Het gat van Suderas t.w. Wichmond en
Vierakker heeft zijn eerste karnavalsprins nl. jeugdprins William de Eerste
(William Besselink) en zittende op de
Willibrordusschool te Vierakker. William weet zich in zijn taak gesteund
door prinses Mireille (Mireille Wennekes), terwijl hij daarnaast Annemarie
Wolbrink en Jeroen Arends als adjudanten tot zijn gevolg mag rekenen.
Frappant detail is dat prins William uit
een smidfamilie voortkomt, dus krijgen
'de Deurdreajers' te maken met twee
smeden, want ook prins Willem de

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

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Doopviering m.m.v. Cantorij. 19.00
uur Voorde-dienst. Zingen, elkaar ontmoeten
met koffie, interview met ds. K.H.W. Klaassens
en afsluitend Avondgebed in de kerk (einde
20.10). Thema: overlevingstocht in de woestijn.
Geref. kerk Vorden
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. mw. D. van Alphen-Ubbens,
Lichtenvoorde.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 17 februari 11.30 uur Eucharistieviering, 25-jarig huwelijk.
Zondag 18 februari 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zaterdag 17 februari 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 februari 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 februari Past.
Simons, tel. 05457-71383.
Hulsarts 17-18 februari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.
Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje maand februari mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen vóór negen uur.

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

Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.

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

Dierenartsen van zaterdag 17 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 17-18 februari G.M. Wolsink, Lochem, tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-

Tragter, tel. 05752-

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. C. Bochanen, dienst voor jong en oud, HA
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 18 februari 11.00 uur Eucharistieviering.
Weekend- Wacht-Pastores:
18-19
Past. Simons, tel. 05457-71383.

februari

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

Tweede is smid, hetgeen betekent dat
het komende carnaval heet gesmeed
zal gaan worden in dubbel opzicht.
Prins William de Eerste zal een zware
taak toebedeeld krijgen, want hij zal
niet alleen regeren over de jeugd van
'het gat Suideras', maar ook dat van
Deurdreajersdarp.
Op vrijdag 23 februari zal hij zich voor
het eerst nadrukkelijk gaan presenteren op het schoolkarnaval dat naar alle
waarschijnlijkheid zal plaatsvinden in
het Ludgerusgebouw te Vierakker, terwijl zijn officiële installatie zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 24 februari
a.s. tijdens de playback show voor de
jeugd.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Naast het schoolcarnaval, waarbij hij
ook een bezoek brengt aan de Kraanvogel te Kranenburg, zal prins William
ook zijn opwachting komen maken bij
het seniorenkarnaval op de Karnavalsdinsdag. Het moge dan ook duidelijk
zijn, dat de Willibrordusschool het
jeugdkarnaval goed heeft weten op te
pakken n.a.v. het vorige schoolkarnaval 1989.
Maar ook de bejaardenkring Wichmond/Vierakker gaf in dat jaar op
voortreffelijke wijze inhoud aan het seniorenkarnaval van de Deurdreajers,
kortom het karnaval heeft wel degelijk
ingang gevonden bij de nieuwe gemeenschap van Vorden.

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL

SERVICE EN VAKMANSCHAP

Oortgiesen

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

• Woonruimte gezocht in
centrum van Vorden.
Brieven onder nr. 46-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789
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h. brok, 5 kilo + 1 kilo gratis
en wij halen het op!
(Eens in de twee maanden)

(t/m 17-2-1990)

Echte Bakker

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Steem is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

m

BOVAG RIJSCHOOL

HORSTMAN
Vorden

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

't Wapen
van 't Medler

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Ruurloseweg 114
VORDEN
Telefoon 6634

goed gevuld met noten en rozijnen
DIT WEEKEND:
van 4,45voor

3,50

CERTINA DS:
een horloge met karakter
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

't winkeltje in vers brood en banket

De internationale allure van Certina.
Swiss Made. Onverwoestbaar en functioneel. Kortom: sportieve horloges die
tégen een stootje kunnen.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410
Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Schoenaker
Café - Restaurant

Hamburgers
5 haten 4 betalen

Bami of Nasi

2 e Rookworst
halve prijs

Schnitzels shaien 4 betalen

Wegens vakantie gesloten van
MAANDAG 19 FEBRUARI tot en met
MAANDAG 26 FEBRUARI
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

AUTORIJLES
17 PRAKTIJKLESSEN:
Fase 1: De grondbeginselen van het
wegrijden, sturen, schakelen, etc. worden
je bijgebracht. Als je dit al kunt, mag je
deze fase overslaan.
Fase 2: Op een van al het overige verkeer
afgesloten terrein leer je de auto spelenderwijs beheersen. Stap voor stap
wordt je uitgelegd en voorgedaan hoe
een auto werkt. Na iedere stap krijg je de
gelegenheid dit zelf te oefenen, eerst
onder begeleiding en als het goed gaat,
alleen in de auto zittend. Zonder gevaar!
De auto kan op afstand bediend worden
en er is continu via de radio kontakt met
de instrukteur.
Fase 3: Pas nu je de auto goed beheerst,
ga je met je vaste instrukteur verder op de
openbare weg.
8 THEORIELESSEN:
volgens het CBR „ja/neen" systeem
inclusief gratis proefexamen.
Naar keuze lessen en examen doen
in Zutphen of Doetinchem.

(17 PRAKTIJKLESSEN EN
8THEORIELESSEN)

25 lessen

RIJSCHOOL GROENEVELD

rijschool
GROENEVELD
O5735 - 17BB

fo/Htt

05755-17&Q

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur
m j|
Éxt0f*S€ te Warnsveld
Rijksstraatweg 39, Warnsveld. Tel. 05750-26132

voordelig?

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

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

SPECIALITEITEN

NU OOK MOTORRULES

Muesl i Kruid koek

BRËDEVELD

Pekelvlees 100 gram 1,69

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

De Eendracht 3 - 7251 GA
Telefoon 05752-1012

tevens verkoop van staatsloten

Huur
Mister Steam

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

250 gram 6,75

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

's maandags gesloten

met
Televisie
reparaties
direct
naar

100 gram 0,89

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL1384

Spalstraat 12 - HENGELO (Gld.)

22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

(runder of varkens)

ongewoon lekker

bereid met honing

vergelijk

Heeft u nog spulletjes,
bel dan naar:

KLAVERJASSEN
op donderdag

Gekookte Lever

Gewone Biefstuk

1 kilo 6,75

HEERLIJKE

h. diner, 2 /2kilo

Fam. Oonk, tel. 2920
(gewijzigd!)

UIT EIGEN WORSTMAKERU

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

MARKT AANBIEDING

• TE KOOP:
Renault 5 TD Diesel, bj. okt.
'87, i.z.g.st., 80.000 km. Tel.
05735-3144.

PRETTYMARKT

20,-

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

• TE KOOP:
aanmaakhout.
Walgemoed. Tel. 6646.

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

SAMEN voor een messcherpe prijs van

steeds voor het gewenste resultaat.

Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenkachel.
Tel. 05450-93934.

NU Vakantie Voordeel
1 kilo h.o.h. Gehakt
1 kiio Verse Worst
1 kilo Schouderkarbonades

Bij ons zorgen

CARNAVAL
N

* ^

A

(te maat nemen

Nou en of!

Reken
maar...

in Cafc-Rcst. Schoenaker

C
A
R

üf

Zaterdagavond 24 februari

Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblijvend bij u
langs.

of laat het ons eens
voorrekenen!

GROOT BAL

w()k|f«n
vloerbedekking

wl) naaien

Mtuthuta

S

voor jong en oud
In gcpB.sk kledij
Muziek: OMEGA SHOWBAND. Formatie van S personen
Toegang f 9,50
Aanvang 20.00 uur

CERTINA-DS

ALMEN

Zwitserse traditie

v

Zondagmiddag 25 februari

A KINDER CARNAVAL
L DISCO CARNAVAL
Schminken
Kleurwetklrijd
Spelletjes
Versnapering
l'rijsjcs

Café carnaval

qe> juwelier

siemerjnk
. • • ••

opticien

Scheggertdgk 10

HORECA BUITEN CENTRUM
Bruiloften, personeelsfeesten, symposia, etc."

RESTAURANT - KEGELEN - BOWLEN - SCHIETEN - JEU DE BOULES
Zalen van klein tot groot. Zelfs tot ± 600 personen.

Toegang ƒ 2.50
Stemmingsmuziek in het café voor de ouderen
Aanvang 14.00 uur

Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

Grote goed verlichte parkeerterreinen.
Bel geheel vrijblijvend voor informatie. Tel. 05751-1296.

Autoschade

PEL SERVICE

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

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

'

Theo Terwel
W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk
Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
ons zusje

Elsken Albertine

Hiermee geven wij u kennis dat, na een kortstondige
ziekte, is overleden op 5 februari 1990 mijn man, onze
vader en grootvader

Wessel Timmer

Wij noemen haar

op de leeftijd van 71 jaar.

Eline
Ap, Els, Moniek
en Rianne Steenblik

C.A. Timmer-Schrijver
Fanny, Bart en Olga
Wim, Myrna, Merel en Wessel
Gea, Bas en Tessel
Corry en Peter

Wij zijn erg blij met de geboorte van ons dochtertje

Jitske
Ze is geboren op 10 februari
1990 om 00.45 uur.
Appie Winkels en
Ada WinkelsGroot Roessink
Almenseweg 40A
7251HRVorden
Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen
De baby is geboren.
Iedereen heeft schik.
Maar ik het allermeest want...
de oudste dat blijf ik!
Ranuda
11 februari 1990
Heel gelukkig zijn we met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Timmy Franciscus
Annie te Riele en
Paul van Lingen
Ranuda

Paulus Buyslaan 6
3818 LD Amersfoort
Volgens zijn wens is hij in stilte begraven, op 8 februari, op de begraafplaats „Rusthof" te Amersfoort.

Tot onze diepe droefheid delen wij u mede, dat geheel
onverwacht is overleden mijn lieve man, vader, zoon,
broer, zwager en oom

Wim (Ven) Biekart
op de leeftijd van 47 jaar.
Een lievere vader kon je niet wensen.
Vorden:

Yvonne Biekart-Blekman
Peggy en Henk
Paula
M.C. Biekart-Erkenbosch
Johanna Bordeaux-Biekart
Benny Bordeaux
Henry Blekman
neven en nichten

Hertog Karel van Gelreweg 17
7251 XKVorden

7251 XJ Vorden, 7 februari 1990
van Heeckerenstraat 14

Onze dochter en mijn zusje

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden maandag 12 februari in het crematorium te Dieren.

