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Kastelendarp vier dagen in de
ban van Deurdreajers
karnaval
Komend weekend zal het kastelendarp Vorden weer geheel in het
teken staan van vier dagen onvervalst Deurdreajerskarnaval.
Twee belangrijke pijlers binnen het gehele gebeuren zijn Johan
Engbertzen en Martin Westerik resp. president en voorzitter van
'De Deurdreajers'. Beide heren zijn bezig aan hun laatste karnavalsseizoen binnen de vereniging.
Het motto van Prins Willem de Tweede
tijdens de aanstaande festiviteiten is:
'Spiekers met koppen sloan, met het
milieu mot het better goan'. Ook het
jeugdkarnaval zal op deze wijze worden
ingeluid door jeugdprins William de
Eerste en zijn Prinses Mireille uit het
Suderas.
Dat het karnaval er staat aan te komen
blijkt overduidelijk als men via de invalswegen Vorden komt binnenrijden.
Fraai uitgevoerde borden maken duidelijk dat Vorden karnaval gaat vieren

en dat Vorden is omgedoopt in Deurdreajersdarp.
Het karnaval begint vrijdag 23 februari
met een bezoek aan de scholen, 's Morgens de Willibrordusschool in Vierakker en 's middags 'De Kraanvogel' in
de Kranenburg. Burgemeester Kamerling en gemeentesekretaris van Vleuten zullen dit schoolkarnaval bijwonen.
Vrijdagmiddag zal tevens een bezoek
worden gebracht aan de oudste en
jongste inwoner van Vorden.

Bezoek gemeentehuis

Zondag 25 februari is er in residentie
'De Herberg' een kinderkarnaval waarbij tevens de winnaars van de playbacken soundmixshow zullen optreden.

Traditiegetrouw zal het eigenlijke karnavalsgebeuren van start gaan op het
gemeentehuis. Zaterdagmorgen 24 februari vertrekt het karnavalsgezelschap
vanaf Villa Nuova, via de Zutphenseweg, Dorpsstraat, De Horsterkamp
naar het gemeentehuis waar burgemeester Kamerling de sleutels aan
Prins Willem de Tweede zal overdragen.

Voorts is er een optreden van het marionettentheater 'Waker en Waker' uit
Arnhem. Het kinderkarnaval wordt besloten met een ballonnenwedstrijd.
Zondagavond is er in residentie 'De
Herberg' een café-karnaval met de
sfeermakers 'Het Hanska Duo'.

Playback- en soundmixshow

Rosenmontag

Zaterdagmiddag wordt het karnaval
geopend met een playback- en soundmixshow voor de jeugd. Dit alles onder
leiding van Prins Willem de Tweede en
jeugdprins William. Ook zal de juniorendansgarde onder leiding van Reina
Groenendal weer voor het voetlicht treden.
Zaterdagavond is er een groot openingsbal in residentie 'De Herberg'.
Deze avond zal worden verzorgd door
het dans- en showorkest 'Liberty'. Voor
de fraaist uitgedoste feestvierders vallen er weer prijzen te verdienen.

Dit gebeuren zal traditiegetrouw worden geopend met een pyamaontbijt in
residentie 'De Herberg' en zal worden
vooraf gegaan door een beddenoptocht vanaf Café het Zwaantje.
Het pyamaontbijt alsmede de ochtendgymnastiek zal worden begeleid door
het Hanska Duo.
Voor 's avonds het groots opgezette
Rosenmontagbal met medewerking
van het dans- en showorkest 'Liberty'.
Als special gast is er een optreden van
Willem Duyn. In het café zorgt het
Hanska Duo voor de nodige sfeer.

Seniorenkarnaval

QEMEENTEftULLETINyORDEN
• 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 E.J. 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.

OUWVERGUNNIN-

GEN
Op 13 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer B. Siebelink, Hoetinkhof
281 te Vorden, voor het vergroten
van een wasserij, op het perceel Industrieweg 3 te Vorden;
— de heer B. Hekkelman, Schoolstraat
8 te Vorden, voor het gedeeltelijk
veranderen van een woning/toonzaal, op het perceel Schoolstraat 8
te Vorden;
— Jager Aannemingsbedrijf B.V. te
Velp, voor het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoorruimten en
een carport op het perceel Nijverheidsweg 4 te Vorden;
— de heer H.W. Groot Bramel, P. van
Vollenhovenlaan 21 te Vorden,
voor het bouwen van een berging
op het perceel P. van Vollenhovenlaan 21 te Vorden;
— de heer N.H.A. van Goethem, Brinkerhof 107 te Vorden, voor het gedeeltelijk veranderen van gevels op
het perceel Burgemeester Galleestraat 67 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

fK APVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
op 13 februari 1990 kapvergunning
verleend aan:

— de heer G.W. Groot Enzerink, Deldensebroekweg 21 te Vorden, voor
het kappen van een eik en een es
langs de Deldensebroekweg, onder
oplegging van een herplantplicht
voor een eik en een es;
— de heer G. Schuerink, Enzerinckweg 10 te Vorden, voor het kappen
van een berk in de berm van de Enzerinckweg te Vorden, onder oplegging van een herplantplicht van een
berk;
— de heerJ.H. Brummelman, Deldensebroekweg 6 te Vorden, voor een
beuk langs de Deldensebroekweg,
in overleg met de afdeling gemeentewerken wordt bezien of een boom
herplant dient te worden;
— de heer H.D. Nijhof, Heidepolweg
4 te Vorden, voor het kappen van 3
berken op het perceel Heidepolweg
4 te Vorden, onder oplegging van
een herplantplicht voor 3 berken.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wéthouders een bezwaarschrift worden ingediend.

j«Z E VERLENEN BOUWVERGUNNING MET
VRIJSTELLING^
MOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders maken
bekend voornemens te zijn om met
toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18A van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan het bouwplan van de heer J.WJ. Bruggeman,
Molenweg 30, voor het bouwen van
een berging.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen tot en met 9
maart 1990 voor eenieder ter inzage
ter gemeentesecretarie (koetshuis).
Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die datum schriftelijk aan hun college
kenbaar worden gemaakt.

UBSIDIEREGELING
VOOR LANGE GASHUISAANSLUITINGEN
VAN MEER DAN 200M
Voor percelen met een nog aan te leggen gashuisaansluiting van meer dan
200m lengte in het nieuwe buitenge-

bied van Vorden (Vierakker en Wichmond) is een subsidieregeling van
kracht. Deze subsidieregeling is eveneens var^^cht voor het buitengebied
van de gemeente Warnsveld en het gedeelte van het buitengebied van
Warnsveld dat naar de gemeente Zutphen is overgegaan. In het kort houdt
dit in dat er alleen boven de 200ml,
per ml 4fc subsidie zal worden verstrekt van^W O,— per m l aangevuld met
de bijbehorende BTW
Deze subsidie is gelijk aan de materiaalkosten van een standaard huisaansluitingsleiding met een diameter van
40 mm en wordt verstrekt vanaf het
200m punt tot aan de gasmeteraansluiting in de woning. Het graafwerk dient
door de aanvrager te worden betaald of
in eigen beheer te worden uitgevoerd.
Het door de Gamog op te maken
dienstleidingcontract voor uw huisaansluiting is de basis voor de subsidiering
(door de gemeente. De meerlengte boven de 200 ml genoemd in het contract, is de basis voor de subsidiering.
Indien u zich nog niet heeft aangemeld en eerst eens vrijblijvend informatie wik hebben over uw subsidievoordeel, dan kunt u vrijblijvend een
prijsopgave vragen bij de Gamog. U
kunt hiertoe contact opnemen met de
heer J.B. Wassink, tel. 05750-97283
(Gamog Zutphen). De heer Wassink is
coördinator van het project. Hij verzorgt een opgave van kosten en berekent de gemeentelijke subsidiebijdrage. U kunt daarna zelf beslissen of u
wel of niet meedoet.
U dient zich uiterlijk voor l juni 1990
aan te melden bij de Gamog.
WELKE PERCELEN KOMEN IN AANMERKING
VOOR DE
SUBSIDIEREGELING
LANGE
GASHUISAANSLUITINGEN?
1. Reeds aangemelde percelen in dit
integrale gasplan waarvoor een dienstleidingcontract is opgemaakt voor een
huisaansluiting met een totale lengte
bovende200ml.
2. Nog niet aangemelde percelen met
een huisaansluitingslengte van meer
dan 200 ml, die zich telefonisch vrijblijvend aanmelden voor een kostenopgave; de definitieve aanmelding
dient voor l juni 1990 te hebben
plaatsgevonden.
3. Nog niet aangemelde percelen in
het huidige en voormalige buitengebied van de gemeente Warnsveld die
nu niet vallen in het integrale gasplan.
In vorige gasplannen zijn deze percelen niet aangesloten omdat de huisaansluitingslengte boven de 200 ml
lag. Deze percelen zijn toen niet benaderd.
Mocht u nog vragen hebben over deze
subsidieregeling dan kunt u contact
opnemen met de coördinator, de heer
J.B. Wassink van de Gamog, tel.
05750-97283.

Dinsdagmiddag 27 februari begint het
seniorenkarnaval in residentie 'De
Herberg'. Een karnaval voor de oudere
inwoner van Vorden. Organist Koers
verleent medewerking aan dit gebeuren. Onder meer zullen de hoogtepunten van de afgelopen Pronkzitting worden opgevoerd.
Dinsdagavond begint het 'Vastenavondbal' in de Herberg. Medewerking
zal worden verleend door het Medlertrio. Voorts zal op deze JÉ^K l de uitslag van de verloting wd^^n bekend
gemaakt.
Alle avonden zijn er prijzen beschikbaar voor de origineelst verklede karnavalsvierders en staan de overbekende
borrelbussen gereed.
^^

Vervoer Seniorenkarnaval
Traditiegetrouw stelt 'De Deurdreajers' een speciaal vervoersschema vast
om ouderen die moeilijk ter been zijn
of niet over vervoer beschikken in de
gelegenheid te stellen het seniorenkarnaval te kunnen bezoeken.
Hiervoor geldt het motto: 'De Deurdreajers komen naar u toe'.

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 25 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.

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.

