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Parel van Vorden 1988 voor Prins
Bernhardweg

Het was woensdagavond stil in de Prins Bernhardweg te Vorden. Vrijwel alle bewoners waren hij Hotel
Bakker samengekomen om daar getuige te /ij n van de uitreikingk Pare l van Vorden 1988'.

'Een parel die niet bestemd is voor de
bewoners maar voor de straat. Het
bordje komt dan ook onderaan de
straatnaam te hangen', zo sprak de heer
G. Terpstra namens de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden'. Het was deze
avond voor de elfde keer dat de werk-
groep een Parel uitreikte. Het idee is
ontstaan toen Vorden zelf in 1977 werd
uitgeroepen tot Parel van Gelderland.
'De Parel van Vorden is een wijds be-
grip. Het heeft niet alleen te maken met
het milieu of de leefbaarheid maar ook
met het feit hoe we met elkaar omgaan.

We hebben in de loop der jaren onder
andere parels uitgereikt aan eigenaars
van panden, waardoor deze panden ge-
red zijn van de sloop. Ook heeft bijv. de
winkeliersvereniging ooit een Parel ont-
vangen voor de wijze waarop zij met de
Kerst de Dorpsstraat heeft versierd', al-
dus G. Terpstra. Hij wees erop dat de
werkgroep geheel onafhankelijk werkt.
'We krijgen geen subsidie, we behoeven

ons van niets en niemand wat aan te
trekken. Wij zijn geen aktiegroep, maar
we proberen gewoon wat prikkels te ge-
ven opdat bepaalde initiatieven opge-
pikt zullen worden. Ook heeft het ge-
meentebestuur zo nu en dan een prikkel
nodig aldus de heer Terpstra die konsta-
teerde dat de bewoners van de Prins
Bernardwerg daadwerkelijk een 'prik-
kel' hebben opgepakt.

'De Prins Bernhardweg was ooit een
triest, armoedig, doods straatje. Er was
weinig fraais aan te zien, behalve de
voortuintjes, die zagen er keurig uit.
Toen bekend werd dat de Prins Bern-
hardweg herstraat zou worden, waar-
voor de gemeente een bepaald budget
had uitgetrokken, zijn de bewoners
eerst met elkaar gaan praten en vervol-
gens met het gemeentebestuur. Het re-
sultaat van al deze besprekingen is ge-
weest dat de Prins Bernhardweg thans
geen straat meer is. Het is een hofje ge-
worden. Een genot voor het oog', aldus

de heergfcrpstra, die onder meer gade-
geslageflBor burg. E.J.C. Kamerling,
vervolgens de Parel overhandigde aan
de woordvoerder van de Prins Bernard-
weg, de heer D.A. Lenselink. Deze
bracht dank aan gemeentebestuur en
aan de \ug*kgroep.

'Er is goed overleg geweest met ge-
meentewerken. Wij zijn blij dat de
straat zo is geworden en wij hopen dat
de straat nog heel lang een Parel mag
blijven', aldus de heer Lenselink. Toen
de aanwezigen onder het genot van een
drankje nog even gezellig bleven napra-
ten sprak ook burg. Kamerling een paar
woorden. Hij bood onder luid applaus
een tweede bordje met het opschrift Pa-
rel van Vorden aan, zodat aan beide in-
gangen van de Prins Bernhardweg dui-
delijk is te zien dat hier sprake is van de
Parel van Vorden 1988. 'Wij zullen er
ook voor zorgen dat de bordjes beves-
tigd zullen worden', aldus burgemeester
Kamerling.

Uit festival blijkt bloei
Vordense CJV
Vanuit de hele Achterhoek kwamen leden van diverse afdelingen van
de Christelijke Jongeren Vereniging afgelopen zaterdag naar Vorden.
In de zaal van 'De Herberg' werd het jaarlijkse regionale CJV 'song'-
festival gehouden, waarbij de Vordense CJV als gastheer optrad. Hij
deze jongeren-ontmoeting zorgde elke plaatselijke groep voor een
eigen cabaretachtige bijdrage.