Margaretha Ellegien
is geboren op 9 februari 1990.
We noemen haar

Marthe
Hans Brinkman
Bertha Brinkman-Ensing
Luuk
Molenweg 14
7251 EE Vorden
HARTELIJK DANK voor alle
gelukwensen en kado's, bloemen, kaarten, of in welke vorm
dan ook, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijksfeest.

Benny en Miny
Berendsen
Handwijzersdijk7,
7255 MJ Hengelo (G.)
Wij willen U hartelijk danken
voor de aandacht die U heeft
gegeven aan ons zilveren huwelijksfeest. Mede hierdoor is
het voor ons een onvergetelijke dag geworden.

J.W. Buunk
J.B. BuunkNieuwenhuis
februari 1990
De Boonk 35
7251 BT Vorden
Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van mijn lieve
man en vader

Herman Wansink
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.
J.Wansink-Bolderink
J.A. Wansink
Vorden, februari 1990

BELASTINGINVULAVONDEN
12 en 13 maart 1990
voor FNV-ers en huisgenoten.
Melden bij A. Turfboer,
tel. 1298 voor afspraak.
Daarna volgt uitnodiging met
een lijst van mee te brengen ,
stukken.
a.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

BeekbergenVorden
Supportersbus vertrekt
12.45 uur vanaf 't Pantoffeltje.
Kosten f 2,50 p.p.
Terugreis uiterlijk 16.45 uur.
Wie gaat er mee naar
Beekbergen?
Opgave tel. 2444.
DONDERDAG 15 FEBRUARI
acht uur

KLAVERJASSEN
en JOKEREN
Kantine Voetbalvereniging
Vorden
(sportpark
Oude Zutphenseweg)

AparteVlccsjcs!

Hinderwet
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)

Hij was zorgzaam voor ons.
Wij zullen hem missen.

9 februari 1990
Hackfortselaan 4
7251 RKVorden

GEMEENTE
VORDEN

MONUTA

S

U1TVAARJF
VERZORGING || WOEKERING

si n

zoncter meer "h zorg minder
Orn u nog snetter van dienst te zijn,
kurtt u ons 06-nummer belfen:

06-8212240
Mönuta, óÖK in uw woonplaats dag én nacht te ontbieden

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET
terinzagelegging
ontwerp-beschikking
(art24,lid2,WetABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
16-2-1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de vrijdagmiddag),
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een
ontwerp-beschikking met bijlagen van:
1. dhr H.W. Harmsen, Hengeloseweg 14, 7251 PE
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een Horecabedrijf, adres
inrichting Hengeloseweg 14 te Vorden;
2. dhr Th.J. Bloemenkamp, Broekweg 2, 7234 SW
Wichmond om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inriqhting Broekweg 2 te Wichmond;
3. dhr M.G. Spiegelenberg, Oude Zutphenseweg 5A,
7251 JP Vorden om een vergunning tot het oprichten of in werking hebben van een boomkwekerij en
zadenhandel, adres inrichting Oude Zutphenseweg 5A te Vorden.
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
11-2-1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:
1. dhr J.M. Pelgrum, Hamminkweg 4, 7251 RB Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Hamminkweg 4 te Vorden;
2. Maatschap Steenblik, Hackfortselaan 4, 7251 RK
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Hackfortselaan 4 te Vorden;
3. dhr G.J. Harmsen, Baakseweg 3, 7251 RH Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres inrichting Baakseweg 3 te Vorden;
4. 'De Vijfsprong B.V.', Reeoordweg 2, 7251 JJ Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een land- en tuinbouwbedrijf,
adres inrichting Reeoordweg 2 te Vorden.

Voor net Weekendrecept.

Tip voor de boterham:

Saucijzen/
Verse Worst

SNIJWORST

500 gram
Dit weekend EXTRA
voordelig en NIEUW
in ons assortiment:

2,25

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

OPROEPING
TOT HET BIJWONEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE
COÖPERATIEVE RAIFFEISENBOERENLEENBANK "VORDEN" B.A.
gevestigd te Vorden
welke gehouden zal worden op maandag 5 maart 1990
om 20.00 uur in Hotel-Restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening.
Notulen.
Jaarrekening 1989.
Bestuursverkiezing.
Verkiezing raad van toezicht.
Voorstel tot fusie met de Coöperatieve Rabobank B.A., gevestigd te
Baak.
en in verband daarmede:
a. wijziging statuten en het huishoudelijk reglement;
b. benoeming lid van het bestuur;
c. benoeming leden van de raad van toezicht.

7. Rondvraag en sluiting.
Namens het bestuur,
H. Tjoonk, voorzitter.
M. Groen, secretaris.
N.B.

— Het plan voor de Reehorst beoogt uitbreiding van
het aantal toegestane stacaravans op de camping
met die naam mogelijk te maken;
— het plan Buitengebied 1990, no.1 geeft de mogelijkheid binnen de bestemming 'Bijzondere agrarische bedrijven' (percelen Lankhorsterstaat 13 t/m
17) silo's tot een hoogte van 20 m toe te staan;
— het plan Wildenborch 1990 geeft aan de voormalige school en de onderwijzerswoning een bestemming als burgerwoning;
— de herziening 1989 van de voorschriften Vorden
Kom 1980 is bedoeld om de realisering van een 35
meter hoge zend— en ontvangstmast mogelijk te
maken.

100 GRAM

KEURSLAGER

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 16 februari 1990,gedurende een
maand.voor een ieder ter gemeente-secretarie,afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis),ter inzage liggen de
ontwerp-bestemmingsplannen 'De Reehorst 1990',
'Buitengebied 1990, no.1', 'Wildenborch 1990' en de
'Herziening 1989 van de voorschriften bestemmingsplan Vorden-Kom 1980'

1,69

100 gram 1,45

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.

GEMEENTE
VORDEN

100 GRAM

ACHTERHAM

Cordon Bleu
Vink

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder

Datum: 13 februari 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten
E.J.C. Kamerling.

KROKUSBURGER

De volledige tekst van de agenda, de wijziging van statuten en huishoudelijk reglement alsmede de notulen van de vorige vergadering
liggen vanaf heden voor de leden ter inzage op het hoofdkantoor
van de bank.

Rabobank tS

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen deze
plannen (schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Vorden,Postbus 9001,7250 HA VORDEN
Vorden, 15 februari 1990
De burgemeester voornoemd,
EJ.C.Kamerling.

AANBIEDING!
Het voorjaar komt er weer aan!
Laat uw huid eens professioneel verzorgen, voor
iedereen noodzakelijk, zowel man als vrouw, jong en oud.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend voor 2 maart 1990. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een
bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het
bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Inh.: huidreiniging + peeling, kruidenstoombad,
verwijderen huidoneffenheden, masker, dagcrème.

Datum: 13 februari 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten
E.J.C. Kamerling

Dorpsstraat 30a - Vorden
Tel. 05752-2033 of 3367

Mini-behandeling +
gratis peeling
Normale prijs f 44,90 nu

31,90

geldig van 13 februari t/m 24 februari

HELPT CHOLESTEROL
TE VERLAGEN!
• Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is een belangrijk gezondheidsrisico. Het is al zeker 10 jaar bekend, dat haver een te hoog
cholesterolgehalte kan verlagen.
ft Door regelmatig O'bro-vit haverzemelen brood te eten zorgt u er op
natuurlijke wijze voor dat het cholesterolgehalte op een normaal
niveau komt^^pK A

;;; OBRO-WT.
Jij bakken]:-

Echte Bakker

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

info: 05752-1010

Barendsen Vorden b. v.

Hedendaags bedrijf
Centraal gelegen aan de Zutphenseweg 15 is het bedrijf gevestigd, sinds 1802. Henk en Mimi Barendsen zijn de vijfde
generatie die samen met hun twee zonen en hun dochter en
medewerk(st)ers dit dynamisch bedrijf runnen. Tesamen
zo'n vijftien krachten.
Hedendaags bedrijf
Barendsen is een modern hedendaags bedrijf. Het is in de loop der jaren zo
gegroeid. Henk Barendsen: „De grote veranderingen hebben plaatsgevonden
rond de zeventiger jaren bij het intreden van het aardgas. Van huis uit waren we
altijd de traditionele dorpssmid. We verrichtten alle voorkomende werkzaamheden en tevens aanverwante winkelverkoop. Deze bestond voornamelijk uit verkoop van handgereedschappen en kachels etc. Dit gaf toen toch ook wel grote
voldoening. Op een bepaald moment moet je kiezen. Met de aardgas kwam
ook de kachelverkoop in stroomversnelling. We doen nog veel in kachels. De
grootste vernieuwing heeft echter plaatsgevonden in 1977. Met de aankoop
daarna van het pand hiernaast konden we onze zakelijke aktiviteiten flink uitbreiden."

Barendsen: „We hebben bewust enkele jaren geleden gekozen voor de DoeHet-Zelf-markt. Knaptop brengt alles voor de doe-het-zelvers. De mensen beschikken allemaal over veel vrije tijd. Kijk, als je voor een simpel schapje naar
de vakman moet gaan, is dat veel te duur. Onze jongens helpen de klant daarmee. We zagen het gratis op maat en leveren de verdere attributen die men
nodig heeft. Wij brengen voor deze categorie klanten een totaal pakket.
Hier in Vorden bestond grote behoefte aan zo'n bedrijf. We trekken ook veel
klanten uit de regio. Daar zijn we erg blij mee. Vorden ligt lekker centraal en er
is hier altijd wat te doen. We hebben hier flink wat aktieve ondernemers. Men
komt graag naar Vorden. We hebben hier in veel branches veel te bieden.
Gezamenlijk organiseren de ondernemers flink wat akties. Ik vind dat belangrijk."

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

Henk Barendsen heeft erg veel plezier in zijn bedrijf. Hij gaat graag met de
jongens op het karwei. Henk: „Dat klopt, maar we hebben een fijn stel medewerk(st)ers die hart voor de zaak hebben. Met elkaar hebben we een leuk team.
Ik mag ook graag af en toe gewoon een praatje maken met een klant in de
winkel. Persoonlijke contacten. Ik vind een telefoonbeantwoorder een onpersoonlijk ding. Maar in telefoons hebben we een goede verkoop. Dan moetje ze
in huis hebben", zo werkt dat.