Geref. kerk Vorden
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 februari 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 februari 9.00 uur Eucharistieviering.
Woensdag 28 februari 19.00 uur Eucharistieviering (Aswoensdag).
RK kerk Vorden
Zondag 25 februari 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 februari Past.
Vrehe, tel. 05754-291.
Huisarts 24-25 februari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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 Tragter, tel. 057521256.

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 24 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 24-25 februari P. Waart, Barchem,
tel. 05734-1744.
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.

Wil men deze middag niet missen dan
dient men kontakt op te nemen met de
bejaardenkring waartoe men behoort.
Men kan ook rechtstreeks bellen met
Martin Westerik, koordinator van het
seniorenkarnaval. Het telefoonnummer is 05752-2254. Men kan dit vervoer regelen tot en met dinsdagmiddag
27 februari.

Borrelbussen
De karnavalsvereniging 'De Deurdreajers' hoopt dat men zich het komende
weekend goed amuseert maar bovenal
dat men als feestvierder weer gezond
thuis komt. Daarvoor rijden er de borrelbussen, waarvoor men zich bij binnenkomst in 'De Herberg' aan de kassa
kan opgeven.

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-

Ook dit jaar zullen in Vorden weer tuinen gekeurd worden. Als start van het
seizoen wordt een voorlichtingsavond
gehouden op donderdagavond 8
maart a.s. in het Dorpscentrum. Toegang gratis. De heer A J. Wanink uit
Lochem zal dan, aan de hand van dia's,
aanwijzingen geven over de aanleg en
inrichting van tuinen.
Nieuwe aanmeldingen van te keuren
tuinen kunnen op die avond plaats vinden of direct bij de leden van de werkgroep tuinkeuringen (vóór 15 april
a.s.):
mevr. R. Pelgrum-Rietman, Geurkenweg 2, 7251 MN Vorden, tel. 6686;
mevr. A. Groen-Pijlman, Beatrixlaan
20, 7251 AN Vorden, tel. 2566; dhr. K.
Baars, Kruisdijk 2, 7251 RL Vorden,
tel. 3303; dhr. J. v.d. Broek, de Steege
39, 7251 CL Vorden, tel. 1375.
't Zou fijn zijn als veel nieuwe deelnemers kunnen worden ingeschreven.
Laten we samen Vorden mooi maken
en houden!!!
(Zie ook de advertentie)

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst 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 25 februari 10.00 uur ds. G. Bouman,
em. pred., Laag Keppel.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 25 februari 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Woensdag 28 februari: Aswoensdag 19.00
uur Woord- en Communieviering.

Tuinkeuring

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.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Weekend-Wacht-Pastores:
25-26
Past. Vrehe, tel. 05754-291.

Streekzlekenhuis Het Nieuwe Splttaal
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

februari

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.

Lezing in kader van
conciliar proces
Donderdagavond 22 februari a.s. komt
de heer C.P. Engel van 'Milieukompas'
naar het Dorpscentrum voor een lezing over milieusparend huishouden.
'Milieukompas' is de voorlichtingsafdeling van Milieudefensie, de grootste
landelijke milieuorganisatie.
'Je kunt wel zeggen dat we één van de
echte beroepskrachten op dit gebied

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.

hebben uitgenodigd', laat de stuurgroep conciliair proces weten. Deze
groep organiseert de avond in het
Dorpscentrum.
Het onderwerp is: hoe kun je met kleine dingen in je eigen huishouden toch
belangrijke dingen voor het milieu
doen? Na afloop van de lezing is er gelegenheid vragen te stellen en de eigen
mening en ideeën naar voren te brengen. Het belooft een interessante
avond te worden voor een ieder die
zich wil inzetten voor een schoner milieu.

Dinsdag en woensdag
zijn wij er weer.
Lekker uitgerust en

W. J.de" KOOI

met een

knallende
aanbieding

'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295
OPELCORSA
12S 3-drs Luxes

DINSDAG EN WOENSDAG

APK gekeurd/trekh. + r.b. spiegel

rood

64.000 km 10/83 W.V.

OPEL KADETT
12S 3-drs Spec.
12S 3-drs Spec.
13S 3-drs GL
12S 3-drs LS
13S 5-drs LS
12S 3-drs LS
12S 5-drs LS
12S 5-drs LS
16S 4-drs GLS
16D 3-drs LS
12S 3-drs LS
20! 3-drs GSI
13N 3-drs Ltd.

LPG-install./grill lampen set/trekh. -f r.b. spiegel/radio
LPG-install./gr. beurt gehad/prakt, nw. banden
open dak/trekh./r.b. spiegel
met. lak/open dak/stootstrips/radio-cassette
a. spoiler/trekh. + r.b. spiegel/klokje/spiegels in kleur
trekh./spatlappen v. + a./r.b. spiegel/stootstrips
caravan
1 eig./met. lak/zeer nette auto
1 eig./5-bak/open dak/trekh. + r.b. spiegel/get. glas/mistl. v-t- a
diesel/stootstrips
LPG/1 eig./radiokit
particulier/zonder inruil/geen garantie/uiterste prijs f 23.700,1 eig./zeer mooie auto

wit
goud (m)
rood
groen (m)
wit
blauw
rood
blauw (m)
grijs (m)
rood
blauw
wit
blauw (m)

111.000 km 5/84 W.V.
82.000 km 5/84 L
87.000 km 1/85 R
66.000 km 9/85 L
95.000 km 1/85 L
94.000 km 3/85 L
97.000 km 1/86 L
38.000 km 3/86 W. V.
88.000 km 6/87 L
103.000 km 1/87 R
66.000 km 1/87 R
60.600 km 10/87 L
53.000 km 2/87 R

ROBEERTSEN

Magere Varkenslapje^

VOOR MEER
POELIERSKWALITEIT

1 kilo 7,95

19N 2-drs

4 sportvelgen/trekh./Berlina-uitvoering/spatlappen a.

blauw (m)

107.000 km

5/79 L

Fijne verse Worst
1 kilo 7,95

Grove verse Worst
1 küo 9,90

Even rustig
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

dineren tijdens het

fanleq

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

U

Almen

OPELREKORD
20S 4-drs

1 kilo 7,95

Rundergehakt
1 kiio 11,50

Laarstraat 82-Zutphen
Tel. 05750-17707

carnaval?
OPELASCONA

H.o.h. Gehakt

Berlina/trekh./l.met. velgen/overdr./a. spoiler/el. ramen/open dak grijs (m)

218.000 km

5/81 L

Tel. 05751-1296.
OPEL MANTA
20! 2-drs GSI

met. lak

grijs (m)

18.000 km

3/89 W.V.

OPEL SENATOR
25E 4-drs

part./alle opties af fabriek/LPG/licht metalen velgen/mistlampen

blauw (m)

100.000 km

1/84 L

rood
goud (m)
grijs (m)
wit
blauw (m)
blauw (m)
beige

78.000 km
8.000 km
23.000 km
45.000 km
54.000 km
108.000 km
171.000 km

8/87
1/88
5/88
6/83
9/83
7/83
2/84

Lotus Turbo Esprit alle denkbare fabrieksopties
parelmoer
Mercedes 280 SE 4-drs 1 eig. /LPG/trekh. /Ieren bekleding/airconditioning/aut./orig.
open dak/elec. ramen/alarm syst./radio-cass./elec. antenne
rood

32.000 km

ANDERE MERKEN
Peugeot 205 Accent 3-drs 1 100 cc LPG/trekh. /dakantenne
Peugeot 309 XR 1300 3-drs 1 eig./trekh./deelbare achterbank/met, lak
Austin Montego Estate 5-drs 1600 cc 5 bak/trekh./dakrailing/open dak
Talbot Horizon 1 500 aut. 5-drs/heel weinig km's
Fiat Ritmo 70 3-drs 5 versn. bak/met, lak/heel weinig km's
Fiat Ritmo 60 CL 3-drs open dak/a, klepspoiler/rode a. plaat/dakantenne
Citroen GSA Special LPG/5 versn. bak/trekh.

L
W.V.
W.V.
W.V.
W.V.

Ft
L

groenten en fruit
kaas en noten

Cement bestellen
Harmsen Vorden
bellen
Tel. 05752-1486

Fam.J. Huitink
Burg. Galleestraat 3

35 zakken a 50 kg
f 11,75 per zak
20 zakken f 12,- per zak
per zak f 12,75

7 2 5 1 E A VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 22, 23 en 24 februari 1990

EXCLUSIEVE AUTO'S

R = RUURLO

L = LOCHEM

177.000 km

3/86 L
5/82 W.V.

W.V. = WORDT VERWACHT

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd l
Off. OPEL + ISUZU-dealer

SPAARHYPOTHEEK
De voordeligste is een
optelsom van rente en te
betalen premie.
Vraag een gratis offerte.
Natuurlijk bij
Wenzel Spellbrink
Winterswijk:
05430-18585
Ruurio:
05735-2136

Hele Camembert
per stuk 2,50

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk

UITDENOTENBAR:

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

Karnavalmix

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

• TE KOOP:
Wegens verhuizing zeer go
onderhouden eiken wandmeubel en eiken eethoek
(ronde uittrektafel).
Tel. 05755-2391 .

250 gram 2,50
beter completer

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

Dit kan milieu vriendelijk
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

met onze
VEENHUIS-ZODEBEMESTER.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-1 541 0

Ook met tussen opslag.
Geen beschadiging van de grasmat.
Belangrijke besparing op kunstmest.

Kegelen of bowlen
met daarbij 'n fijn
buffet of barbecue.
LOONBEDRIJVEN:

Almen

JAN GOTINK
Lansinkweg 7, LEESTEN, Zutphen, tel. 05750-21480

HENK GROOT ENZERINK

Deldenseweg 13, VORDEN, tel. 05752-1571

Tel. 05751-1296.

Kunstgebittenreparatie

MAKEN ER
DOLLE PRIJZEN
VAN

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Schoenaker
DAMES-HEREN-KINDER

Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

CONFECTIE
NU VOOR:

5.- 10.- 15.
20.- 25.- 35

NOG EEN WEEK EN
ALLES MOET WEGWEZEN
WINTER OF
GEEN WINTER

Café - Restaurant

ALLES MOET DE DEUR UIT.
KOM BESLIST EVEN KIJKEN!