Dat deze dag dit jaar in Vorden werd
gehouden was te danken aan het feit dat
de Vordense CJV in 1988 als winnaar
van het vorige festival uit de bus kwam.
Hoogtepunten waren afgelopen zater-
dag de bijdrage van Gelselaar, een persi-
flage op kinderliedjes uit de 60-er jaren,
en het optreden van Barchem, met een
humoristische uitwerking van een lied
van Tol Hahse. Ook Vorden kwam dit
jaar weer goed voor de dag met een ko-
misch 'griezel-verhaal'. 'Maar het is niet
de bedoeling dat Vorden dit jaar wéér
als winnaar uit de bus komt', merkte
Peter Mulder van te voren al op.
Peter had, samen met bestuurslid Mar-
jan Bakker, heel wat werk verzet bij het
organiseren van dit festival. CJV Bar-
chem werd uiteindelijk als winnaar uitge-
roepen, zodat in 1990 het festival waar-
schijnlijk als winnaar uitgeroepen, zodat
in 1990 het festival waarschijnlijk in die
plaats zal worden gehouden. Een extra
prijs was er voor het meest origineel uit-
gedoste jurylid. Vordenaar Stefan van
Voskuilen had hierbij veel concurrentie
van andere juryleden. Ook deze prijs
kwam terecht bij CJV Barchem. Het fes-
tival was één van de aktiviteiten waaruit
valt af te lezen dat het goed gaat met de
Vordense CJV.

Deze groep van jongeren tussen 16 en
25 jaar is een onderdeel van het jeugd-
werk, uitgaande van de Gereformeerde/
Hervormde Jeugdraad. Elke vrijdaga-
vond is er een door hen zelf georgani-
seerd programma. Dat kan variëren van
een discussie-avond over een bepaald
thema tot bijvoorbeeld een spelpro-
gramma, waarbij de nadruk ligt op ge-
zelligheid en ontmoeting. Ook wordt er
buiten de vrijdagavonden om, even-
tueel in samenwerking met andere
CJV'ers in de regio, bepaalde aktivitei-
ten verzorgt. Zo werden er dit seizoen
een sporttoernooi en een dropping ge-
houden.

Toekomst
'Over het aantal leden hebben we dit
jaar niet te klagen', kon voorzitter Henri
Eskes zaterdagavond tevreden opmer-
ken. 'Het aantal vaste leden is vergele-
ken bij een paar jaar geleden verdub-
beld'. De andere clubs van de Geref./
Herv. Jeugdraad groeien ook nog
steeds. Er moest laatst al weer een club
gesplitst worden. De clubs tellen bij el-
kaar al meer dan 100 leden. Als die in de
toekomst ook doorstromen naar de

CJV, ziet de toekomst er voor die groep
zeer zonnig uit. Na deze geslaagde
avond, het festival 1989, kijken de CJV-
ers al weer uit naar een volgend hoogte-
punt: het jaarlijks Pinksterweekend.
Een kampeerboerderij in Holten is er
alvast voor gehuurd.

Romantische avond
met het duo
Bromtol
'Bromtol met een verrassend liedjespro-
gramma. Dus geen flitsende dialogen
waarin je in vlijmscherpe bewoordin-
gen, het wel en wee van de gemiddelde
Nederlander op de snijtafel gelegd ziet
worden om vervolgens de gemaakte
analyses in een stortvloed van woorden
als een verdovende douche over je heen
te krijgen, maar wel...zelf gemaakte
liedjes'! Met deze dialoog begon het
duo Bromtol dit weekend in de goed
gevulde zaal van 'De Herberg' hun
eigen liedjesprogramma.

Het duo bestaat uit Peter de Jonge en
Ronals Wisselo, beide leraar aan het
Stedelijk Lyceum te Zutphen. Hun pro-
gramma bestond uit een 18-tal zelf ge-
maakte poëtische liedjes met verbin-
dende teksten. De liedjes omvatten uit-
eenlopende onderwerpen met als een
rode draad er doorheen het leven van de
heer Tol. Deze romantische getinte
avond had een bepaalde charme met
onderwerpen uit het alledaagse leven.

Het is het eerste programma van Peter
de Jonge en Ronald Wisselo waarmee
ze in de openbaarheid treden.