Luxe-huishoudelijke artikelen
Speciale serviezenafdeling

Veelzijdig bedrijf
Barendsen is een veelzijdig bedrijf. De smederij is één van de hoofdmoten van
het bedrijf. Henk: „Dat zeker." „Wij zijn gespecialiseerd in constructiebouw.
Alle voorkomende constructies en de daarbij behorende werkzaamheden worden door ons bedrijf verricht. Dat is onze specialiteit.
Dan de stalinrichting voor de agrarische sektor. Met de verkoop van stallen
zitten we in de hele regio in een straal van 50 km. We bespreken met de boer
de mogelijkheden aangepast aan het bedrijf. We maken vrijblijvend een offerte,
met allerlei details. In de regel maak ik zelf de offertes en ga ze ook zelf bespreken met de boer. Persoonlijk contact vindt ik heel belangrijk."

Door de prachtige beschikbare ruimte is de winkel erg overzichtelijk. Men kan
er alles gemakkelijk vinden. Uzerwaren, gereedschappen, maar ook kachels,
houtbewerkingsmachines, verf, behang en hout, om maar eens een greep te
doen.

Speciaalzaak
huishoudelijke artikelen

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Sinds kort hebben we de luxe en huishoudelijke artikelen ondergebracht in een
nieuwe vestiging aan de Kerkstraat. Onze dochter Annet heeft daar een speciale afdeling in deze artikelen. Ze doet dat met twee medewerksters. Alles op
huishoudelijk gebied. Schitterend servieswerk in allerlei motieven. Maar ook
afdeling pannen, schalen, teveel om op te noemen. Electrische keukenhulpen
zijn veelvuldig voorradig. Praktische kado's in alle prijsklasse zijn er te vinden.

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

SPAARHYPOTHEEK
De voordeligste is een
optelsom van rente en te
betalen premie.
Vraag een gratis offerte.

steeds

doeltrtfftiuil

Zutphenseweg - Vorden
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Barendsen: „Ze doen het 'hartstikke' leuk en ze hebben er veel plezier in." Hoe
ziet Baretten de toekomst? „Goed, erbij blijven, aktief op de wenAn van het
publiek in^selen. Vorden is een mooie plaats, wij moeten er vooWorgen dat
men hier goed kan slagen, dat is in ons aller belang. Zo simpel is dat."

DROGISTERIJ
TEN KATE

WAPEN- EN SPORTHANDEL

;*$.%?
- '•'{'•

Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742

Kunstgebitten reparatie

Ook voor beter slijpen

r"T5

Natuurlijk bij
Wenzel Spellbrink
Winterswijk:
05430-18585
Ruurlo:
05735-2136

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

voor solo of kombinatie

Bel nu: 05735-1788

de nieuwe top-formatie

Voor jonge mensen die opgeleid willen
worden tot vakman met een zeer afwisselend werk, is dit de kans om hierop te
solliciteren.
Onze gedachten gaan uit naar een
handige jongeman van, ca. 18-20 jaar
oud.
Gaarne schriftelijke sollicitaties richten aan:
HelminkB.V., Postbus 40, 7250 AA Vorden.

Erkende
binnenhuisarchitectuur

Opleiding voor het examen chauffeursdiploma

en

presenteren

leerling stoffeerder

, 7000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

CCV-B
STICHTING POPBELANG ACHTERHOEK

Op korte termijn is er in ons bedrijf te
Vorden plaats voor een

Wij geven een kursus van 18 weken, 1x per
week, 's avonds (maandag- of woensdagavond), 3 uur per avond.

rijschool
GROEIMEVELD

De nieuwe kursus start
medio februari 1990.

OS735-178S

RUURLO
GARVELINKPLEIN 11

RIJSCHOOL GROENEVELD

Woningtextiel
VORDEN
Zutphenseweg 24 Tel 05752 1514

ELMINK

meubelen

EIBERGEN
J W Hagemanstraat 3 7
Tel. 05454 74190
Maandagmorgen gesloten
Vrijdag koopavond

Forsythia met garantie?
Jazeker, Tuincentrum Vorden verkoopt al z'n planten,
heesters en bomen met volledige garantie van
hergroei. Dus ook die mooie Forsythiastruiken van
anderhalve meter hoog die we nu in de aanbieding
hebben. Ze staan bijna in bloei en als u ze nu koopt,
hebt u heel gauw een fleurig stukje voorjaar in de tuin!
Voor de prijs hoeft u 't niet te laten:

f 2,50 per struik!

UNDERCOVERBAND
Bert Heerink, Dick Kamper, Ronald Becking,
Ivo Elfers en Ciryl Whistler brengen popmuziek
en show in optima forma.

zaterdag 17 februari
jeugdsoos FLOPHOUSE
Toldijk
zie elders in dit blad

Wij steken al onze
energie in een energiezuinige
installatie

A/dg een reden om eens rond te snuffelen in ons
nieuwe tuincentrum:

3 zakken tuinaarde
voor maar f 7,50
Onze openingstijden zijn:
dinsdag t/m vrijdag doorlopend van 9.00-18.00 u.
Zaterdag van 9.00-17.00 u.

Graag tot ziensl

INSTALLATIEBEDRIJF

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

WORDEN
(v/h Kwekeri] Spiegelenberg)
Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671

CONTACT
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Adjunktsecretaris G.M. V.L. B. Hiddink tijdens discussieavond:

Demi Byou geopend

'Beschuldigende vinger naar de
6
landbouw onterecht
Milieu is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp. Reden
voor de Gelderse Maatschappij van Landbouw om aan dit onderwerp een speciale avond te wijden. Voor een goed gevulde zaal in
Hotel Bakker leidde de adjunkt secretaris van de G.M.V.L., de
heer Hiddink de avond in.
Hij stelde dat de landbouw wel degelijk haar verantwoordelijkheid dient te nemen bij het terugdringen van de milieuproblematiek. Het feit dat steeds de beschuldigende vinger naar de landbouw gaat noemde hij echter onterecht. 'De industrie en de huishoudens hebben wellicht veel grotere nadelige milieu aspecten.'
'Het aanpakken van het autogebruik
ligt politiek echter zeer gevoelig. Willen landbouwbedrijven diepte-investeringen kunnen doen ter verbetering
van het milieu, dan dient het beleid wel
gericht te zijn op voldoende rendabele
bedrijven die dergelijke investeringen
ook kunnen betalen.

worden dat de overheid middels voorlichting en gerichte subsidies steeds
vergrotingen intensivering heeft gestimuleerd.
Het gaat niet aan om nu alle verantwoordelijkheid en alle kosten op de
landbouwers af u- wentelen. De betalingsbalans en daarmee alle burgers
van Nederland profiteren immers nog
Momenteel worden door beperkende dagelijks van het grote export overmaatregelen de bedrijven ingekrom- schot (20 miljard gulden per jaar) dat
pen en aan banden gelegd en ander- de landbouw bewerkstelligt', aldus de
zijds gedwongen kosten te maken. l)it- heer Hiddink.
gaat niet samen', aldus de heer Hid- Vervolgens werd een videofilm verdink.
toond waarin naar voren kwam dat er al
'Ook dient niet uit het oog verloren te vele bedrijfssystemen zijn die b.v. am-

4an de Dorpsstraat 17 is vanaf 8 februari Demi Byou gevestigd. De winkel waar voorheen de Groentevakman was
gevestigd heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan en is keurig en overzichtelijk ingericht. De collectie sieraden
ed. mag er zijn. Ook voor heren de nodige byouterieën, zoals dasspelden, kettingen, armbanden etc. Demi Byou is de
gehele week geopend, behalve 's maandags. Men kan er dan ook vrijblijvend terecht voor alle informatie en advies.

itievaria
Nu het mooie weer zich omstreeks
dinsdag 6 februari aandiende kwamen
ook de eerste klachten alweer binnen
over jongelui die met bromfietsen e.d.
door de bossen crossen. Ze veroorzaken daarbij veel onrust voor het wild en
overlast voor omwonenden. De politie
gaat het toezicht hierop verscherpen.
Op donderdag 8 februari hield de politie op verschillende plaatsen in de gemeente Vorden radarsnelheidscontroles, waaronder Ruurloseweg, Baakseweg. In totaal passeerden 480 motorvoertuigen de controleplaatsen. Er
werden 35 overtredingen van de maximum snelheid geconstateerd. Processen-verbaal zijn/worden opgemaakt.
Tijdens een routinecontrole van de
peildienstvan de Radio controle dienst
van de P.T.T. is op 8 februari in samenwerking met de Rijkspolitie Vorden
een geheime zender uit de lucht gehaald. De apparatuur is in beslag ge-

GROEP VQRDFN

nomen. Proces-verbaal wordt opgemaakt.
Op vrijdag 9 februari wederom een
snelheidscontrole op diverse plaatsen
in de gemeente Vorden: er passeerden
653 automobilisten. 55 Reden te hard
en kregen een proces-verbaal.
Tijdens een controle op 9 februari
werd een bestuurder uit Den Haag gecontroleerd die nog diverse bekeuringen had uitstaan. Na betaling van de
schuld mocht hij zijn weg vervolgen.
7aterdag 10 februari. Er was geconstateerd dat er weer een fiets ontvreemd
was uit de fietsenstalling bij de N.S.
Op zondag 11 februari tijdens een zeer
hevige hagelbui slipte op de Zutphenseweg een automobilist uit Wamsveld.
De auto botste frontaal tegen een
boom en werd geheel vernield. De bestuurder kwam er wonder boven wonder met een enkele schram af.

Jaap Sanders
verlaat Dash
Na vier jaar trainer/coach te zijn
geweejgjhy Dash, heeft Jaap Sanders b.^pPten er een punt achter
te zetten. Sanders kwam in het
seizoen 198(V87 en in die tijd
bracht hij het eerste dames team
van D^^h van de 3e naar de 2e
ciivisieflpraar het drie jaar verbleef. W
De stap van Sanders heeft niets te
maken met de resultaten van het
afgelopen seizoen. Na vier jaar
vindt Jaap Sanders dat het tijd
wordt om een nieuwe frisse wind
u- laten waaien bij de selectie.
Daarom heeft hij het besluit genomen om aan het eind van het
seizoen 1989/'90 zijn trainerstaak neer te leggen. Jaap Sanders
vindt 4 jaar voor dezelfde groep
wel de beste tijd. De vereniging
Dash betreurt dit besluit, maar
wenst Jaap het allerbeste in zijn
verdere volleybal loopbaan.