KLAVERJASSEN
op donderdag

Mensen die kwaliteit willen, halen hun brood en banket
bij de bakker die zelf bakt.
U proeft het verschil!
AANBIEDING:

KERS

Slagroom- of Mokkasnit van ervoor 5,75
Appelcarrées of Appelf lappen ehaien 5 betalen
Krenten- of Rozijnenweggen w w, spuwt 3,—
Gevulde Room boterkoek v^s,-voor 4,50

22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

P.S. Elke VRIJDAG en ZATERDAG
verse APPELSTRUDEL en KAISERBROODJES

alle soorten
batterijen voor uw

De bakker

h oortoestel

die zelf

C© juwelier

vefsbakt

siemerink

oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

WARME BAKKER

elke dag

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

Met vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze
dochter

Willemijn Marianne
Jan en Cato
Dagevos-Hamburger
12 februari 1990
Het Vaarwerk 1
7251 DD Vorden
Voor bezoek graag even
bellen.
Op 15 februari 1990 heeft
Rianne een zusje gekregen

Rust zacht,

Maandag 26 februari 1990 hoop ik 80 jaar
te worden.
Ik nodig U uit dit met mij te vieren op vrijdag 2 maart in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

t
#
*

Ome Lansink
Jan en Rietje
Reinier
Gerrie en Bennie

De receptie is van 15.00 tot 16.30 uur.

H.W. Seesing-Taken
-; •A'.

.£

.

--:'-

februari 1990
Baronv.d.Heijdenlaan?
7234 SB Wichmond

Smakelijk Rundvlees!

Vorden, 18 februari 1990

Voor het Weekendrecept

Riblappen

jil

ZURE ZULT

Zij heet'

Monica
Jan, Anja en
Rianne Brummelman
"tAlderkamp'
Polweg 10a
7251 RZ Vorden

Heden overleed geheel onverwacht mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Gerrit Jan Bannink
op de leeftijd van 71 jaar.
Vorden:

Wij zijn blij met de geboorte
van ons dochtertje en zusje

J.G.H.Bannink-Middeldorp

Zelhem : A.G. Potman-Bannink
W.H.Potman
Arjan, Riek

Sharon

Vorden:

Zij is geboren op 20 februari
1990.

J.H.Moor-Bannink
H. UI. Moor
Nienke, Peter, Geke

Bertus, Willy en
DaphneRibbink
Hoetinkhof43
7251 WL Vorden
Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en
opa

Albert Jan Langeler
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
E.B. Langeler-Dekker
februari 1990
De Haar 19
7251 CE Vorden

18 februari 1990
Nieuwstad 51
7251 AG Vorden
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

t

Uit aller naam:
fam.G.J.Hendriksen

is weer in aantocht.

schminken
Tel. 6538 of 3240.

Na 18.00 uur.
(tijdig doorgeven)
• zelfstandige woonruimte
gezocht in gemeente Vorden,
voor tijdelijk.
Tel. 05752-1832.
• GEVRAAGD:
AOW-er die voor ons de tuin
bij wil houden.
Brieven onder nr. 47-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• TE KOOP:
z.g.o.h. caravan, merk I.T.
met nieuwe kachel en kussens, koelkast, voortent en reservewiel. Prijs n.o.t.k.
Tel. 05754-872.
• TE KOOP:
Zanker wasmachine, half
automaat, 5 kg.
Tel. 05752-2663.
Na 17.00 uur.

De avondwake zal worden gehouden woensdag 21
februari om 19.00 uur in de Christus Koning Kerk, Het
Jebbink 8 te Vorden, aansluitend is er tot 20.00 uur
gelegenheid tot afscheidnemen en tekenen van het
condoleantieregister.

MEDO

O'bro-vit

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

RUURLO

INSTALLATIEBEDRIJF

OPEN DAG
van 10.00 tot 12.00 uur v.m.
en van 2.00 tot 4.00 uur n.m.
ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van onze
vereniging.

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

Carnaval in
^^HHI^IHi^HHDiHi^3Hli^^HBBB!^HC^^^H^HHK^^HH

Herberg

Het Bestuur.

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
Insuhndelaan 38 Vorden, tel. 05752-1098
MET MEDEWERKING VAN DE CARNAVALSVERENIGING 'DE DEURDREAJERS'

Droevig om haar heengaan, doch dankbaar voor wat
zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat heden
geheel onverwacht is overleden mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Hendrika Johanna Harmsen
ECHTGENOTE VAN REINT BRETVELD

op de leeftijd van 80 jaar.

G.H. Bretveld

Op 9 februari jl. openden wij onze

sieradenboetiek
Het werd een prachtig feest mede dank zij alle
lieve reacties in de vorm van bloemen, kaarten,
kado's.
Uw warme belangstelling en het optreden van
de boerendansers.

E.J. Bretveld-Ellenkamp
Henrike

Het werd voor ons echt een onvergetelijke dag
en wij willen langs deze weg dan ook iedereen
hiervoor hartelijk bedanken.

7255 LG Hengelo (Gld.), 20 februari 1990
Berkendijk 2

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.
*
Door regelmatig O'bro-vit
haverzemelen brood te eten
zorgt u er op natuurlijke wijze
voor dat het cholesterolgehalte op
een normaal niveau komt en
blijft.

VLOGMAN

Hierbij nodigen wij U uit voor de

erkend door de BOVAG

Reini

Helpt cholesterol
te verlagen!
*

KEURSLAGER

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in restaurant „Schoenaker", Ruurloseweg 64 te Kranenburg (gem. Vorden).

'n Bruiloft of ander
feest? Welke zaal?
U zegt het maar!

Tel. 05751-1296.

3 betalen

Als bij u de waterleiding
springt springen wij meteen in
onze servicewagen

De plechtige gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen donderdag 22 februari om 10.30 uur in de Sint
Antonius van Paduakerk, Ruurloseweg 101 te Kranenburg (gem. Vorden) waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aldaar.

R. Bretveld

Almen

100 GRAM 1,98

4 halen

op 2 maart a.s.
18 februari 1990
,,De Wehme"
Correspondentie-adres:
G.J. Hendriksen
Wierserbroekweg 3
7251 LG Vorden

0,79

KIPFILET

Rolladeschijf

Vorden, 21 februari 1990,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Hendrikus Johannes Antonius
Lansink

in de gezegende ouderdom van 79 jaar.

Dit weekend EXTRA
voordelig:

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
art. 50, lid 8 van de Woningwet, medewerking te verlenen aan de bouwplannen van de woningbouwvereniging Thuis Best' te Hengelo (Gld) voor het bouwen
van 16 woningen op het voormalig GEMS-terrein.De
op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 23 februari
1990, gedurende veertien dagen voor eenieder ter gemeentesecretarie (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid om hiertegen tot die datum bezwaren in te
dienen bij het college van buremeester en wethouders.

Heden is toch nog onverwacht van ons
heengegaan na een liefdevolle verzorging
in het bejaardencentrum „de Wehme",
te Vorden.

CARNAVAL
Verander eens van gezicht
en laat je

GEMEENTE
VORDEN

100 GRAM

KROKUSBURGER

De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 24 februari a.s. om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld.).
Vooraf wordt om 11.10 uur een rouwdienst gehouden
in 'Ons Huis', Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).
Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden hierbij uitgenodigd.

DEMI-Byou
Fam. Bosman

Dorpsstraat 17 - VORDEN
Tel. 05752-3785

4 DAGEN ONVERVALST CARNAVAL
24,25,26 EN 27 FEBRUARI
zaterdag

24

14.00 uur Playback/soundmixshow
Openingsbal
LIBERTY

zondag

Kindercarnaval

25

14.00 17.00 uur en 20.00 uur het traditionele

februari

februari

Café-carnaval.

Pyjama-ontbijt **.*L Hanska Duo

26

aanvang 10.11 uur - entree f 6, inclusief ontbijtbuffet

februari

KAARTEN IN VOORVERKOOP

„, Groot
, .
Rosenmontagbal

*
Alleen bij bakkerij:

4 bars vol gezelligheid
vanaf 22.00 uur geopend.
KAARTEN IN VOORVERKOOP a f 14. ; aan de zaal f 16.

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

27

februari

interieuradviseur

Echte Bakker

Om u nog sneller van dienst te zijn,
kunt u ons 06-nummer bellen.

VAN ASSELT

06-8212240

ZUTPHENSEWEG 1 8 • VORDEN - TEL 1 384

Mohuta, óók In uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

m. m. v.:

LIBERTY showorkest
Optreden WILLEM DUYN

Wij stofferen snel en voordelig

zonder meer 'n zorg minder

zaal open 19.00 uur

Hanska Duo

Uw meubels
versleten?
UITVAART
VERZEKERING

Hanska Duo

maandag

aanvang 20.00 uur

UITVAARTVERZORGING

Walters en Walters

VOl —

VOl

14.00 uur Seniorencarnaval
20.00 uur Afsluitingsbal
Medler Trio entree 1 7.50
24.00 uur Pop verbranden en haring happen
Let op: WOENSDAGAVOND 7 MAART

MIAMIVICEindeHengeloseMais
Rijksstraatweg 39, W.irnsvcld. tol. 05750 26132

Kaarten in voorverkoop

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Parijse Soezen

POPPEN

4 betalen

Dan moet je beslist naar
Hettytoe!

Wol- en
Antiekwinkel
Wichmondseweg 13 - BAAK
Tel. 05754-980
• TE KOOP:
motorgazonmaaier i.z.g.st.
maaibreedte 49 cm. Prijs
f 350,-.
Tel. 05735-3144.
• TE KOOP:
Lada 2104 Combi b] 85,
APK. Inl. 05735-1495.
• TE KOOP:
Wegens verbouwing 3-deurs
aanrecht i.g.st. met 2 bovenkastjes en 4-pits gasstel.
Vorden. Tel. 05752-1783.

G

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet oplossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

't winkeltje in vers brood en banket

uw belastingaangifte 1989
zal ons kantoor ook dit jaar weer extra
geopend zijn op de volgende avonden:
-

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877
Burg Galleestraat 60
7251
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

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

WEEKAANBIEDING
Klassieke
herenschoen
met lerenzool
in zwart, blauw en grijs

Naam:
Murraya paniculata, familie
Rutaceae.
Herkomst:
India.
Kenmerken:
Houtige kamerplant met
een crèmekleurige dekoratieve schors en glanzende,
donkergroene alternerend
geveerde bladeren.