Gezellige sfeer
frühshoppen
'Concordia'
De zaal van 'De Herberg' was zondag-
morgen goed bezet bij het door de mu-
ziekvereniging 'Concordia' georgani-
seerde 'Frühshoppen'. Niet het orkest
zelf maar de 'Achtkastelendarpers' on-
der leiding van Hans Kraxner verzorg-
den dit concert. De boerenkapel zorgde
voor een prima sfeertje. Nummers als
'Lieblingspolka'; Bööh Walz e.d. gin-
gen er in als koek. Bj het nummer 'lm
Rosengarten' van Sansoussi zorgde een
deel van de kapel voor een vokale on-
dersteuning.
De conferancier Rudolf Sluier betrok in
zijn konference tevens het jubileumjaar
van 'Concordia'. In het kader van de
grote jubileumverloting vond tijdens
het concert de tweede trekking plaats.
De derde trekking is gepland op zater-
dagavond 18 maart wanneer 'Concor-
dia' in het Dorpscentrum haar jaarlijkse
uitvoering geeft.

Culturele avond
Vrijdagavond 24 februari wordt er in
'De Herberg' een culturele avond ge-
houden, welke wordt georganiseerd
door de plaatselijke afdelingen van Jong
Gelre, GmvL en de NBvPL. Tijdens
deze bijeenkomst zullen Ben Schreurs
en Hanneke Hiddink uit Diepenheim
liedjes in het dialekt zingen. Ze begelei-
den zichzelf op de gitaar. Tussen de be-
drijven door zal de heer Smeitink uit
Hengelo in het dialekt verhalen en ge-
dichten voorlezen.

Muziekvereniging
Jubal Vierakker-
Wichmond
Elke laatste zaterdag van de maand
haalt de muziekvereniging 'Jubal' oud
papier op. In verband met een groot te-
kort aan mankracht tijdens het ophalen,
verzoekt men iedereen vriendelijk in-
dien mogelijk is 's ochtends tijdig het
papier voor de vereniging gebundeld
voor aan de weg te willen zetten.

Slaapcursus
De HVG Wichmond organiseert onder
leiding van mevr. A. Blok-van Hilten
een slaapcursus. Als men problemen
heeft dat men niet in slaap kan komen,
geeft u zich dan snel op want er zijn nog
enkele plaatsen vrij. De cursus start bij
voldoende deelname op dinsdag 28 fe-
bruari en is op 8 achtereenvolgende we-
ken. Ook heren en niet-leden zijn van
harte welkom. Inlichtingen over deze
cursus bij M. Hammers-Smeenk, tel.
05754-462, b.g.g. A. Blok van Hilten
05750-23027.

FNV Belastinghulp
Ook dit jaar kunnen de FN V-leden weer
profiteren van de FNV-belastinghulp.
Zij worden gratis geholpen bij het invul-
len van het aan hen toegezonden aangif-
tebiljet voor de inkomstenbelasting (A-
of E-biljet), of vermogensbelasting (B-
biljet). Ook voor T-biljetten kan men
terecht. Dat invullen is voor vele men-
sen een groeiend probleem, want de be-
lastingbepalingen veranderen voortdu-
rend. De biljetten worden als maar inge-
wikkelder 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
maarliefst 85000 FNV-leden hun voor-
deel. De toeloop voor dit uniek stuk
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 inzich-
ten en ervaringen van het FNV-corps.
De FNV-leden in Vorden en Wich-
mond, die van deze service gebruik wil-
len maken, kunnen zich voor het maken
van een afspraak aanmelden bij: I.B.
Turboer, Insulindelaan 18, tel. 1298. Zie
ook de advertentie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
Woord- en Communiedienst. zondag 9.00
uur Eucharistieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur Eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 26 februari
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Kapel de Wildenborch zondag 26 februari
10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. kerk Vorden zondag 26 februari
10.00 uur ds. P.W. Dekker; 19.00 uur ds. P.W.
Dekker

Huisarts 25 en 26 februari dr. Dagevos. Al-
leen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u
wilt komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur. Op zater-
dag van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15
uur.

Dierenartsen van zaterdag 25 februari
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Breukink, tel. 1 566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00

Tandarts 25 en 26 februari P. Scheepma-
ker, Ruurlo, tel. 05735-2513. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uurtel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

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

11.00-12.1 5 uur. Adviescommissie woningtoe-
wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van
19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 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. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en
weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofd-
wijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tij-
dens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Bee-
klaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand februari mevr.
Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor half 9.

Taxidienst Taxibedrijf
05752-1256.

Tragter, tel.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.1 5 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 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, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De' Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dagvan 10.30-12.30 uur.