C~)l~)PTl h
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Keuze uit de nieuwe boeken
Ali, Muhammed
Mohammed;
Bloem, Marion — Vaders van betekenis; Dandy, De - of De overschrijding
van het alledaagse; Dorrestein, Renate
- Voor alles een dame; D^r, Wayne
- Eerst geloven, dan /^B EekhofStork, Nancy — Zelf kaas manen en andere zuivelprodukten; Finkers, Herman — Verhalen voor in het haardvuur; Freeman, Roger D. — Als je kind
niet horen kan; Gordon, U^hara - Ik
dans zo snel als ik kan; Hai^Pf Chris —
Beroemde automerken: de Jaguar;
Hoegee, A. van — Een boekje open
over zijde; Kersten, Michiel — De Nederlandse kopergravure; Lewis, Roland
— Videofilmen kan iedereen: praktisch
handboek; Mochel, Henk — Seksueel
onvermogen; Nijkerk-Pieters, Ingrid
— 4000 moderne en klassieke voornamen; Peppink, Lida — Voetreflexzonetherapie; Roemer, Astrid - Levenslang gedicht; Roemer, M.G.N.
Ozonlaag; Sleeuwenhoek, Hans Chronische pijn; Textiel ABC, het; Visser, Hanna — Het verleden voorbij;
Wallast, Martin - Autobussen in Nederland.

Vorden herontdekt
samenzang
Meer dan 300 belangstellenden kwamen 11 februari jl. naar de
Vordense Dorpskerk om er te genieten van een optreden van de
zanggroep 'Gebroeders Eijkelkamp' en daarnaast vooral ook zelf
te zingen.

Saucijzen in tomatensaus

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Dat er in Vorden behoefte aan samenzang bestaat, hadden de jeugdwerkcommissies al ontdekt, die in hun
'Voordediensten' ruim aandacht aan
dat onderdeel besteedden. Afgelopen
zondagavond organiseerde vervolgens
deren als 'Majesteit' en (met dwarsfluitbegeleiding) 'Kom'.
Daarbij kwamen diverse liederen uit de
internationale- en nationale zangtradities naar voren. Bij de gezamenlijke
zang klonken naast de negrospiritual
'Glory Hallelujah' onder andere bekende Nederlandse liederen als 'Welk
een vriend' en nieuwe opwekkingsliederen als 'Majesteit' en (met dwarsfluitbegeleiding) 'Kom'.
De gebroeders Eykelkamp vulden dit
genre aan met o.a. oude kerkliederen.
Zo zongen zij het melodieuze 'Panis
Angelicus', het a-capella 'Zum Gloria'
en de eeuwenoude tekst van de Ambrosiaanse Lofzang. Predikant P.W. Dek-

ker zette daarnaast de reden van deze
lofprijzing/samenzang uiteen.
Vorden volgt wat deze zangavond betreft de landelijke 'opmars' van zulke
bijeenkomsten. Want ook elders bestaat behoefte daaraan, zoals wel blijkt
uit de maandelijkse Amsterdamse
zangavonden (o.l.v. de componist Willem Vogel) en de evangelische aktiviteiten als 'Celebration' en 'Night of
praise' (onlangs in Arnhem).
De Vordense organisatoren hopen dit
jaar nog eens een samenzang-avond te
organiseren en daarbij de coördinatie
van zang en begeleiding verder uit te
werken. Een naam voor deze aktiviteit
is al gevon'den: 'Vorden zingt'.
Hopelijk blijft men wel Nederlands
zingen want zingen in een buitenlandse taal is toch niet zo nodig in Vorden,
vooral voor de wat oudere kerkgangers
geeft dit problemen. Al met al was het
toch een mooie zangavond.

N.C.V.B.

Soos Kranenburg

Maak de saucijzen, nadat ze uit het hete water zijn genomen, droog met keukenpapier en laat ze zoveel mogelijk afkoelen.
Wentel de saucijzen vlak voor het bakken door een beetje bloem. Verhit 75
gram boter in een koekepan. Wacht tot het schuim op de boter begint weg te
trekken en leg de saucijzen in de pan. Temper de warmtebron en bak de saucijzen in 10 tot 12 minuten rondom goudbruin en gaar.
Neem ze uit de pan en houd ze warm (verpak ze eventueel in een stukje aluminiumfolie). Verwijder op 2 a 3 eetlepels na de bakboter uit de pan en roer l eetlepel gezeefde bloem door de resterende bakboter. Los 3 eetlepels tomatenpuree in 3 deciliter bouillon op. Schenk het mengsel in de koekepan en blijf
dan zolang roeren tot een licht gebonden saus is ontstaan. Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjes doorkeken. Voeg er wat zout, peper, l mespunt suiker en eventueel enkele druppels Tabasco of Worcestershiresaus aan toe. Zeef
de saus in een klein pannetje en breng het opnieuw aan de kook.

Op 30 januari hield men de jaarvergadering. Het was een goed jaar, want het
ledental steeg tot 114.

Roer er vlak voor het opdienen 2 a 3 eetlepels room (op kamertemperatuur)
door. Leg de saucijsjes op een voorverwarmde schaal, schenk de saus erover
en bestrooi alles met wat fijngehakte peterselie.

Daar mevr. Helmink aftredend en niet
meer herkiesbaar was werd mevr. Zents
als nieuwe voorzitster gekozen.

Tip: bij bloemkool, sperzieboontjes en koolrabi smaken gebakken saucijen met
tomatensaus erg goed.

De N.C.V.B. houdt dinsdag 20 februari
in het Dorpscentrum haar jaarvergadering. Deze avond zijn de aftredende
bestuursleden mevrouw De Jong en
mevrouw Kieft, niet herkiesbaar. Nieuwe bestuurskandidaten zijn mevrouw
Weevers .en mevrouw Ridder.
De heer Hoornen berg verzorgt deze
avond middels gedichten en schetsjes
voor het ontspannende gedeelte.

moniakvervluchtiging en mineralenverlies beperken.
Uit de discussie bleek dat vrijwel alle
aanwezige landbouwers reeds maatregelen hebben genomen om de milieu
belasting tegen te gaan.
Bijvoorbeeld dooi het gebruik van fosfaatarm krachtvoer, het gebruik van
mestinjecteurs en zodebemester en de
bouw van mestsilos waardoor een lager
kunstmestgebruik ontstaat.
De bereidheid om nog verdere maatregelen te treffen hangt af van de rentabiliteit van het bedrijf en tevens van
wettelijke maatregelen.
Velschillende onderzoekers spreken
elkaar tegen. Zo kwam onlangs aan het
licht dat de ammoniakuitstoot van bedrijven slechts de helft is van wat tot
dusverre steeds werd aangenomen. Zo
weet de boer niet waar hij aan toe is.
Uit deze avond, die onder leiding stond
van de tweede voorzitter de heer R.
IVlgrum bleek duidelijk dat er al veel
gedaan wordt en ook dat de bereidheid
bestaat medewerking te geven aan verdere maatregelen die een positief effekt hebben op de eigen leefomgeving.

Gevaar (te) geveld
De stormen die over ons land raasden hebben verscheidene Vordenaren ertoe
aangezet hun woonomgeving veiliger te maken. Zo moest een bijna 25 meter
hoge populier verdwijnen, die vlak naast een woonhuis aan de Staringstraat
stond.
Er was al enige tijd een vergunning verstrekt voor het kappen van de bejaarde
boom. Het stormachtige weer zorgde ervoor dat het dreigende gevaarte vorige
week vrijdag daadwerkelijk werd geveld, (zie foto)
Voor de omwonenden was het kappen een spectaculair gezicht, maar tevens een
geruststellend idee.

Nieuwe outfit F.D.T.V.

Saucijzen worden meestal samengesteld uit gekruid varkens- of kalfsgehakt.
Het is verstandig om saudjzen en andere verse worstjes voor het bereiden 5 tot 8
minuten in ruim water, dat tegen de kook aan wordt gehouden, te leggen. Hierdoor voorkomt u dat de saudjzen of worstjes tijdens het bakken of roosteren barsten en daardoor hinderlijke spatten zullen veroorzaken.
Reken voor 4 personen op 4 paar saucijzen. Verder heeft u nodig: bloem,
bouillon (eventueel van tablet of poeder), tomatenpuree, (koffie)room en enkele takjes peterselie.

Bereidingstijd: 30 minuten - Energie per portie: ca. 1685 kJ (400 kcal)

De nu al meer dan een jaar bestaande dartvereniging heeft met
ingang van het nieuwe jaar een sponsor. De heer H. Huinink,
eigenaar van Fashion Corner heeft de leden van de dartvereniging van shirts voorzien.
Medesponsors Arnold en Ria Schut
eigenaars van Café Uenk hebben hun
café beschikbaar gesteld, om op de
woensdagavond in competitieverband
te kunnen spelen.
In de competitie wordt het speltype
501 gespeeld, hierbij is het de bedoeling om zo snel mogelijk van 501 op O
punten te komen, waarbij men meteen
dubbel moet eindigen. Het dartspel in
de volksmond beter bekend als pijltjesgooien, wordt gespeeld met 3 darts.

De F.D.T.V. bekleed op dit moment
een derde plaats met een goede kans
op promotie naar de eerste divisie. Met
de komst van de kabel-TV en programma's zoals Bull's Eye begint de dartsport een steeds grotere bekendheid te
krijgen. Interesse???
vlnr.: sponsors H. Huinink en A. Schut,
spelers H. Steenbreker, W. Bosch, (',. ^teenbreker, H. Oosterink, H. Arendsen, P. Bogers.

onmachtig
SPORT-nieuws Vorden
tegen tien
Dames Dash/Sorbo A.Z.C.'ers:2-3
Dat een ploeg, in dit geval AZC, bijna
verliezen met 3-0
drie kwartier met tien man moest spehoeft lang niet altijd een nadeel te
van Zwovok Zwolle len
zijn. Vorden I ondervond dat zondag
De dames van Dash/Sorbo hebben zaterdagmiddag tegen de tweede uitgaven van Zwovok maar heel even de illusie mogen koesteren dat er in Zwolle
één of twee punten te pakken zouden
zijn. Dat was in de derde set.
De Vordense dames hadden de eerste
twee sets reeds verloren maar kregen
alle kans de derde set naar zich toe te
trekken om daar mee de wedstrijd met
nog één of twee sets te kunnen verlengen.
Dash kwam in die derde set verdiend
met 0-4 en 3-6 voor. Er volgde toen een
korte inzinking waardoor Zwovok
langszij kon komen (10-10). De Vordense dames kwamen opnieuw op
voorsprong maar konden deze weelde
in een slotfase van een set wederom
niet dragen, waardoor de thuisclub via
12-12 de laatste punten bijeen vergaarde 15-12.
Bij afwezigheid van Jaap Sanders werden de Dash/Sorbo dames deze middag gecoached door haar vroegere
aanvoerster Tineke Elbrink. Tineke
kwam voor het eerst in de eerste set bij
een 5-0 achterstand middels het aanvragen van een time-out in aktie.
Dash/Sorbo kwam terug en reduceerde de achterstand tot 5-3. Daarmee had
de Vordense ploeg dan ook gelijk haar
kruit verschoten, want Zwovok kende
hierna geen enkel pardon meer. Setstand 15-8.
De tweede set was voor de thuisclub helemaal een walk-over. Dash/Sorbo
werd in no-time van het veld gespeeld
met 15-3. De derde set eindigde zoals
boven omschreven in 15-12. Eindstand
3-0.
Zaterdag aanstaande krijgt Dash/Sorbo bezoek van Normis Orion 2 uit Doetinchem.