Visitekaartjes

woensdagavond
woensdagavond
woensdagavond
woensdagavond

28 februari
7 maart
14 maart
21 maart

tussen half 7 en half 9

fons Jansen ° -

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

DEZE WEEK:
van 119,95 voor

99,-

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden
Tel. 05752-1485 - Telefax 05752-1689

Verzorging in de huiskamer:
Veel licht, geen volle zon.
Regelmatig water geven.
Regelmatig bijmesten.

i s 2 2 7250 AA Vorden
defoon 05752-1010 '

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
/eenauto gratis etc.

_'

BOVAG

BREDEVELD

voor de allerbeste schoen

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

Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342

in Cafc-Kcst. Schoenaker

C
Zaterdagavond 24 februari
A
GROOT BAL
R
voor jong en oud
N
A
V
Zondagmiddag 25 februari
A KINDER CARNAVAL
L DISCO CaféCARNAVAL
carnaval
In ftpulc kledij

B l o embinderij

Kwekerij Vorden\

BEL NU:
05735-1788
RIJSCHOOL GROENEVELD

rijschool
GROENEVELD
O573S-T7B8

Nieuw!!
J KANS
en natuurlijk...

Zomerprogramma
VW

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

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
v 05750-22816

WULLINK Vorden

ALLE RIJBEWIJZEN

met
Televisie
reparaties
direct
naar

Jansen & gal jj

Leverbaar:
Februari/maart.

Drukkerij
WEEVERS
• TE KOOP
BIJ INSCHRIJVING:
3,25 ha landbouwgrond, gelegen aan de Bekmansdijk.
Briefjes inleveren vóór
3 maart.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden.

Voor het deskundig verzorgen van

DIT WEEKEND.

Voor allerhande spul, zoals
kursus, poppenmateriaal
én accessoires, boa's,
zowel struis als maraboe.

de Regt,
Bloemendaal & Wiegerinck

Mutick: OMEGA SHÓWBAND. Korm.de v,n 5 pennen
Toegang f 9,50
Aanvang 20.00 uur

Schminken
Klfurwcdilrijd
Spcllcljn
Versnapering
Prijxjcs

Tocgimg ƒ 2,50

ft*

SUnnniDgsmuziek in het café voor de ouderen
Aanvang 14.00 uur

• PC-Privéles: DOS, WordPerfect, Lotus123, f 25,-/uur.
Tevens professionele PC-set,
+ install. -t- softw. + les.
Offerte? Bel Hans
05752-6551.

VERWERPINGSAVOND
op vrijdag 2 maart a.s.
bij Café Eijkelkamp
Aanvang: 20.00 uur

met o.a.:
sjoelen, bolero, Rad van
Avontuur, schieten,
spijkerslaan
VOOR PRACHTIGE PRIJZEN

De Oranje Commissie
Medlertol

Verenigingen of andere corporaties,
die prijs stellen op vermelding van
hun evenementen in het

VW
Zomerprogramma

De Luifel organiseert
op 14 april a.s. een

dienen dit op te geven
vóór woensdag 14 maart
aan de secretaris van de VW
Vorden:
dhr. R.C. Haanstra, Mulderskamp 7,
7251 EX Vorden,
telefoon 05752-1186

Levis

VW Oproep

EDWIN
e.a.

De VW in Vorden is voornemens
een gratis folder uit te geven over
de Gemeente Vorden.
Gegadigden voor een advertentie
hierin kunnen zich melden aan het
kantoor van de VW:
Decanijeweg 3, tel. 3222,
vóór 26 februari 1990.

Autoschade

Theo Terwel
als je een echte
spijkerbroek zoekt...
vind je die bij...

CORNER

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

öïïnBffl l
met barbecue en saladebuffet
ENTREE f 50- inclusief
ALLEEN OP RESERVERING
05735-1312
Ook voor personeelsfeest, kaartclub,

voetbalelftal of gezellig met je vrienden,
kennissen of buren.
LAATSTE DANSAVOND VOOR JULI

3 en 10 maart Middeleeuwse avond
GEHEEL UITVERKOCHT

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 22 februari 1990
51e jaargang nr. 47

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Jubileum Concert
Ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan zal de muziekvereniging 'Sursum Corda' op zaterdagavond 10 maart a.s. een
jubileumconcert geven in de 'Christus Koning' Kerk.
Het 'Vordens Mannenkoor' /.al aan dit concert haar medewerking verlenen. Er zal zowel afzonderlijk als gezamenlijk worden
opgetreden. Zoals het zich laat aanzien belooft het dan ook een prachtige muziek- en zangavond te worden. Van het concert
zal een bandopname worden gemaakt.
De gratis toegangskaarten kunnen op 3 maart a.s. worden afgehaald in het Dorpscentrum en voor zover nog voorradig op
l O maart bij de ingang van de kerk.
(Zie advertentie volgende week) .

chr. muziekver.
SURSUM
CORÜA

u?1

' ^l
tfl1930-1990

Coop. Werktuigenvereniging
'Medo-Ruurlo' bestaat 40 jaar
Middels een open dag op vrijdag 2 maart viert de 'Coop. Werktuigenvereniging Medo-Ruurlo' aan de Onsteinseweg 2 te Vorden,
haar 40 jarig bestaan.
Die dag kunnen belangstellenden 's morgens en 's middags onder het genot van een hapje en een drankje in de loodsen, waar
o.m. de werktuigen zijn opgesteld, een kijkje nemen.
De Werktuigenvereniging, met 9 man
op de loonlijst, verzorgt allerhand
werkzaamheden op het gebied van
loon- en grondwerken. Zo beschikt
men b.v. over opraapwagens voor gras
en houdt 'Medo-Ruurlo' zich bezig
met werkzaamheden voor aannemers
(kraan- en shovelwerk), werkzaamheden voor Staatsbosbeheer alsmede
voor gemeentes etc.
De gemeentes hebben nl. voor sommige specifieke werkzaamheden geen
werktuigen meer, zodat dikwijls de
hulp van de coop. vereniging met haar
tractormachinisten en kraanmachinisten onontbeerlijk is.
Binnenkort wordt een begin gemaakt
met werkzaamheden die ontstaan in
verband met de nieuwe milieuwetgeving. Zoals bij insiders bekend mag er
vanaf 1991 geen bovengrondse mestaanwending meer plaatsvinden.
Daarvoor heeft 'Medo-Ruurlo' een injekteur- en zodebemester aangeschaft.

Gezien het prijskaartje dat daar aanhangt zal de agrarische bevolking niet
gemakkelijk zelf tot aanschaf overgaan
maar zal de hulp van 'Medo-Ruurlo'
worden ingeroepen.
Wat dat betreft ziet de vereniging de
toekomst dan ook zeer optimistisch tegemoet en venvacht men de komende
jaren verdere uitbreiding van werkzaamheden.
'Medo-Ruurlo' verricht in z'n totaliteit
veel seizoengebonden werkzaamheden, zodat in de wintermaanden personeelsoverschot dreigt te ontstaan.
Niets is minder waar, want in de zogenaamde 'rustige' maanden zijn drie tot
vier mensen kontinu bezig met het onderhoud van de verschillende werktuigen.

Oprichting
Oorspronkelijk heette de vereniging

'Medo' (Mechanisatie door Organisatie). Oprichter in 1950 was de heer
A.F.J. Waarle. Men begon op bescheiden wijze met het verhuren van een
aardappelrooier en cultivator. De gelden- voor de aanschaf van de werktuigen werden bijeen gebracht door het
uitgeven van aandelen.
Toen er een dorsmachine en tractor
werd aangekocht was Bertus Voskamp
de eerste persoon die op de loonlijst
van 'Medo' voorkwam. De 'spullen'
werden in die tijd ook bij Voskamp ondergebracht. In 1977 werd gefuseerd
met de werktuigenvereniging 'Ruurlo'
en bestond het personeelsbestand uit
achtman.
Vanaf 1979, toen een loods van de fam.
Ribbers werd aangekocht en er een
nieuwe loods bijkwam, zetelt 'MedoRuurlo' aan de Onsteinseweg. Vorig
jaar vond er een verdere uitbreiding
plaats en werd er opnieuw een loods
bijgebouwd.
Het bestuur van 'Medo-Ruurlo' bestaat
momenteel uit A.J. te Winkel, voorzitter; J.W. Oortgiesen, sekretaris en H.
Meulenbrugge, administrateur/penningmeester.

Geslaagde Bruidsshow

Gezellig en sfeervol
'DeurdreajerskarnavaP op
Villa Nuova
De karnavalsvereniging 'De Deurdreajers' heeft samen met de
bewoners van Villa Nuova een gezellig karnaval gevierd. Bij deze
gelegenheid werd Jelte Jan Dijkstra geïnstalleerd als Huisprins
van Villa Nuova.
Martin Westerik en Johan Engbertzen,
respektievelijk voorzitter en president
van 'De Deurdreajers' werden de/.e
avond aangenaam verrast door Wilma
Becks, directrice van Villa Nuova. Beide heren zullen na dit karnaval hun bestuursfunktie neerleggen.
Wilma Becks bracht hen dank voor
hun inzet voor het Nuova-karnaval. De
beide heren kregen de benodigde versierselen opgespeld, terwijl zij tevens
een fles geestrijk vocht in ontvangst
mochten nemen.
Voor Prins Willem de Tweede was er
deze avond eveneens werk aan de win-