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

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
25 februari 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 februari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Hervormde kerk Wichmond zondag 26
februari 10.00 uur ds. C. Bochanen, dienst
met kinderen.

Alarmnummers:
Ambulance — Brandweer— Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 15555 — Brandweer
tel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie tel.
22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 —
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

Bijeenkomst NWS
De Nederlandse Vereniging voor
Slechthorenden, afd. Zutphen e.o. (dus
ook Vorden) houdt op 28 februari a.s.
's avonds een bijeenkomst in het Nuts-
gebouw, Breegraven l te Warnsveld. Op
deze bijeenkomst zal mevr. I. Eenink-
Steenhuis een inleiding huoden over
'Lichaamstaai en gebarentaal ter verbe-
tering van contacten met doven en
slechthorenden'. Er is gelegenheid tot
het stellen van vragen en discussie over
deze inleiding. Ook zal aandacht be-
steed worden aan de landelijke aktie van
de gehandicaptenraad; 'Als je het leven
iets anders aan moet pakken'. De voor-
lichtingsstand en een ringleiding zijn
aanwezig. Ook niet-leden zijn hartelijk
welkom.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafde-
ling 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 10.30-11.20, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden Wich-
mond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag
10.45-11.45 uur.

Geslaagd
Onze plaatsgenote mevr. G. Hesselink-
Ruesink slaagde voor het Praktijkdiplo-
ma Boekhouden van de Ned. Associatie
voor Praktijkexamen. Zij ontving haar
opleiding bij de heer Luichies te Gorssel.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Julius Job Klein Bramel.
Ondertrouwd: G. Weenk en M.E.H. Lo-
man.
Overleden: T. Ruiterkamp, oud 73 jaar;
H. Bosman, oud 78 jaar.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• C.V. „de Deurdreajers".
Teruggezonden kaartjes van
ballonnenwedstrijd kunnen
worden ingeleverd bij: A. v/d
Meij, Gr. v. Limburg Stirumstr.
6 Vorden.

• TE KOOP:
1-jarige Slachtkippen.
Lebbink, Eikenlaan 27,
6739.

B.F.
tel.

• TE HUUR GEVRAAGD;
rustige vrije woning. Maxi-
maal f 500,— p/m. Tel.
05730-51838, na 18.00 uur.

• TE KOOP:
prima Leren jas en nieuwe
Spijkerbroek en Leren laar-
zen. F.J. Jansen, Klein Nuova
75, Vorden.

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

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

• PC PRIVÉLES:
Ondernemerscursus PC-ge-
bruik voor arts, winkelier, kan-
toorhouder, autobedrijf, etc.
Bekwaam in 3-5 lessen.
Slechts f 25,-/uur.
Brus, tel. 05752-6551.
Ook advisering bij aankoop
Hardware.

• TE KOOP:
caravan Weipert,
dubbelassig, tel.
34602.

bj. '82,
08340-

• TE HUUR: tussen Ruurlo en
Groenlo Woongedeelte van
een boerderij met tuin. Ideaal
voor jonge mensen. Inl.:
05735-1947, na 18.00 uur.

• TE KOOP:
2 st. betonijzerscharen /
handstoktrilnaald 220 v /
10 bekistingsdragers / 6
plafondschragen / bouw-
schakelkast / 6 dakhaken /
3 dekkleden 6x8 m / 1 pk
elektromotor / 4 hijskabels
2 m / idem 1 st. 1 m / 100 m
krachtkabel / idem 20 m / 4
steenkruiwagens / 5 specie-
kruiwagens / stalen bouw-
plee / bouwladder 3,5 m en
5,5 m / 90 steigerkettings /
21 stalen speciekuipen / 13
stalen klapschragen 125 cm
/ 5 .bokken 150 cm / klok-
pomp krachtstroom / water-
pastoestel / 15 gresschalen
30 cm / 30 st. oude rietvors-
ten / div. dakpannen + hulp-
stukken / A.B. vent. koker
35x25 cm, 3 m lang / 3 dak-
ramen 4-pans sneldek /
dakdoorvoer 0 8 sneldek /
rookgasdoorvoer 0 16 cm
platdak / div. A.B. hulpstuk-
ken.
tel. 05752-1524

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

met
Televisie

reparaties
direc'

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

ORANJEVERENIGING „VORDEN"

LEDENVERGADERING
Op donderdag 2 maart a.s. in „De Herberg" te Vorden,
aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vergadering d.d. 2 maart 1988
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Verslag secretaris
8. Bestuursverkiezing

— aftredend: B.J. Bloemendaal — herkiesbaar
G. Wolsing — herkiesbaar
M.J. Bruggeman — herkiesbaar

— tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:
de heer G.J. te Velthuis

- bestuurskandidaat:
de heer W. Gudde, Kranenburg

Tegenkandidaten kunnen gesteld worden tot 1 uur
voor de vergadering bij het secretariaat: Postbus 98,
7250 AB Vorden.