Programma
H3C Terwolde 3 — Dash 4
D2B Terwolde 2 — Dash 4
D3B Devolco 7 — Dash 7
H recr.E Dash.— Socii
D recr.H Dash — de Hoven A
D2A Boemerang 3 — Dash 3
D3AHeeten l — Dash 5
D3CDVO5 — Dash 6
MC l Almen C l — Dash C l
HlDashl—Wik2
Hl Dash 2 — DVO l
H2B Dash 3 — Harfsen 2
D4B Dash 8—Wilhelmina 5
ICIDashCl—SVSC1
D2 div.A Dash/Sorbo - - Normis/
Orion 2

Uitslagen
D2B DSC 2 —Dash 4 l-2
D4BVios5 — Dash 8 2-1

Waterpolo
Heren Vorden '64 verslaan
Noord Veluwe met 3-2
De heren van Vorden '64 hebben zaterdagavond thuis een kleine doch verdiende 3-2 overwinning behaald op het
team Noord Veluwe 1. In de eerste periode werd het dankzij een fraaie lob
van Jaap Stertefeld 1-0. De bezoekers
kwamen enkele minuten later op gelijke hoogte 1-1.
In de tweede periode bracht Noord Veluwe de stand weer in evenwicht. Tien
seconden voor tijd viel de beslissing.
Uit een man meer situatie scoorde André Karmiggelt de winnende treffer in
een door beide teams goed gespeelde
wedstrijd.

OKK (dames) — Vorden '64

11-1
De dames van Vorden '64 hebben zaterdagavond tegen de aanstaande kampioen OKK een flink waterpolo lesje
gekregen. In de eerste periode nam
OKK reeds met 4-0 de leiding. Nadat
OKK in de tweede periode tot 5-0 was
uitgelopen scoorde Grietje Welleweerd
tegen: 5-1.
In de derde periode werd de voorsprong opgevoerd tot 10-1, waarna
OKK het in de vierde periode duidelijk
wat kalmer aandeed en slechts éénmaal
scoorde 11-1.

Dammen
Het tweede team kan zich na de duidelijke 6-14 nederlaag opmaken voor degradatie naar de distrikts-eerste klasse.
Op de overwinning van DEV viel niets
af te dingen. Tegen liefst 4 nederlagen,
waren er absoluut geen winstkansen te
onderkennen voorde DCV-ers.
Martin Boersbroek en Theo Slütter liepen zelfs nog langs de afgrond: Boersbroek na een krakkemikkig aandoend
klassiek middenspel en Slütter na een
vijandelijke combinatie.
T.Janssen —J. Reiffers 0-2 5
S. Buist — E. van Maanen 1-11
M. Voskamp—J.Willemsen 1-1 7
B. Nijenhuis — P. Davidse 0-2 2
M. Boersbroek—J. de Groot 1-13
S. Wiersma —W. Aalderink 1-19
J. Koerselman — E. Loozen 1-1 8
H. Klein Kranenbarg — G. Schuurman
0-24
B. Breuker— M. Zomerhuis 0-2 10
T. Slütter—J. Aalderink 1-1 6

aan den lijve. Na twee minuten spelen
in de tweede helft werd AZC-speler W.
Mennink, nadat hij Edwin Meijer onderuit had gehaald, uit het veld gezonden.
Vorden leidde op dat moment met 2-1.
Normaliter moet een ploeg dan natuurlijk in staat zijn de voorsprong uit
te bouwen of deze op zijn minst tot het
laatste fluitsignaal te konsolideren.
De geelzwarten leverden echte reen
wanprestatie want in plaats zegevierend uit de strijd te komen, ging de volle buit naar de Zutphenaren. Notabene naar de ploeg die op dat moment
onderaan de ranglijst bungelde!
Vorden liep nl. de tweede helft met
open oog in de val. Doorlopend in de
aanval, maar onmachtig te scoren.
AZC speelde het spel slimmer. De rode
lantaarndrager restte slechts één ding
nl. op de counter spelen. Dat resulteerde in de dertiende minuut door een
doelpunt van Marcel de Beus in een
2-2 stand.
Twee minuten later kon AZC opnieuw
feest gaan vieren en schootjilman Taskabaran de bal onhoudbaar langs invallerdoelman Wim Becker: 2-3. Vorden kreeg nog een halfuur de gelegenheid de smaad van de achterstand uit te
wissen.
Tot grote ontsteltenis van de Vordenaanhang bleef de thuisclub schutteren.
In de eerste helft had Vorden door
Mare van der Linden een 1-0 voorsprong genomen. Marcel de Beus
bracht de partijen in de 12e minuut
naast elkaar. Jan Groot Jebbink zorgde
in de 43e minuut voor een 2-1 ruststand.

Voetbal
Uitslagen
Vorden l—AZC l 2-3
Ruurlo 3 — Vorden 2 0-2
Rietmolen 4 — Ruurlo 4 3-0
DEO 5 —Vorden 8 l-2
Zelos Al —Vorden Al 1-2
GSV '63 Al —Vorden A2 1-3
Schalkhaar BI —Vorden BI 2-1
Vo.-den C l — Heeten C l 2-2
Vorden C2 — Rietmolen C2 2-4
Programma
Beekbergen l — Vorden l
AjaxB2 — Vorden 3
Diepenheim 4 — Vorden 4
Markelo 6 — Vorden 6
Witkampers 9 — Vorden 7
Vorden 8 — NeedeS
Vorden Al—AZSV Al
Vorden A2 — Neede A3
Vorden BI — Colmschate BI
Neede C l —Vorden Cl

Zaterdagvoetbal
S.V. Ratti—A.G.O.V.V. 3-1
S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag een
3-1 overwinning behaald op het bezoekende A.G.O.V.V. uit Apeldoorn. Ondanks de lage klassering op de ranglijst
bezorgde de ploeg uit Apeldoorn de
Kranenburgers een moeilijke middag.
Gedurende de eerste helft wist de
thuisclub zich weinig kansen te creëren. Het geroutineerde A.G.O.V.V.
ontregelde het spel van de Kranenburgers op een clevere wijze en was uit
snelle counters enkele malen gevaarlijk. Na een half uur spelen nam Ratti
echter de leiding toen Mark Sueters
een goede voorzet van Piet Immink
fraai langs de A.G.O.V.V.-doelman
kopte (1-0).
In deze stand kwam tot de rust geen
verandering. Na de pauze gingen de
bezoekers op jacht naar de gelijkmaker. Dankzij enkele uitstekende reddingen van doelman Robert Bos en Gerard Waarle, die de bal op miraculeuze
wijze van de doellijn haalde, kwamen
de Apeldoorners niet tot scoren.
Halverwege de tweede helft wist Ratti
binnen één minuut de score tot 3-0 te
verhogen. Eerst scoorde Jeroen Tolkamp uit een voorzet van Dinant Hendriksen met een kopbal 2-0 terwijl
Mark Sueters een onachtzaamheid in
de A.G.O.V.V.-verdediging afstrafte en
zijn tweede doelpunt liet aantekenen.
Na dit doelpunt gaf A.G.O.V.V. zich
gewonnen en had de thuisclub nog enkele fraaie mogelijkheden om de score
te verhogen maar liet deze onbenut.
Kort voor het einde van de wedstrijd
scoorde A.G.O.V.V. de verdiende tegentreffer(S-l).
A.s. zaterdag speelt S.V. Ratti in Apeldoorn tegen Z.V.V. '56

L.R. en P.C. de
Graafschap
Ponies
Op zaterdag 10 februari werd een
kringwedstrijd gehouden in Haaksbergen. Hierbij behaalde Rinie Heuvelink
met Lucky de Ie prijs in het L-springen
en Nicole Douma met Mixi de 3e prijs
in het B-springen.
Over het totaal van drie kringwedstrijden in de kring Achterhoek-Noord
werd Nicole Douma Ie in de eindrangschikking en kringkampioen in het
B-springen, categorie D.

In diezelfde totaalrangschikking werd
Brenda Groenendal met haar pony
Easter MM 3e.

Ratti 2 (zaterdag) in nieuwe outfit

Rinie Heuvelink werd kringkampioen
in het L-springen categorie B. Zij
wordt tevens afgevaardigd naar de Gelderse kampioenschappen in Nijkerk.
Paarden
Bij de indoor wedstrijden Dressuur in
Lochem werd Rita Wijnbergen met
haar paard Charlie Ie in de klasse L2
met 130 punten.

Badminton-Flash
Flash l speelt de laatste tijd alleen nog
maar spannende wedstrijden. Vorige
week kwam de eerste winst aanzetten
tegen Eefde. Op 23 januari echter
speelde team l tegen het eerste team
van Didam.
Ook deze wedstrijd was niet zonder
spanning. De eerste herenenkel ging
in twee moeizame sets naar Didam. De
tweede enkel leverde nog een andere
strijd op. Na de eerste set verloren te
hebben, dacht de tweede heer van Didam dat de scheidsrechter enige malen
partijdige beslissingen in zijn nadeel
nam. Hij liet dit verbaal ook merken.
Hierdoor nam de concentratie bij beide spelers wat af en won de Didammer
de tweede set in 13-15.
Vervolgens won hij ook de derde set.
De damesenkels eindigden respectievelijk in een overwinning en een driesets nederlaag. De herendubbel was
weer eens heel spannend maar in drie
slopende sets was het toch Didam dat
het laatste belangrijke punt maakte.
Verder werd alleen nog de eerste mix
op sterke wijze veroverd, maar dit was
niet genoeg om een nederlaag van 3-5
af te weren.
Tegen Euro speelde Flash 2 zoals een
week ervoor. Op zeer tactische wijze
werd het team uit Dinxperlo aan de
kant gezet. De tweede damesenkel eindigde in een driesetter die in drie sets
eindigde. Gelukkig werd deze gewonnen. Ook de andere partijen waren in
twee sets voor de thuisploeg. Het werd
dus weer een 8-0 triomf.