kel. Hij huldigde een aantal mensen
die zich op enigerlei wijze op Villa
Nuova verdienstelijk hebben gemaakt.
Dit waren Nel Willemsen, Mira Wilakker en de heren Do Usmanij, Kl/.inga
en Voortman.
Voorts waren er onderscheidingen
voor mej. Meyer, mej. Beeftink en Gerard Derksen (22 jaar woonachtig op
Villa Nuova) en voor mej. ten Have en
mej. Smale (elf jaar).
Het orkest 'De Mafketels' uit Doetinchem zorgde deze avond voor de muzikale omlijsting. Sabine Kosse gaf een
solo-optreden met showdans ten beste.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Runderragout met tuinkruiden
Bij de runderragout kunt u heel goed een Italiaanse pasta, bijvoorbeeld tagliatelle, of drooggekookte rijst opdienen. Sperzieboontjes, dopenvtjes en peultjes
smaken er goed bij.
Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram riblappen. Voorts heeft u nodig: l
ui, l teentje knoflook, bloem, laurierblad, 6 takjes bladselderij, l takje verse
tijm, l ei, 4 eetlepels room en peterselie, kervel (eventueel uit potje of blikje)
en voorjaarsuitjes of bieslook. Maak het vlees droog met keukenpapier.
Snijd het in dobbelstenen (ca. l '/ 2 cm.). Verhit in een pan met dikke bodem
50 gram boter en 2 eetlepels (olijf)olie. Bak de stukken vlees er snel aan alle
kanten bruin in.
Temper de warmtebron en voeg er de gesnipperde ui en ragfijn gehakte
knoflook aan toe. Schep alles goed om. Strooi er wat zout en peper en
daarna l eetlepel bloem door een zeefje over. Schep opnieuw alles goed om.
Schenk er daarna zoveel kokend water (of warme bouillon) bij tot het vlees
net onder staat. Voeg laurierblad, bladselderij en tijm (bij voorkeur samengebonden met een draadje) toe. Leg het deksel op de pan en laat alles
gedurende 2 tot 2'/ 2 uur heel zachtjes stoven. Schep de inhoud van de pan
van tijd tot tijd even om. Verwijder, nadat u geconstateerd heeft dat het
vlees volkbmen gaar is, het kruidenboeketje. Roer 2 eetlepels fijngehakte
peterselie, l theelepel fijngehakte kervel en 3 eetlepels gesnipperde voorjaarsui of bieslook door de inhoud van de pan. Roer in een kommetje het ei
en de room los. Roer er 4 eetlepels hete saus door en schenk het mengsel bij de
inhoud van de pan. Roer alles heel goed door en neem onmiddelijk daarna
de pan van de warmtebron. Blijf er nog 20 a 30 seconden in roeren. Proefde
saus en voeg naar eigen smaak nog wat zout, peper uit de molen en wellicht
enige druppels Worcestershire saus aan toe.
Bereidingstijd: ± 20 minuten
Energie per portie: ± 1765 k J (420 kcal)

VlucfQlingen, mogen
zeeven.....
Een bescheiden vraag die vluchtelingen
zelf niet kunnen stellen. Ze moesten wel
Weg uit hw^and waar ze hun leven niet
meer zek^^aren. Omdat ze lid waren
van een vakbond of van een kritische politieke partij. Omdat ze hun mond hebben
opengedaan om te protesteren tegen
onrecht
Ze zijn gevlucht uit angst om nog eens
opgepakt en gevangen gezet te worden, angst dat hun kinderen de volgende slachtoffers zullen zijn.
Daarom komen ze naar Nederland.
Althans een heel klein deel van de vele
miljoenen vluchtelingen. Hier moet
ruimte voor hen zijn. Om tot rust te
komen. Om zonder angst veilig te kunnen bestaan.
Inderdaad, mogen ze even?
Wat heeft Vorden hiermee te maken?
Over enkele weken zullen in verband
met de R.O.A. (regeling opvang asielzoekers) vier asielzoekers in Vorden
komen wonen.
De gemeente maakt in samenwerking
met de overheid, het mogelijk dat ze in
hun onderhoud kunnen voorzien.
Asielzoekers zoeken meer dan alleen
een gevulde maag. Om te leven in een
vreemd land moetje veel leren, kom je
veel nieuwe situaties tegen.
Dit is de reden waarom enkele maanden geleden een Vluchtelingen werkgroep in Vorden is opgericht.
Zij wil de asielzoekers helpen om in
Nederland, speciaal in Vorden, een
plek te vinden waar zij zich thuis kunnen voelen, waar ze kunnen leven.
De werkgroep stelt het zeer op prijs, als
u hen behulpzaam wilt zijn bij de opvangvan de asielzoekers in Vorden.
Voor informatie kunt u zich wenden
tot het kontaktadres: Vluchtelingenwerkgroep Vorden, p/a J. van Burk,
Beatrixlaan 14, Vorden, tel. 1732
of Klma Klaassens-van Gemerden, de
Leuke 6, Vorden, tel. 1366.

Politiek Forum
De commissie Trefcentrum van de
COSBO heeft gemeend de koffiemorgens voor 55-plussers voorlopig te staken. Donderdag aanstaande is voorlopig de laatste koffiemorgen en gaat de
commissie de laatste hand leggen aan
de vragen, welke zij zullen stellen aan
het politieke forum dat vrijdagmiddag
23 februari in het Dorpscentrum begint.
De politieke partijen zijn uitgenodigd
een causerie van maximaal 20 minuten
te houden. Hen is verzocht vooral aandacht te schenken aan het ouderenbeleid in de komende jaren.

De gehouden Bruidsshow in zaal de Herberg is zeer geslaagd. Zowel deelnemers als bezoekers
waren content over de opstelling van de kramen en de gebrachte show. Goed geslaagd was bovendien de keuze van bruidsshow en kleding voor de gehele familie tijdens de feestelijkheden. De twee
kleintjes stalen zeker de show, ze deden het echt leuk.
In de pauze kon men de artikelen bekijken die door de deelnemende bedrijven waren uitgestald.
Het publiek werd echt verwend met gratis hapjes en drankjes.
Men had wel entree genomen juist om het geïnteresseerde publiek te trekken, waarin men goed is
geslaagd, de zaal was dan ook goed bezet. De deelnemers waren:
Restaurant en zaal 'De Herberg'
Visser Mode
Amro Bank
Ted Buter vakfotografie
Geschenkenhuis Barendsen serviezen
Guusta Bruggert huidverzorging
Covers Bruidsmode
Na de pauze wordt er een politiek forum gehouden. Hieraan wordt medewerking verleend door wethouder
mevr. M. Aartsen-den Harder (CDA);
de heer E. Branden barg (WD) en de
heer W. Voortman (P.v.d.A.). Voorzitter van het forum is de heer B. van Tilburg.
Een ieder is in de gelegenheid vragen
te stellen over het ouderenbeleid of
b.v. over 'Tafeltje Dekje', personenalarmering, subsidies voor het ouderenbeleid e.d. De toegang is gratis.

Voorlichtingsavond
Dinsdag 6 maart wordt in 'de Voorde',
Kerkstraat een voorlichtingsavond gehouden over epilepsie. Tevens zal die
avond afscheid worden genomen van
de collectanten van 'Macht van 't kleine'.
Een ieder is van harte welkom, de toegang is gratis, zie advertentie.

Schurink 't Winkeltje in brood en banket
Bloembinderij Kwekerij Kettelarij
Juwelier-Opticien Siemerink
Drukkerij Weevers
Ingrids Haarmode
Taxibedrijf v/h Tragter A. Klein Brinke

Carnaval in
Vierakker
Op 23 febr. aanstaande wordt het Vordense Carnavalsfeest officieel geopend. Dit zal gaan gebeuren in Vierakker. Het Carnavalsprogramma van
't Gat van het Suideras ziet er als volgt
uit:

en men hoopt dat ze de Vierakkerse
jeugdraad op spectaculaire wijze bij
het Ludgerusgebouw zullen afleveren.
Hierna volgt in het Ludgerusgebouw
de installatie van de Jeugdprins, uitreiking van diverse onderscheidingen etc.
Het programma vervolgt daarna met
de playbackshow waarna met een polonaise het feestprogramma wordt beëindigd!

Om 9.30 uur aankomst Prins Willem II
van Vorden, met in zijn gevolg o.a. de
President en de Voorzitter van de
Deurdreajers met raadsleden en hofdames, dansniaiïetjes, burgemeester Kamerling en gemeentesecretaris van
Vleuten, daarna welkom en begroeting
over en weer.
Waar is Prins William met zijn Prinses Ponies
Mireille en de adjudanten Annemarie Op de op 17 februari verreden indoor
en Jeroen en waar is de kleuterprins dressuurwedstrijd in Groenlo behaalde
Tim???
Lilian Cuppers met haar pony Netron
Tonny Nijenhuis en Jozef Holtslag jr. een 2e plaats in de klasse LI met 124
gaan met tractoren in de buurt op zoek punten.

L.R. en P.C.
'De Graafschap'

Unieke gebeurtenis

'En de boer hij ploegde voort'

In boeken leest men weieens over een betovergrootmoeder als een bijna ondenkbaar iets. Doch de
ruim twee maanden oude Miranda Mulder heeft er toch een. Onlangs vierde 'oma' haar 99ste
verjaardag te Doesburg, hetgeen tevens een mooie gelegenheid was deze vijf generaties fotografisch
vast te leggen.
Aangezien Miranda Mulder een inwoonstertje van Vorden is, is dit ook voor Contact alle reden hier
aandacht aan te schenken.
Op de foto v.l.n.r. Mevr. MJ. Harenberg — Wijers uit Zutphen, Mevr. M.J. Berendsen-Oosterink
uit Doesburg, Mevr. Wijers-Berendsen uit Steenderen en Mevr. Mulder-Harenberg met Miranda.

'Milieumaatregelen leggen de landbouw steeds verder aan banden. Met name de economische richtlijn maakt bedrijfsuitbreidingen vrijwel onmogelijk terwijl er ook nog geen verplaatsingsbesluit is.
De landbouw heeft echter al vaker bewezen om problemen te overwinnen.
Niet voor niets ziet men her en der de
beeltenis aan de wand: 'En de boer, hij
ploegde voort', aldus de heer H. Vrielink in het jaarverslag van de afdeling
Vorden van de Geldersche Maatschappij van Landbouw.
Vrielink laat overigens in zijn jaaroverzicht ook andere (optimistische) geluiden horen zoals bijvoorbeeld de
goede financiële resultaten in de melkhouderij en het lichte herstel in de legpluimveesektor.
Ook de varkenshouderij kende een
opleving. Qua ledental 'boert' de afdeling Vorden goed. Het ledental steeg
het afgelopen jaar tot 222. Met de leden van de ABTB en CBTB zijn een
drietal gezamenlijke avonden belegd.
Ook in 1990 zullen deze drie afdelingen weer het één en ander op touw zetten. In totaal hebben zo'n honderd
mensen de boerderijen van de fam.
Mennink aan de Galgengoorweg en de
familie Bouwmeister aan de Schuttestraat gezocht. Deze zgn. 'open dagen'
werden georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke VW.