9. Programma 22 en 29 april 1989
10. Ledenwerfaktie
11. Versiering
12. Rondvraag
13. Sluiting Het bestuur.

Ook uw komst wordt op prijs gesteld.

Snackcounter
"de Rotonde"
Kerkstraat 3 - Vorden - Tel. 05752-1519

DEZE WEEK:

3 Kroketten
haten 2 betalen

Wij zijn dagelijks geopend van 11.00 tot 23.00 uur
's maandags gesloten.

Nog maar drie weken
dan pakken we uit op
kerkstraat 1 in Vorden

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Zutphenseweg 15 Vorden Telefoon 05752-1261

ECHILDE
Gefeliciteerd met uw Echte Bakker,
die door zijn collega's, aangesloten

bij het Gilde van Echte Bakkers,
is onderscheiden als Echte Bakker

van 1988.

ECHT... JE PROEFT T!

Echte Bakker
VAN ASSELT Zutphenseweg 18,

Vorden, tel. 1384

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 23, 24 en 25 februari

Mineola's
10 voor

VRIJDAG V
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

delicious
2 kilo

2,95

MAANDAG
27 februari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
28 februari
500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

WOENSDAG
1 maart

500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in!
Maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt,
want dat proeft u wel degelijk. NNIN KERS

AANBIEDING:

Slagroom of mokkasnit nu 5,75

Bolussen van 4,50 voor 4,—

Bavaroisepunten van 1.90 voor 1r70

Krentebollen e haien 5 betalen

WARME BAKKER

ÜPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

MAANDAG + DINSDAG

Verse Worst

Speklappen

Samen
een tientje

Weer terug van vakantie
lekker uitgerust

en wij hebben er
weer zin in!

Daarom hebben wij
maandag en dinsdag
een extra scherpe

aanbieding

maandag vanaf 13.30 uur geopend

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. Gehakt 7,95
1 küo Rundergehakt

11,50

magere
Varkenslappen

1 kilo 7,45

Slagerij Jan RdÊënblirg Dorpsstraat 32 - Vorden - Tel. 1470

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

REUMABESTRIPNG
MÓÉT DOORGAAN

Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

H[T NATIONAAL RCUMAFONDS

Wist U dat WIJ

- naast onze grote voorraad meubelen, ook de grootste voor-
raadhoudende TAPIJTZAAK uit de omtrek zijn?

- naast de geweldige keuze stalen materiaal van alle bekende
merken, zoals Parade, Desso, Louis de Poortere, Bonaparte,
Interfloor en Bergoss, nog 110 ROL kamerbreed tapijt uit
voorraad leverbaar?
GRATIS gemeten en zeer vakkundig gelegd.

- vele couponnen tapijt voor half geld hebben?

Dat allemaal in de gezellige winkel, waar U zich thuis voelt.

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN UPUTENHUIS

hengelo(gld) ruurloseweg.Z* U8

VOETCOMFORT VAN SMITS

kom vrijblijvend passen bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342 JT

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517.

...droogweg de schoonste.

Aanbevolen door vooraan-
staande tapijrfabrikanten

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie - D n U A C
autoglasservice - verhoogde daken. P**»

Rijksstraatweg 91 - Wamsveld
005750-22816

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261



Paul en Reiniera
Wefers Bettink-v. Dorth
tot Medler
Elsbeth en Joanneke

geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun
dochter en zusje

Willemine
Rudolphine

Mook, 31 januari 1989

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje
ELISABETH MARLIES

Wij noemen haar

Marlies
17 februari 1989.

Hans en Els Vos-Wullink,
Remco

De Steenderens 34
6932 CD Westervoort

Het hartelijk medeleven tij-
dens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve man,
onze fijne vader en opa

Henk Koning

heeft ons bijzonder getroffen
en is ons tot grote steun ge-
weest.