Flash l kreeg Didam op bezoek. Deze
wedstrijd zat vol spanning en de uitslag
van 3-5 had net zo goed andersom kunnen zijn. Tegen Doesburg werd de vorige keer een^celijkspel behaald, maar
een dusdan^B-esultaat zat er in de
thuiswedstrijdniet in.
Alleen de tweede herenenkel kon gewonnen worden na een goede eerste
set en een moeizame tweede set. De
winst in de^fceede damesenkel ging
pas na een i^P^nging in de derde set
naar Doesburg. In de dubbels was
Doesburg sterker en met een 1-5 stand
konden de mixen gespeeld worden. Alleen de eerste werd met overmacht gewonnen. Een 2-6 eindstand was bereikt.
Flash 2 won met een 8-0 van Euro. Alleen de tweede damesenkel leverde
nog een derde set op.

Culturele avond van
de standorganisaties
Vrijdagavond 16 februari wordt in zaal
de Herberg in Vorden een culturele
avond gehouden welke wordt georganiseerd door de afdeling Vorden van
de GMvL, de Plattelandsvrouwen en
Jong Gelre.
Tijdens deze avond zal de muziekgroep
'Spöl' uit Zelhem optreden.
'Spöl' is een muziekgroep die in 1985
werd opgericht. In de beginperiode
werden er liedjes uit het repertoire van
de Ierse folkgroep 'The Dubliners' en
werden ook bestaande Saksische volksliedjes gezongen.
Dit laatste sloeg het meeste aan omdat
alle leden uit de Achterhoek afkomstig
zijn. Reeds na enkele maanden ontstonden de eerste composities met
eigen Achterhoekse teksten.
De groep heeft thans een repertoire
van 40 nummers. De diverse stijlen zijn
country & western, Caraibische en
Zuid-Amerikaanse en soms jazz en pop
invloeden. Het aantal instrumenten is
in de loop der jaren belangrijk uitgebreid. Belangrijk blijft evenwel het
akoustische geluid.

Oranjefeest
Medlertol 1990
De datums staan alweer vast voor de
aktiviteiten die de oranjecommissie
Medlertol organiseren voor het komendejaar.
Vrijdag 2 maart: verwerpingsavond
met o.a. sjoelen, balero, Rad van Avontuur, spijkerslaan, schieten etc.; zaterdag 7 juli: (een week voor het Oranjefeest) Avondoriëntatiewandeling; vrijdag 13 juli: Oranjefeest Medlertol; zaterdag 14 juli: Oranjefeest Medlertol,
's middags de welbekende volksspelen,
's avonds grandioze dansavond; zondag 26 augustus: Fietspuzzeltocht, dit
na een groot succes van vorig jaar
wordt het weer 's middags gehouden.
Noteer de datums alvast in de agenda,
want dit mag men beslist niet missen!

Staand v.l.n.r.: leider H. Gosselink, R. Gosselink, W. Stokkink, sponsor H. ten Barge, E. Plomp, J.
Harmsen, W. Lichtenberg, R. Wagemans, grensrechter M. Bekman.
Zittend v.l.n.r.: A. Balvert, H. Olthaar, E. Wasseveld, R. Bos, G. Bogchelman, J. Batenburg, G.
Oosterlaken.
Het is alweer 7 jaar geleden dat 'De
Herberg' shirts aanbood aan destijds
Ratti 3. Tot aan het eind van seizoen
'88/'89 waren deze in gebruik. Helaas
door een gebrek aan spelers moest het

3e elftal teruggetrokken worden uit de
competitie, waardoor enkele spelers
naar het 2e 'promoveerden'.
Dit was een goede aanleiding om de
oude shirts te verruilen voor nieuwe.

Zaterdag 3 februari was het dan zover
dat tijdens een stormachtige en natte
dag de nieuwe outfit aangeboden werd
door Hanny ten Barge van 'De Herberg'.

Deurdreajers op
wegnaar 33 j aar
carnaval

Plattelandsvrouwen

Voor inlichtingen: Ria Janssen, tel.
08350-27259; Mimi Hoogland, tel.
08340-34390.

De Vordense carnavalsvereniging de
Deurdreajers heeft haar bestaansrecht
in de loop der jaren overduidelijk bewezen. Over twee jaar wordt een jubileum gevierd: te weten 33 jaar carnaval
in Vorden.
Volgens voorzitter Martin Westerik wil
'De Deurdreajers' na de aanloop van
dit jubileum duidelijk in
aan de 'C' van carnaval en cul
'Het Deurdreajers carnaval moet naast
herkenbaarheid een zekere uitstraling
bevatten naar alle samenlévingsgroepen', zo zegt Westerik.
'Het is gebleken dat wij altij JB staat
zijn geweest om met veel crlRviteit
iets nieuws op te pakken.' Hij wijst
daarbij op de jongste Pronkzitting waar
de Deurdreajers op hun eigen manier
invulling aan gaven. Een prachtige
avond met volop gezelligheid.
In het weekend van 24-25 februari
barst het 31ste carnaval in residentie de
Herberg in al zijn hevigheid los.
's Middags de Playback kampioenschappen en 's avonds een groot carnavalsbal met het dans- en show orkest
'Liberty'.
Het 31ste carnaval kenmerkt zich door
de eerste jeugdprinsen uit deze streek
nl. jeugdprins William de Eerste en
jeugdprinses Mireille de Eerste.
Prins Willem de Tweede die de scepter
zal zwaaien tijdens het Deurdreajers
carnaval is voorstander van een goed
milieubeheer. Zijn slogan 'Spiekers
met koppen sloan, met het milieu mot
het better goan', spreekt wat dat betreft
boekdelen.

FNV belastinghulp
Ook dit jaar kunnen de FNV-leden
weer profiteren van de FNV-belastinghulp. Zij worden gratis geholpen bij
het invullen van het aan hen toegezonden aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting (A- of E-biljet), of vermogensbelasting (B-biljet). Ook voor
T-biljetten kan men terecht.
Dat invullen is voor vele mensen een
groeiend probleem, want de belastingbepalingen veranderen voortdurend.
De biljetten worden almaar ingewikkelder en onoverzichtelijker.
De FNV geeft haar leden al jaren de
mogelijkheid de kosten van betaalde
hulp voor het invullen van het biljet uit
te sparen. Verspreid over het hele land
staat ieder jaar een corps van circa
4500 speciaal opgeleide kaderleden
klaar om andere FNV-leden met het invullen van het A-, E-, B- of T-biljet te
helpen. Met de hulp van dit corps deden vorig jaar maar liefst 85.000 FNVleden hun voordeel.
De toeloop voor dit uniek stuk dienstverlening neemt van jaar tot jaar toe.
Dat komt omdat de FNV-belastinghulp
in de loop der jaren een uitstekende
naam heeft opgebouwd.
Ook bij de belastingdiensten zelf, waar
men graag gebruik maakt van de inzichten en ervaringen van het FNVcorps.
De FNV-leden in Vorden, die van deze
service gebruik willen maken, kunnen
zich voor het maken van een afspraak
aanmelden bij: Ab Turfboer, Insulindelaan 18. (zie de advertentie)

De bijeenkomst van de Plattelandsvrouwen stond dit keer in het teken van
het milieu. Mevrouw Brinkman uit
Heerlen en Mevrouw Aartsen uit Vorden hielden een inleiding over dit onderwerp.
Zo kregen de dames een idee over wat
er zoal in het algemeen en in Vorden
over het milieu gaande is. Uit de inleiding bleek dat er heel wat aan het milieu wordt gedaan.
Ook de gezinen zelf kunnen bijdragen
leveren aan het milieu. Voor degene
die meer informatie willen is er een
boekje te koop met als titel 'Milieu sparend huishouden'.
De dames Brinkman en Aartsen werd
dank gebracht en kregen als blijk van
waardering een boeket bloemen aangeboden.
Op de volgende bijeenkomst zal Jan
Versteegt uit Ruurlo de dames het één
en ander over het weer vertellen.

GMvL
De Gelderse Maatschappij van Landbouw houdt dinsdag 20 februari haar
jaarvergadering in zaal De Herberg. Bij
de bestuursverkiezing is heer B. Fokkink aftredend en herkiesbaar. De heer
B. Abbink is niet herkiesbaar.
Door het bestuur wordt mevrouw A.H.
Arfman-Hiddink kandidaat gesteld. Na
afloop van het officiële gedeelte zal ingenieur G. Pol secretaris/penningmeester van de GMvL een lezing houden over 'Europa 1992, en actuele
landbouwproblemen'.

Openbare
Bibliotheek

AGENDA
FEBRUARI:
14 DeurdreajerskarnavalVillaNuova.
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
15 HVGWildenborch.
16 AJK, Weizijnshoeve Hengelo, Jong
(k-lre.
16 Culturele avond De Herberg, Jong
Gelre.
16 Open Tafel, de Wehme.
16 Plattelandsvrouwen, culturele
avond.
20 NCVB,jaarvergadering.
20 Open Tafel, de Wehme.
20 KPOVierakker.
21 HVGWichmond, gespreksavond.
21 HVG dorp Vorden,
boekbespreking.
22 PCOB bijeenkomst in de Wehme.
23 TV, wat doe je ermee?
Dorpscentrum, Jong (ielre.
23 Schoolkarnaval'deDeurdreajers'.
23 Open Tafel, de Wehme.
23 Excursie Jong Gelre, Warnsveld.
24 Kranenburgs karnaval, zaal
Schoenaker.
25 Kranenburgs karnaval, zaal
Schoenaker.
24-25-26-27 Carnaval De Herberg.
27 Open Tafel, de Wehme.
28 Bejaarden, Vierakker.