Van een aantal basisscholen hebben de
hoogste klassen een bezoek gebracht
aan een modern landbouwbedrijf in de
omgeving van de school. 'Zo kan de
jeugd kennis nemen hoe het op een
landbouwbedrijf toegaat. Ken stukje
nuttige P.R.', aldus de heer Vrielink.
Voor dit jaar staan wederom een aantal
bezoeken aan landbouwbedrijven gepland. Het jaar 2000 is de streefdatum
als het gaat om de afronding van de
ruilverkaveling. Momenteel worden er
in het kader van de ruilverkaveling met
Hengelo-Zelhem wenszittingen voorbereid, terwijl ook nog het landschapsplan wordt gewijzigd. Het rijwielpad
Hengelo-Ruurlo langs 't /elle is in
voorbereiding.
Voor het gebied Vorden valt verder te
melden dat het Bureau Beheer Landbouwgronden weinig grond in de gemeente Vorden beschikbaar heeft. Indien er landbouwers zijn die mee willen werken aan het kreeëren van ruimte, is dit volgens de ruilverkavelingscoinmissie zeerwelkom.

Neem de eerste set. Dash maakte in de
beginfase veel fouten aan het net waardoor de Doetinchemse dames al snel
op een 2-5 voorsprong kwamen. Normis liep zelfs uit naar 4-11 en leek de
strijd gestreden.
Toen begonnen de Doetinchemse dames wat al te nonchalant te spelen
waardoor Dash de gelegenheid werd
geboden om de achterstand geheel
Voorzitter Henk Steintjes van de
V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders' heeft weg te werken 14-14. In een uitermate
spannende slotfase trok Dash aan het
Henk Nijhof uit Ruurlo zaterdagavond
langste eind 16-14.
gehuldigd als toerfietser van het jaar
De tweede set begon goed voor Dash.
1989. Nijhof kreeg deze eretitel vanweAl heel snel werd met 5-0 de leiding
ge het feit dat hij zich het afgelopen
genomen. Nu werden de rollen echter
jaar het meest verdienstelijk heeft geomgedraaid en finishte Normis/Orion
maakt voor zijn club.
ijzersterk 9-15. In de derde set liet Dash
'De Achtkastelenrijders' vierde zaterzich volkomen afbluffen en werd een
dagavond in Pepe's Barbecue te Baak
7-15 nederlaag geleden.
haar tienjarig bestaan. De heren Wim
Bargeman, Adriaan Eskes, Marinus Es- De vierde set bood de thuisclub alle
mogelijkheid om uit deze ontmoeting
kes, Marinus Groot Jebbink, Bennie
tenminste één of twee punten te behaHarmsen, Bertus Menkveld, Gerrit
len. Dash pakte een 8-0 voorsprong.
Oplaat en Johan Pardijs werden in het
zonnetje gezet vanwege het fei^lat zij Op gegeven moment werd het 12-6 en
leek het 'kat in het bakkie voor Dash'.
vanaf de oprichting lid zijn va^Aclub.
Maar zie, met een 2-2 stand in het verVoorzitter Steintjes ging uitgeoreid in
schiet, gingen de koppies bij de thuisop de aktiviteiten in de afgelopen jaren. Speciaal 1989 is een buitenge- club plotsklaps weer naar beneden. De
ploeg gleed af en in plaats van de set
woon sprotief jaar geweest. Aan de zes
rustig uit te spelen, raakte de ploeg togeorganiseerde evenementen namen
taal van slag en slaagde Normis/Orion
in totaal 1815 personen deeMKerder
kent de vereniging nog 26 cBotoch- erin om de set zowaar nog met 12-15 te
ten. Een aantal leden werd een vaantje winnen. Eindstand 1-3.
overhandigd vanwege het feit dat zij Voor Dash/Sorbo een geheel onnodige nederlaag die voor de toekomst erntenminste 20 van deze clubtochten
stige konsekwenties kan hebben. De
hebben uitgereden.
ploeg van Jaap Sanders zal de komenIn totaal telt 'De Achtkastelenrijders'
70 leden, waarvan er zo'n 50 daadwer- de wedstrijden uit een heel ander vaatkelijk meefietsen. Op 4 maart staat de je moeten tappen wil het degradatie
ontlopen.
eerste tocht op het programma. Johan
Pardijs bood het bestuur namens de leden een tweetal spandoeken aan.

SPORT- nieuws

V.O.O. nieuw leven
ingeblazen
De V.O.O. Vorden (Vereniging voor Openbaar Onderwijs) die
zich inzet om het openbaar onderwijs in het algemeen en dat van
de gemeente Vorden in het bijzonder te propageren en te stimuleren was in deze gemeente bijna ter ziele.
Door de enthousiaste onderraad van de openbare basisschool
'De Dorpsschool' is evenwel het initiatief genomen om tot heroprichting van een plaatselijk V.O.O. bestuur te komen. Aan een
oproep van de V.O.O. leden werd gehoor gegeven en ontstond er
een initiatiefgroep, die zich ging oriënteren op de vorm en de
plannen voor een nieuw op te richten bestuur.
Inmiddels is er een bestuur tot stand
gekomen die allerhande plannen aan
de leden heeft voorgelegd welke worden goedgekeurd. Het bestuur bestaat
uit Th. Dorsten, voorzitter; Ans van
Ark, sekretaresse; Inge Bos, penningmeester en de leden Hans Brinkman
en Hanjongbloets.
Het bestuur zal beginnen met het samenstellen van een informatiebrochure, waarin de specifieke kenmerken van
het openbaar onderwijs in de Vordense
basisschool overzichtelijk naar voren
zal worden gebracht.
Het onderwerp leerlingenwerving en
propaganda riep de vraag op naar achtergronden en motieven van het huidige keuzepatroon en de soort van basisonderwijs in Vorden.
Waarom kiezen ouders voor katholiek,
christelijk of openbaar onderwijs. De
tendens dat ouders in toenemende
mate praktische motieven laten meespelen (b.v. een school dichtbij huis,

Vrouwenclub
Op vrijdagavond 9 februari ging men
met de heren die dit keer ook mee
mochten midgetgolfen in de kelder
van zaal Bousema in Lochem. Het was
een gezellige en spannende avond.
Men had voor de dames en heren een
Eerste- en Poedelprijs. Die vielen als
volgt:
Dames:
Ie Prijs:Jopie Hulstijn
Poedelprijs: Riek Knoef
Heren:
l e Prijs: Ap Knoef
Poedelprijs: Hennie Boersbroek.
De avond eindigde met koffie en krentebrood. De eerstvolgende clubavond
is op maandagavond 26 februari.

geen gevaarlijke oversteekplaatsen
etc.) in de keuze lijkt zich af te tekenen.
V.O.O. Vorden meent dat naast de
praktische voordelen van de ligging
van de school en de veilige bereikbaarheid het aksent ook zal moeten blijven
op het aandacht vestigen op de eigen
identiteit, met als specifiek kenmerk
het openstaan van de school voor alle
gezindten.
Het kunnen kiezen voor zowel humanistisch als godsdienstonderwijs, opgenomen in het onderwijsaanbod van de
school laat dit nog eens duidelijk zien.
Het nieuwe bestuur meent dat de
leemte, ontstaan door gebrek aan goede informatie dient te worden opgevuld, door alle facetten van de school
zo volledig mogelijk onder de aandacht te brengen.
Voor nadere informatie kan men voorzitter Thomas van Dorsten bellen (tel.
05752-2516).

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
Woensdag 28 februari is er weer een
bejaardensoosmiddag in het Ludgerusgebouw. Deze middag zal na de koffie en opening verzorgd worden door
de heer Brinkman uit Vorden met vertellingen en dia's van de jacht en natuur.
Dus het beloofd weer een fijne middag
te worden en men hoopt dat iedereen
weer aanwezig is, ook voor diegene die
deze middagen van de bejaardensoos
nog niet eerder bezocht hebben, vanaf
60 jaar is iedereen van harte welkom.
Bestuur zal het zeker op prijs stellen en
het verplicht u niets en de koffie staat
klaar. Dus tot 28 februari.

Winter-wandeltocht
In grote getale waren de leden en belangstellenden zondag 18 februari
naar de start gekomen van de door de
buurtvereniging 'Kranenburgs Belang' georganiseerde wandeltocht.
De leiding stond onder gidsen van het
I.V.N. Er waren zoveel jonge belangstellenden dat daarvoor een extra
jeugd-gids aanwezig was.
De tocht ging langs mooie nog voor
velen onbekende plekjes en bijzonderheden van Kranenburg. Na een wandeling van plus minus vijf kwartier keerden allen voldaan terug naar zaal
Schoenaker om ter afsluiting gezamenlijk van een boerenkoolmaaltijd te genieten.
Voor herhaling vatbaar klonk het uit
de mond van verschillende deelnemers.

C J.V. wint festival
De Vordense C.J.V. heeft zaterdag 17
februari jl. het jaarlijkse regionale
C.J.V.-songfestival gewonnen.
In zaal 'de Groene Jager' in Barchem
waren alle Achterhoekse afdelingen bij
elkaar gekomen voor het traditionele
muzikale gebeuren.
Vordenaar Remco Docter zong een
tekst van Herman van Veen en werd
daarbij ondersteund door een achtergrondkoor van vijf personen.
Remco vertolkte het lied met een perfecte stemimitatie van Herman van
Veen, waar duidelijk uitgebreid op gestudeerd was.

De jury wees de Vordense Chr. Jongeren Vereniging als overtuigende winnaar aan. Op de tweede en derde plaats
volgden respectievelijk Eibergen en
Barchem.
Omdat C.J.V. Vorden dit jaar won, mag
het volgend jaar als organisator van het
songfestival optreden. De jongelui
hebben hiermee al enige ervaring,
want in 1988 wonnen zij eveneens, zodat ze vorig jaar het festival ook naar
ons dorp haalden.

AGENDA
FEBRUARI:
21 HVG Wichmond, gespreksavond.
21 HVG dor^orden,
boekbesj^Bdng.
22 PCOB bijeenkomst in de Wehme.
23 TV, wat doe je ermee?
Dorpscentrum, Jong Gelre.
23 Schoolkarnaval 'de Deurdreajers'.
23 Open Tafel, de Wehme.
23 Excursie Jong Gelre, Warnsveld.
24 Kranenburgs karnaval, zaal
Schoenaker.
25 Kranenburgs karnaval, zaal
Schoenaker.
24-25-26-27 Carnaval De Herberg.
27 Open Tafel, de Wehme.
28 Bejaarden, Vierakker.
MAART:
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum,
Vorden.
2 KPO Vierakker, Wereldgebedsuur.
2 Open Tafel in de Wehme.
6 Open Tafel in de Wehme.
6 Voorlichtingsavond, epilepsie in de
Voorde.
7 HVG Wichmond, dia's China.
7 HVG Linde, Montferland + dia's.
8 Tuinvoorlichting, Dorpscentrum
Vorden.
9 Open Tafel in de Wehme.
10 Feestavond, L.R. en P.C. 'De
Graafschap', De Herberg.
10 Jubileum Concert Sursum Corda
m.m.v. Vordens Mannenkoor
Christus Koningkerk.
11 De Deurdreajers, kladden opmaken
in de Herberg.
13 Soos Kranenburg, Trudy Tolkamp.
13 HVG Linde, excursie naar Harfsen.
13 Open Tafel in de Wehme.
14 Plattelandsvrouwen,
weervertellingen.
14 of 15 Excursie KPO Vierakker,
Rodenburg.
15 Bejaardenkring de Wehme,
Vorden.
15 HVG Wildenborch, Australië
+ dia's.
16 Open Tafel in de Wehme.
17 Binnensportdagjong Gelre,
Warnsveld.
20 Open Tafel in de Wehme.
20 NCVB Vorden, ds. Westerink.
21 HVG afdeling Dorp, maandelijkse
avond.
21 HVG Wichmond, eigen avond.
22 HVG afdeling Dorp, PGEM.
23 Open Tafel in de Wehme.
24 Uitvoering muziekver. Concordia,
Dorpscentrum,
27 Soos Kranenburg, middag.
27 KPO Vierakker, voorlichting over
bloemen etc.
27 HVG Wichmond met KPO.
27 Open Tafel in de Wehme.
29 Bejaardenkring in Dorpscentrum,
Vorden.
30 Open Tafel in de Wehme.

'Achtkastelenrijders'

Duikelaar Dash/Sorbo met 1-3 Vorden '64 3-8
ten onder tegen
De heren van Vorden '64 behaalden
een verdiende 3-8 zege in de uitwedNormis/Orion 2
strijd tegen Duikelaar uit Laren. De

Ondanks het feit dat er in het spel van
de dames van Dash/Sorbo een opgaande lijn te bespeuren viel, bleef de
thuisclub met lege handen in sporthal
'tjebbink achter.
De thuisclub speelde weer eens een
merkwaardige wedstrijd, waarbij de ups
en downs zich in een snel tempo afwisselden.

Vordense goals werden gescoord door
Arjan Mengerink 5x, Arjan Wilgenhof
l x en Christiaan Brinkhorst 2x.

Vorden '64— Roderlo 3 6-3
De dames van Vorden '64 hebben zaterdagavond verdiend met 6-3 gewonnen van Roderlo 3. Grietje Welleweerd

gaf Vorden een 1-0 voorsprong. Nadat
Roderlo op 1-1 was gekomen zorgde
Karin Rouwen horst in de eerste periode voor 2-1.
Debby Kraayeveld bracht de stand in
de tweede periode op 3-1, waarna Roderlo verkleinde 3-2.
In de derde periode liep Vorden door
doelpunten van Andra Eisink, Karin
Rouwenhorst en Grietje Welleweerd
uit naar 6-2. In de laatste periode werd
het 6-3.

ZZZ (Dronten) — Vorden 7-3
De heren van Vorden '64 verloren zaterdagavond van een fysiek sterker en
beweeglijker ZZZ I uit Dronten.
Nadat de thuisclub in de eerste periode
een 1-0 voorsprong had genomen,
werd deze in de tweede periode tot 4-0
uitgebouwd.
In de derde periode scoorde Marck
Karmiggelt bij een man meer situatie
tegen 4-1. Hetzelfde herhaalde hij bij
de stand 5-1. André Karmiggelt verkleinde na een goede combinatie met
Martin Siebeling tot 5-3. In de laatste
periode bepaalde ZZZ de eindstand op
7-3.

Zaterdagvoetbal
Ratti stelt teleur
S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag in
Apeldoorn tegen Z.V.V. '56 een teleurstellende 4-2 nederlaag geleden.
Door dit resultaat zijn de kansen op
promotie voor de Kranenburgers nagenoeg verkeken.
In de eerste helft nam Ratti, na een gelij kopgaand eerste kwartier, met de
wind in de rug het initiatief. Er ontstonden enkele kansen maar Percey
Lash schoot van dichtbij voorlangs en
ook Mark Sueters wist de bal niet in het
Z.V.V.-doel te plaatsen.
Tien minuten voor de rust functioneerde de buitenspel-val van de Kranenburgers niet waardoor een Z.V.V.aanvaller alleen op doelman Robert
Bos kon afstevenen en hem omspeelde
d-0).
Tot de rust kwam in de eerste stand
geen verandering meer. Tien minuten
na de rust verhoogden de feller spelende Apeldoorners de voorsprong tot 2-0
toen Dick Smit een schot van richting
veranderde waardoor Robert Bos kansloos was.
Enkele minuten later was het opnieuw
raak. Bij een poging een diepte-pass te
onderscheppen kwamen Robert Bos
en Ton Tolkamp met elkaar in botsing
waarna een Z.V.V.-speler simpel kon
scoren (3-0).
Binnen twee minuten na deze treffer
wist Ratti twee maal tegen te scoren.
Eerst kopte Piet Immink een voorzet
van Gerard Waarle langs de Z.V.V.doelman terwijl een minuut later de
bal uit een door Dinant Hendriksen
genomen vrije trap in de uiterste hoek
van het Z.V.V.-doel verdween. De hoop
op een punt werd Ratti echter binnen
vijf minuten ontnomen.
Opnieuw functioneerde de buitenspelval niet waardoor Z.V.V. de voorsprong
tot 4-2 kon verhogen. Na dit doelpunt
kregen beide ploegen nog kansen
maar de score bleef ongewijzigd.
A.s. zaterdag is Ratti vrij. Op zaterdag 2
maart a.s. speelt Ratti in Vaassen tegen
SinarMaluku.

Jong Gelre
Vrijdagavond 23 februari houdt Jong
Gelre een bijeenkomst over het onderwerp 'T.V. en wat je er zoal mee kunt'.
Plaats van handeling het Dorpscentrum.

Jubileum
Ook de buren hebben het 25-jarig jubileum bij PTT post niet vergeten en hebben mede bijgedragen tot een onvergetelijke dag voor
Wim Golstein en zijn gezin.

NIEUW L

Vanaf

Aktieve bakkers bieden steeds meer!

vrijdag 23 februari

VERBOUWINGSOPRUIMING
Nog 2 weken en dan is de eerste fase
van de verbouwing klaar.
Daarom nog tot 1 maart

speciale prijzen
Aanbiedingen staan door de gehele
winkel.
Ook de Platenbar krijgt een grote
opknapbeurt.
Daarom nu ook zeer

speciale prijzen

In het uitgebreide assortiment van de bakker die met zijn tijd meegaat vindt u nu ook
de natuurvoedingsprodukten van MolenAartje!

is het er weer

MolenAartje produkten zijn:

ons heerlijke

soft-ijs!
Restaurant Grill „de Rotonde"

Biologisch

Vervaardigd van mens - en milieuvriendelijk verbouwde
grondstoffen, gecontroleerd op biologische kwaliteit
door de SEC [Stichting Ekomerk Controle].

Anders gezoet

'Gezoet met biologische maismoutstroop.
Dit bevat vitaminen [o.a. B • complex], eiwitten en
mineralen [o.a. ijzer, fosfor en calcium].
Produkten gezoet met maismoutstroop zijn ook geschikt
voor diabetici.

Vrij van kleur -, geur -,
en smaakstoffen en
conserveringsmiddelen

Veilig voor iedereen en voor mensen met allergische
reakties.

Gezond en lekker

Biskwies, koeken, knackebröd, bars, snoep,
ontbijtgranen, snacks, biocake,

ANWB Bondsrestaurant Vorden
Kerkstraat 3 -VORDEN- Tel. 1519

Exclusief verkrijgbaar bij:
't winkeltje in ven brood en banket

LP's moeten plaatsmaken voor CD's,
dus gaan de LP's weg voor superlage
prijzen.

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

Kom vrijblijvend snuffelen naar
koopjes in de zaak met service en
vakmanschap.

V O O R

U, G O E D

V O O R

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

M I L I E U

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

OPENINGSTIJDEN:
in.i. l in ilu. v. '4.(10-18.00 uur; vrij. v. 4.00-2 l .00 u u r ;
/ , i t . v. l ).0()-lh.OO u u r .

Graag tot ziens in de

HET

BDVAG RIJSCHOOL

mullcr-uordcn bv Oortgiesen
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS.

hengelo (gld)

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd
Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk
100% waterdicht
* sta op MEINDL.

flceJs

Jotltrtfftndl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

10 specialisten presenteren u een

BRUIDSBEURS
op zondag 18 maart a.s. van 12.00 tot 18.00 uur
in Bodega „'t Pantoffeltje" te Vorden
deelnemers:
Bruidshuis Beijer Besselink -\' Beautyfarm Steenderen
Bodega 't Pantoffeltje •> de Echte Bakker Van Asselt
Rabo Bank, o.a. Reizen en Verzekeringen
Bloemenspeciaalzaak Jan Dijkerman
Slotboom, juwelier, horloger -':'- Fotostudio Hans Temmink
Correct old-timers.

doorlopende modeshows van
Bruidskleding en bijpassende
Herenkleding door Beijer Besselink.
Videofilm en demonstraties door
Beautyfarm Steenderen.
Hans Temmink met een expositie
van bijzonder fotowerk.
Jan Dijkerman met fantastische
bruidsboeketten en corsages.
Bakker Van Asselt laat zien en
proeven wat een Echte Bakker kan.
Koffie met gebak aangeboden door:
Bodega 't Pantoffeltje en Echte
Bakker Van Asselt.