MAART:
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum,
Vorden.
2 KPO Vierakker, Wereldgebedsuur.
2 Open Tafel in de Wehme.
Gelderland in proza, poëzie en
(i ()pen Tafel in de Wehme.
7 HVG Wie hinond, dia's China.
prenten: expositie in de
7 HVG Linde, Montferland -l- dia's.
bibliotheek
9 Open Tafel in de Wehme.
Dit is de titel van een exclusieve uitgave I O Jubileum Concert Sursum Corda
m.m.v. Vordens Mannenkoor
van de Stichting Beeldende kunst GelChristus Koningkerk.
derland ter gelegenheid van haar 15jarig bestaan in 1988. Voor elke ge- I1 De Deurdreajers, kladden opmaken
in de Herberg.
meente en streek in Gelderland — in
totaal 90 — zocht de SBK een beeldend 13 Soos Kranenburg, Trudy Tolkamp.
kunstenaar en een schrijver of dichter 13 HVG Linde, excursie naar Harfsen.
die een speciale binding hebben met 13 Open Tafel in de Wehme.
een bepaalde gemeente of streek en 14 Plattelandsvrouwen,
weervertellingen.
bereid waren in nieuw werk aan die ge14 of 15 Excursie KPO Vierakker,
voelens uitdrukking te geven.
Rodenburg.
Het resultaat hiervan vormt een expositie, die binnenkort in de galerie van 15 Bejaardenkring de Wehme,
Vorden.
de openbare bibliotheek te zien is.
15 HVGWildenborch, Australië
+ dia's.
16 Open Tafel in de Wehme.
17 Binnensportdagjong Gelre,
Warnsveld.
Het rayon Doetinchem van de Neder- '20 ()pen Tafel in de Wehme.
landse Multiple Sclerose Stichting or- 20 NCVB Vorden, ds. Westerink.
ganiseert een informatieve bijeen- 21 HVG afdeling Dorp, maandelijkse
komst voor mensen met MS, hun begeavond.
leiders en andere belangstellenden op 21 HVG Wichmond, eigen avond.
donderdagavond 22 februari a.s. in 22 HVG afdeling Dorp, PGEM.
verpleeghuis 'Den Ooiman', Groot Ha- 23 Open Tafel in de Wehme.
gen 6 te Doetinchem.
24 Uitvoering muziekver. Concordia,
Voor deze avond is uitgenodigd dhr.
Dorpscentrum.
E.M. Delhaas, anestesioloog, verbon- 27 Soos Kranenburg, middag.
den aan het Sophia Ziekenhuis in
27 KPO Vierakker, voorlichting over
Zwolle.
bloemen etc.
Dhr. Delhaas zal aan de hand van video
en dia's uitleg geven over toediening 27 HVG Wichmond met KPO.
van het medicijn Baclofen middels in- 27 Open Tafel in de Wehme.
brenging van een pompje. Baclofen 29 Bejaardenkring in Dorpscentrum,
Vorden.
wordt gebruikt voor pijnbestrijding, bij
spasmen en in sommige gevallen bij 30 Open Tafel in de Wehme.
blaas- en spraakklachten.

Bijeenkomst voor
mensen met MS .

groenten en fruit
kaas en noten

1J
vieren weer

CARNAVAL

Fam.J.Huitink

A.s. zondag WK Schaatsen Innsbruck.
Ter gelegenheid daarvan bakken wij voor U
voor bij de TV

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

speciale Oostenrijkse lekkernijen:

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 15,16 en 17 februari 1990

in zaal

„De Boggelaar"

Appelstrudel 1 ,50 perstuk
Sachergebak 1 ,75 perstuk
Kaiserbroodjës 0,45
krokant 3,50

o.l.v.

P.S.

met muzikale medewerking van

100 gram 1,99

UIT DE NOTENSAP:
Wintermix

Kaartverkoop 's avonds aan de zaal:

f 7,50pp
beier completer

Leden gratis.

WARME BAKKER

De bakker
cue zelf
elke dag
veis bakt

PI .AA'

250 gram 1,98

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

Maandag, dinsdag, woensdag aanbieding op de borden bij de winkel.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Vordenseweg 32 - WARNSVELD
Tel. 05752-1426

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

Onze collectie sieraden
mag er zijn!
Ook
voor Heren:

makelaars- o.g. en
assurantiekantoor

PRESENTEERT
zetwerk

Dasspelden - Kettingarmbanden Luxe ceinturen - Tasjes - Sjaals
en de bekende BIO-REGULATORARMBANDEN voor allerlei kwalen.

niet alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)
vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel
dat gezien mag worden.

Kom vrijblijvend even informeren.
Wij adviseren u graag.

TE KOOP LANDBOUWGROND
drukwerk

DEMI-BIJOU
Dorpsstraat 17 - Vorden

ZONDAG 18FEBR.AAMNG ll.SOuur
4R f

ENTR£EH(l

»« Inclus^Tkop

koffie.

C

tv

*

ook wij kunnen copieeren
maar daarnaast hebben
drukpersen staat voor het
kwaliteit moet zijn.
de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

de Hurricanes

afwerking
Karkttraat 11 Kaytnborg. Tel. 05753-1203

m

Doetinchem
op

DRUKKERIJ

vrijdag
23 februari

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 • 7250 AA VORDEN
TELEFOON 06761-1010 - TELEFAX 05762-1048

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

aanvang 21.00 uur

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

fons Jansen

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

HONDENTRIMSALON
Joanne Zelle

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

LidNVM

ARAL
Aktiecheque Aktie

De spaarcheques
uit de aktie van
1989 blijven
ook in 1990
geldig!

Het beste der natuur verzameld in één brood:

Waldkorn.
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 23
VORDEN
Tel. 05752-3128/3330
Maak tijdig uw afspraak

VAN ZEEBURG

DE AKTIE GAAT DOOR
IN 1990 MET EEN VERNIEUWD
SPAARASSORTIMENT.

u wordt óók schoon

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
7251
Telefoon 05752 2637

Inlichtingen over dit en al het andere in Vorden te koop
staand onroerend goed:

Zutphenseweg 31 -VORDEN -Tel. 05752-1531
vergaren, lijmen tot bloks,
hechten, vouwen, inbinden.
allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om
het drukwerk 'af te maken.

Taveerne
Uzevoorde

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badkamer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badkamer is immers elke dag weer een genot. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aanleg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

In de buurtschap Veldwijk, aan de Galgengoorweg
gelegen perceel agrarische grond, groot ruim 2,25 ha.
Direkt te aanvaarden.

Makelaars- en Assurantiekantoor

1e optreden in 1990 van

S

Wij bakken alles ZELF en dat proeft U!

Martin Notenkaas

ASSORTI

De hele week
zijn wij geopend,
behalve
's maandags.

per6 stuks

Echte Vordense mik vans-voor 4,50

Prins Evert II

Aanvang: 20.00 uur.

KERS

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

ARAL SERVICE STATION
E.W. A. V D. WEIJDEN
Zutphenseweg 30, Vorden

Aral, méér dan Super

Zijn contactlenzen voor mij geschikt?

Undercoverband
bij ïlophouse
Dick Kemper is in jeugdsoos Flophouse in Toldijk een zeer gewaardeerde popmuzikant. Al jaren is hij met zijn muzikale maatjes present bij de nieuwjaarssessies en in de loop der jaren heeft
'zijn' SPARE TIME BAND diverse keren de Toldijkse soos op z'n
kop gezet.
Na een (kort) avontuur met NO EXQUZE kroop het bloed toch weer waar
het niet gaan kan en was de UNDERCOVERBAND een feit.
Barstensvol kwaliteit en met een levendige show zorgden de vijf top-muzikanten binnen no-time voor steeds verder voortsnellende roem.
Op dit moment wordt hard gewerkt
aan een LP en GD. De verwachting is
dat deze in maart over de toonbank
zullen gaan.
Op zaterdag 17 februari treedt de UNDERCOVERBAND op bij FLOPHOUSE en zullen de oude banden weer worden aangehaald.
Jarenlange ervaring in de popmuziek
en het zich presenteren op het podium
staan garant voor een onvergetelijk optreden, dat voorlopig hoofdzakelijk uit
covers bestaat van o.a. Frankie Miller,
Bryan Adams en ZZ-top.
Vorigjaar benaderde Dick Kemper zijn
oude makker Bert Heerink om te komen zingen en er weer flink tegenaan
te gaan.
Dit ijzersterke duo heeft met VANDENBERG vele tournees op zijn naam
staan (Amerika,Japan en Europa).

Drie bevriende muzikanten, die hun
talenten al vaak bewezen hebben, completeren de UNDERCOVERBAND:
Bert Heerink: zang.
De titel: beste rockzanger van Nederland is geenszins overdreven.
Dick Kemper: basgitaar en zang.
Na 5 jaar VANDENBERG uitgegroeid
tot all-round muzikant en componist.
Tevens veelgevraagd producer. Weet
samen met drummer Ivo een zeer solide basis neer te zetten.
Ronald Becking: gitaar en zang.
In 1983 uitgeroepen tot beste gitarist
van Nederland. Deed in Amerka veel
sessiewerkmeto.a. Bo Diddley.
Ivo Elfers: drums.
Een veelgevraagd muzikant in studio's
en andere sessies. Subliem en krachtig
drumwerk.
Cyril Whistler: gitaar en zang.
Als een indiaan ogend en spraakmakend door zijn unieke stijl. 'Mot je nog
peukjes?' Inderdaad, niet mis dus. Het
kon wel eens tjokvol worden de 17e februari bij FLOPHOUSE.

Nieuw op de markt:
Vlekken uit
- Met Tapijt Tovenaarvaste vloerbedekking
Vlekken van chocolade, ketchup, koffie, thee of schoensmeer in vaste vloerbedekking lopen altijd uit op een zichtbaar blijvende ramp. Vooral bij lichte
kleuren en gevoelige vloerbedekking
zoals wollen berbers, bouclé en hoogpolige tapijten leidt zoiets tot blijvende
ergernis.
Dat komt, omdat een universeel vlekkenmiddel niet alle vlekken volledig de
baas kan, waardoor er resten of kringen
in het tapijt achterblijven.
Dat probleem is opgelost dankzij Beckmann's Tapijt Tovenaar van Citin. Een

serie van 4 speciale vlekoplossers waarmee men alle huishoudelijke rampjes
definitief, direct maar ook na langere
tijd, kan verwijderen zonder uit te
spoelen. Of het nu gaat om bier, cola,
jam, koffie, rode wijn, roet, thee, waskrijt of ei, er is altijd wel een Tapijt Tovenaar die dat aankan.
Op de verpakking wordt verwezen, welke van de vier men dient te gebruiken.
f9,95 bij elke drogisterij, stomerij, woninginrichter, doe-het-zelfzaak,
supermarkt o/warenhuis.