TOEGANG GRATIS

spaarvorm
voor de echte
liefhebber.
Het jaar 1990 staat in het teken van Vincent
van Gogh. Om de/e meester te eren geven wij
een speciaal Spaarcertificaat uit: het Van Gogh
Spaarcertificaat.
Met dit Spaarcertificaat geniet u een aantal
opmerkelijke voordelen. ()m te heginnen is het
als een waar kunstwerk uitgevoerd. U kunt het
bij wij/e van spreken /.o aan de m u u r hangen.
Het Van Gogh Spaarcertificaat heeft een
looptijd van l jaar en is verkrijgbaar in coupures
van f. 500,-, f. 1.000,- en f'. 2.500,-. Na een jaar

VAN GOGH SPAARCERTIFICAAT:
• prachtige kunstrcproduktivs cadeau
• 0,25"o meer rente.

ontvangt u uw inleg plus de opgebouwde rente
retour. Ken rente die maar liefst 0,25"n hoger
ligt dan de rente op een vergelijkbare Deposito
Rekening met een looptijd van een jaar.
De echte liefhebber verrassen wij boven-

dien met één of meer prachtige reprodukties
van werken van Van Gogh. Voor iedere i. 500,die u inlegt, ontvangt u een reproduktie, met
een maximum van vier en uiteraard /.olang de
voorraad strekt.
Wilt u meer weten over de_^_^^
ze unieke aanbieding of wilt u
•
een Van Gogh Spaarcertifkaat
kopen, dan bent u van harte
welkom op ieder kantoor van de
spaarbank
Spaarbank.

De Bondsspaarbank doet meer voor creatieve spaarders.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

HOOFOSPONSOfl

'olitievana

GROEP VORDEN

Gevonden en verloren
voorwerpen

schrift; zwarte kinderwant (links); bruine knipportemonnee, f 40,- a f 50,-;
Gevonden: x.warte jachthond; zwarte rode portemonnee f 200,- en bankpas;
kat; zwarte glacé (links); paar blauwe verzekeringsplaatje TBF-947; geel/
stoffen handschoenen; armbandje met bruine Labrador; NS Jongerenkaart;
groene ronde steentjes; grijze Zun- oude damesfiets; zwart hondje (half
dapp bromfiets (deels gedemonteerd); lang haar) dameshorloge, merk Favoplastic tas met boodschappen 'Super'; riet; tankdop Peugeot; bruine damesblauwe katoenen tas met sportkleding; portemonnee f30,-; bril met d. bruin
(irolsche want (bruin/wit); pop; krui- montuur; zilveren armband met rozetsing Labrador/Groenendaler (zwart); jes met blauwe steentjes; Nylontas
paar bruin lederen handschoenen; rose/blauw met Aerobic kleding; 5
kinderhorloge div. kleuren; plastic tas vlaggen; zwarte portemonnee met 2
met turnkleding; gevlekte poes met vakjes (2 batterijtjes); rode damesporwitte poten; doos Micado; geel/grijze temonnee f 50,- en Rabo bankpas; datamme goudfazant; l fazant; bl. tas met mesfiets 'Batavus'; rood/paarse dameskleding; soort jachthond; zwarte vin- muts; dameshorloge 'Serpentina'; porgerhandschoen met blauwe binnen- temonnee met bankpas en buspas; dameshorloge 'Prisma'; sleutel aan geel
handschoen; blauw T-shirt 'Musselclub Fettaweej'; gevarenlamp; wieldop label; bruin lederen handschoen; groeNissan; rode portemonnee met 2 sleu- ne portemonnee f 5,-, donorcodicil;
tels; groene canvas tas met geel regen- Mechelse herder; plastic wieldop 13
pak; gele joggingbroek; zwarte heren- Inch; zwart damestasje f 18,-; gouden
langwerpige speld; bril; gouden herenfiets; div. sleutels.
horloge merk 'Stipto' met doublé-armVerloren: lichtbalk met kentekenpl. band; inzetkussen voor autostoeltje;
LR-40-LL; witte balpoint met op- bankpas; div. sleutels.

Nieuwe karnavals
Prins op de
Kranenburg
Nu in de omliggende plaatsen
kamavalsverenigingen worden
ontbonden neemt in het kamavalstraditierijke Kranenburg het
virus der zotheid weer toe.
Sinds enige tijd is het comité
'Kranenburgs Karnaval' druk in
de weer met het organiseren van
een tweedaags Karnavaisfestijn
op zaterdag 24 en zondag 25 februari.
Over één der belangrijkste voorwaarden van een geslaagd festijn
bestaat nu zekerheid.
Er is in het diepste geheim een
prins benadert die bereid is leiding te geven aan de komende
dolle dagen.
Het comité wilde op voorhand
geen naam verklappen van de
nieuwe prins maar wilde wel kwijt
dat de prins uit het Oosten komt,
gestoken in officiële prinsenkledij.

RESTANTENMARKT

naar buiten is gekomen, gluurt glazig
over de hrg.
'Zal ik u ontlasten en de h > r ! even in
het vuilnisvat gooien?' opper ik gedienstig. 'Nee hoor, ik gooi het zo op
de mesthoop; doej!'
Wij hebben nog net het benul om 'hartelijk dank' te stamelen en staren de
jongelui met open monden na. Hun
hond sjokt achter hen aan met een
snoet van nou-ik-hoef-al-niet-meer.
Wij wandelen weg als in ecu droom.
Hoopvol zien wij de toekomst tegemoet!

Ingezonden mededeling

Hoop doet leven
Er zijn lieden die de kunde lijken te
missen hun hond in de goot of op een
andere daarvoor bestemde plaats te laten kakken. Vind ik zo'n bewijs van
(h) on (d) kunde voor onze deur, dat
stijg ik bijkans op!
Edoch, er zijn ook andere mensen Enige tijd geleden gebeurde het
volgende. Ik sta voor het huis te wachten op mijn man. Daar komt een mij
onbekend gezinnetje aangefietst. Over
en weer wordt gegroet.
De jonge vrouw stapt af, neemt een
krant en een schepje, en deelt mij mee:
'Onze hond deed per ongeluk wat op
jullie pad.' Ik schrik me wild en begin
met ogen op steeltjes paniekerig rond
te kijken. Waar? Waar? Ik zie niets.
Zij knielt inmiddels neer bij de oprit,
vouwt de krant open en vist met het
schepje een enorme bolus op vanuit
het struweel. De hond in kwestie staat
er schuldbewust bij. Hoopgevend dus.
'Ziezo!' De krant wordt kordaat dicht
gevouwen. Ik nu ben volkomen verbijsterd en sta het tafereel schaapachtig
aan te zien. Mijn man, die inmiddels

qe> juwelier

siemennk

Volleybalvereniging
'Dash'
Uitslagen:
H3C Terwolde 3 — Dash 4 1-2
D2B Terwolde 2 — Dash 4 2-1
D3B Devolco 7 — Dash 7 2-1
D2A Boemerang 3 — Dash 3 0-3
D3CDVO5-Dash61-2
MCI AlmenCl— Dash C l 2-1
H l Dash l — W i k 2 2-2
H l Dash 2 — DV010-3
H2B Dash 3 — Harfsen 2 2-1
D4B Dash 8 — Wilhelmina 5 3-0
ICIDashCl—SVSC10-3

Zutphenseweg 7 - Vorden
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

BELASTINGINVULAVONDEN
12 en 14 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.

EPILEPSIE

ABRIKOZENMEISJES

6 maart 20.00 uur

l j lO

VOORLICHTINGS
AVOND
in

VAN ASSELT

„de Voorde"
Kerkstraat - Vorden

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

UW ALLERLAATSTE KANS
OM TE PROFITEREN TIJDENS ONZE

TUINKEURINGEN
VORDEN

Het fitte voetenwerk.

RESTANTENMARKT op

^

benodigdheden
en vloeistoffen

oo opticien

Echte Bakker

DONDERDAG 22lfbruari
VRIJDAG
23 februari
ZATERDAG 24 februari

.^
25,-44

alle contactlens

E. A. E. te Winkel- Wolters
Schoolstraat 15

BIJ

10,-

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

DEZE WEEK:

NU van 1,35 voor

r~

• We zijn verhuisd van Elshof 3 naar Burg. Galleestraat
49,7251 EAVorden.
Dhr. Eggink-A.H. Dolphijn.

Dia-voorstelling over het inrichten van tuinen door de
heer A.J. Wanink uit Lochem op donderdag 8 maart
a.s. in het Dorpscentrum, aanvang 20.00 uur.
Toegang vrij.

NATURE

Tevens nieuwe aanmeldingen voor tuinkeuringen.of bij:

v >1

— mevr. R. Pelgrum-Rietman, Geurkenweg
2, 7251 MN Vorden, tel. 05752-6686
— mevr. A. Groen-Pijlman, Beatrixlaan 20,
7251AN Vorden, tel. 05752-2566
— dhr. K. Baars, Kruisdijk 2, 7251 RL Vorden, tel. 05752-3303
— dhr. J. v. d. Broek, de Steege 39, 7251 CL
Vorden, tel. 05752-1375

U BENT WELKOM BIJ

(fisscï mode
Parkeren voor de deur.

Het beste
voor uw voeten
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - VORDEN - Telefoon 1342

Dames-, heren- en kindermode

zetwerk

BURG. GALLEESTRAAT 9 - VORDEN - 05752-1381

UB DÏERENSHOP
Pens
400 gram

O.95

Kopvlees

.35

400aram ..

••

Bij volle doos (18)
0,10 per bakje KORTING

FT bos TROSANJERS

Er zijn weer

SLAPLANTEN

4,95

1 bos FORSYTHIA 3,75
2 bos 5j""

3 AZALEA'S

10-

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

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

Heeft uw hond vachtproblemen ?

Schapenvet helpt

87

i.

Spalstraat 12 - HENGELO (Gld.)

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

's maandags gesloten

DE VALEWEIDE-bloemen

TEVENS STAATSLOTENVERKOOP

DRUKKERIJ

WEEVERS

OPEL SERVICE

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

Verkoop en Reparatie