Verhelderend boekje geeft
duidelijke informatie over
voordelen, nadelen en
vooroordelen

Steeds meer mensen overwegen over te gaan op contactlenzen.
Dat is geen stap die je zomaar neemt. Als je denkt aan contactlenzen, wil je eerst weten of je ogen daar geschikt voor zijn. In het
licht van de vooroordelen die over contactlenzen bestaan, is dat
een logische vraag.
Daarom heeft de ANVC een verhelderend boekje laten verschijnen onder de titel 'Contactlenzen voor een vrije scherpe blik',
waarin de voors en tegens van contactlenzen op objectieve wijze
worden uiteengezet.
De ANVC is de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten. Het 20 pagina's tellende boekje
is gratis verkrijgbaar bij de contactlensspecialisten die bij deze vereniging zijn
aangesloten.

Het gemak van contactlenzen
Momenteel hebben zo'n 700.000 Nederlanders tussen 15 en 45 jaar contactlenzen. Circa 13% van alle mensen
uit die groep, die een oogcorrectie nodig hebben, dragen nu contactlenzen.
Daar komtjaarlijks een fors aantal bij.
Voor het dragen van contactlenzen valt
veel te zeggen, vooral nu de laatste jaren de kwaliteit verder is verbeterd.
Lenzen hebben — zoals veel mensen
weten — een aantal voordelen boven
een bril.
Lenzen beslaan niet wanneer je van de
koude in de warmte komt. Je ondervindt geen hinder van druppels op het
glas als het regent. Lenzen breken niet
als je ze draagt, waardoor bij sommige
beroepen, bij bepaalde hobby's en bij
vrijwel elke sport zijn te prefereren. Ze
worden ongezien gedragen en zijn dus
niet aan mode onderhevig. En dan is er
natuurlijk ook nog een cosmetisch aspect: met lenzen houd je je eigen gezicht.

Voor- en nadelen duidelijk
behandeld
Tegenover de voordelen staan ook nadelen. Vooral in het begin, in rokerige

ruimten, bij te lang dragen en bij veranderende lichamelijke omstandigheden zoals zwangerschap, ziekte en bij
gebruik van bepaalde medicijnen of alcohol kan het comfort verminderen.
Daarbij komt dat lenzen een nauwgezet hygiënisch onderhoud vragen. Een
stofje of haartje tussen oog en lens veroorzaakt irritatie, vaak op ongewenste
ogenblikken. En als je lens valt, is hij
meestal moeilijk terug te vinden. Verder moeten kinderen, van wie de ogen
nog niet zijn volgroeid, nog even wachten.
Al deze voor- en nadelen worden duidelijk behandeld in het boekje 'Contactlenzen voor een vrije scherpe blik'.
Het bevat ook informatie over de
eigenschappen van harde en zachte
lenzen, over het aanmeten en over het
dragen.

Kosteloos verkrijgbaar
U kunt het boekje gratis krijgen bij alle
700 leden van de ANVC. Dat betekent
dat u in praktisch elke stad en elk dorp
terecht kunt. De contactlensspecialist
geeft graag een mondelinge toelichting. Vaak is er ook een speciale videofilm over het gebruik van lenzen, die
op verzoek wordt vertoond.
Als u overweegt over te gaan op contactlenzen, dan zal de ANVC-contactlensspecialist eerst uw ogen beoordelen. Wijkt uw oog af van het normale,
wordt u doorverwezen naar huisarts of
oogarts. ANVC-leden zijn te herkennen aan het ANVC-vignet.

/

GROENT!

Wijziging EG-regeling inzake
AOW/AWW
Er heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan in de regeling
van de Europese Gemeenschap (EG), die een rol speelt bij de
opbouw van AOW-pensioen. Indien u gehuwd bent en buiten
Nederland woont, maar in Nederland werkt of een Nederlandse
invaliditeitsuitkering geniet, dan kan deze wijziging van de EGregeling voor uw huwelijkspartner van groot belang zijn.
Als u in Nederland woont of werkt bent
u bijna altijd verplicht verzekerd voor
de Nederlandse volksverzekeringen,
zoals de Algemene Ouderdomswet
(AOW) en de Algemene Weduwen- en
Wezenwet (AWW). Dit geldt echter
niet automatisch voor uw echtgenote,
indien zij niet zelf in Nederland woont
ofwerkt.
Wanneer u en uw echtgenote niet in
Nederland wonen en alleen u werkt in
Nederland of u heeft een Nederlandse
uitkering op grond waarvan u verzekerd blijft, betekent dit in beginsel, dat
u wel, maar uw echtgenote geen AOWpensioen opbouwt.
Tot 2 augustus 1989 was er echter een
EG-regeling (Bijlage VI van EG-Verordening nr. 1408/71) die in zo'n geval
soelaas bood: op grond daarvan konden de tijdvakken, waarover u in Nederland verplicht verzekerd was, voor
de berekening van het AOW-pensioen
van uw echtgenote toch worden meegeteld. Daarvoor hoefde u of uw echtgenote niets te doen.
Deze EG-regeling is met ingang van 2
augustus echter ingrijpend gewijzigd.
Vanaf deze datum heeft uw echtgeno-

Europe Business '92 voor een
Europa zonder grenzen
Op donderdag 10 en vrijdag 11 mei 1990 wordt in de Houtkamphal in Doetinchem de manifestatie Europe Business '92 georganiseerd. De manifestatie bestaat uit twee delen: een Duits-Nederlandse presentatie van ondernemingen in de Houtkamphal en
een symposium in de Stadsschouwburg.
Veranderingen
Al geruime tijd speculeren ondernemers over de daadwerkelijke veranderingen voor hun bedrijf vanaf 1992. In
1992 verdwijnen in Europa de grensformaliteiten. Grensverkeer wordt eenvoudiger, export wordt een fluitje van
een cent, er bestaan gewoon geen
grenzen meer.
Ondernemers met deze ideeën hebben
hun realiteitszin verloren. Er zal wel
het een en ander veranderen, maar
wat? En voor wie?

Duidelijkheid

Kalkoendijen

OOK IN DE
GLASBAK

Kipfilet
Kalkoenfilet

POELIER

HOFFMAIM

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet? Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

1 bos CHRYSANTHEN 5,75
NARCISSEN 5,50

l

i

Bedankt namens
glasbak reinigingsdienst
en natuur.

GLASBAK

Europe Business '92 wil een eenduidig
antwoord op alle vragen geven. Daarvoor heeft men een eenvoudige, maar
praktische formule gevonden. In een
Duits-Nederlandse manifestatie kunnen Duitse en Nederlandse ondernemers kennis maken met elkaar. In een
ontspannen sfeer kan men contacten
leggen en de mogelijkheden voor het
eigen bedrijf verkennen. Er gaat namelijk toch nog al het een en ander veranderen.

4,75

Voor iedere bezoek(st)er
een aardige attentie.

4,95

Jubileum occasionshow

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag van 9.00-12.30 uur
Woensdag van 9.00-12.30 uur
Donderdag van 9.00-18.00 uur
Vrijdag van 9.00-21.00 uur
Zaterdag van 9.00-15.00 uur

Rij Alcohol Vrij
Veilig Verkeer NedeHand

VVN

jaar Fiat-dealer in Ruurlo

en 18 februari
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES

KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

16 febr., van 09.00 tot 21.00 uur
17 febr., van 09.00 tot 17.00 uur
18 febr., van 10.00 tot 16.00 uur (kijkdag)

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF

Autobedrijf TEGER
Zwiepseweg 25 - LOCHEM
tel. 05730-51'480

BV

Stationsstraat 18 - RUURLO
tel. 05735-1426

F i A T

Alle 92 gemeenten in de regio, zowel
Nederlandse als Duitse, zijn gevraagd
hun medewerking te verlenen. De burgemeesters zijn uitgenodigd voor de
opening. De Stichting Doetinchem '70
treedt tijdens Europe Business '92 op
als gastheer voor vijftig Duitse industrieverenigingen.
Europe Business '92 vindt plaats op
donderdag 10 en vrijdag 11 mei 1990
in de Houtkamphal in Doetinchem.
De manifestatie is dagelijks geopend.
Voor meer informatie over deelname
kan men contact opnemen met Interlaan Organisatie, tel. 02207-19444.

jaar Teger in Lochem

jaar Fiat-dealer in Lochem

te RUURLO

Deelname

Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13 - VORDEN
Tel. 3700

3 stuks 10,-

occasionshow

Tegelijkertijd start in de Doetinchemse
Schouwburg een symposium met als
onderwerp de problematiek van een
Europa zonder grenzen. Het symposium is helemaal toegesneden op de
Nederlands-Duits en Duits-Nederlandse situatie.
Vooraanstaande sprekers laten hun
licht schijnen op de marktsituatie in
1992. Aan het symposium wordt een
informeel samenzijn gekoppeld.

BOAGOQJEfl

3 PRIMULAATJES
AZALEA

te, als zij zelf ook AOW-pensioen wil
blijven opbouwen, de mogelijkheid
zich vrijwillig te verzekeren.
Deze vrijwillige AOW-verzekering is
gecombineerd met de vrijwillige AWWverzekering, die nabestaanden recht
kan geven op een AWW-pensioen.
Voor deze vrijwillige AOW/AWW-verzekering dient uw huwelijkspartner
zich binnen één jaar na de aanvang van
uw verplichte verzekering schriftelijk
bij de Sociale Verzekeringsbank aan te
melden. Was u reeds vóór 2 augustus
1989 in Nederland verplicht verzekerd,
dan dient de aanmelding vóór 2 augustus 1990 plaats te vinden.
Voor alle duidelijkheid: deze vrijwillige
AOW/AWW-ver/ekering is vanaf 2
augustus 1989 ook mogelijk voor de
man, wiens echtgenote in Nederland
verplicht verzekerd is.
Meer uitgebreide informatie omtrent
de vrijwillige AOW/AWW-verzekering
kunt u telefonisch of schriftelijk bij de
Sociale Verzekeringsbank aanvragen.
Het adres is: Sociale Verzekeringsbank,
Bureau Vrijwillige Verzekering, Postbus 77000/1007 MG Amsterdam, telefoon 020-5722500.

Gebruikte Wagens
'PlusSysteem

KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

hebben deze week
in on2e winkel
een hoek gereserveerd met
leuke dingen zoals:
PORSELEINEN EENDEN
HOUTEN EENDEN
RAAMHANGERS
GLASWERK
VERSCHILLENDE KANDELAARS
en nog veel meer voor de
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de K

' Streng gekeurd.
' 3 maanden BOVAG-garantie
9 maanden extra BOVAG-garantie
voor auto's van max. 4 jaar.
14 dagen omruilgarantie
Ruurloseweg 45 - HENGELO-G. - Tel. 05753-2616