Hiervoor onze hartelijke dank.

M.G. Koning-Knoef
kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 1989

NIEUW:

Bali-broodjes
'n Oosterse lekkernij!

Na een kort ziekbed is onverwacht van ons heengegaan
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

Willem Jan Eggink
ECHTGENOOT VAN HJ. EGGINK-MEIJER

op de leeftijd van 50 jaar.

Vorden: J. Eggink
H.A. Eggink-Reerink

Warnsveld: H. Eggink
J.B. Eggink-v. Til

Vorden: E.J. Eggink
A.C. Eggink-Lettink

neven en nichten

Vorden, 18 februari 1989

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen dat na
een kortstondige ziekte is overleden onze collega

Wim Eggink

op de leeftijd van 50 jaar.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen.
We zullen hem blijven gedenken als een fijne collega.

direkteur en medewerkers
postkantoor Vorden

Vorden, 18 februari 1989.

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

Sierpleister
(granol)

Voor uw blijk van medeleven ons betoond na het over-
lijden van onze lieve oma

Bordeaux-Salomi

betuigen wij u onze welgemeende dank.

Uit aller naam:
K.C. Bordeaux-Warella

Hoetinkhof 4, 7251 XN Vorden

Zutphen, februari 1989

Vorden
Burg. Galleestraat 23

inl.: D. Zelle
tel. 05752-31 28/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-
BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRIJS.

BELASTINGINVULLEN
FNV-leden en huisgenoten
kunnen weer gebruik maken
van onze diensten. GRATIS
Melden bij A. Turfboer, tel.
1298.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kun t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respeet voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op st i j lvolle wij/e de ui tvaart .

'-' MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden, Het .lebbink 4, 05752-2749
Voor informatie over uitvaart\er/ekcrini>cn:

A.Ci . Herendsen, Strodijk 9. Vorden, 05752-1844

Plotseling bekijkt u de weg met andere ogen.

EENMAAL ACHTER HET STUUR MET DE RAY-BAN FOR

DRIVING MERKT U HET VERSCHIL METEEN. UW OGEN GLIJDEN ONT-

SPANNEN OVER DE WEG EN KUNNEN ZICH GEMAKKELIJKER CONCEN-

TREREN OP HET VERKEER. DE B-15 TOP GRADIËNT GLAZEN HOUDEN

ULTRA-VIOLETTE- EN INFRARODE STRALEN TEGEN. TERWIJL DE SPE-

CIALE SPIEGELCOATING HINDERLIJKE SCHITTERING VOORKOMT.

RESULTAAT: EEN VERSCHERPT CONTRAST EN EEN BETER

ZICHT. ZELES ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN. ZOALS LAAG-

STAANDE ZON EN MIST. WlE VEEL OP DE WEG ZIT ZAL HET COMFORT

VAN DE RAY-BAN FOR DRIVING ZEKER WETEN TE WAARDEREN.

RU DAAROM VANDAAG NOG EVEN BIJ ONS LANGS . DAN

KUNT U HET VERSCHIL MET UW EIGEN OGEN ZIEN.

qp juwelier
siemerjnk

A • • •••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

SUNGLASSES

forDriving

UITNODIGING

TONEELAVOND
voor leden, donateurs
en leveranciers van oudpapier

Touwtrekvereniging
Vorden ZATERDAG

11 MAART
in het Dorpscentrum
Aanvang 20.00 uur.

De Toneelvereniging Wildenborch
brengt voor het voetlicht de klucht

Jalvink en Jalvink

ENTREE GRATIS

UITVOERING
„VORDENS TONEEL

op zaterdag 25 februari in het
Dorpscentrum met het blijspel
in 3 bedrijven:

Pas op voor
de buren!!!

van Hans van Wijngaarden
Regie: Ans v.d. Ham

KAARTVERKOOP: Dorpscentrum en bij de leden.
TOEGANG f 5,- p.p. KINDEREN tot 12 jr. f2,50

Aanvang 20.00 uur. ZAAL OPEN 19.30 UUR

Zomerprogramma
VW I

Verenigingen of andere corporaties,^
die prijs stellen op vermelding van

hun evenementen in het

VMM
Zomerprogramma

dienen dit op te geven
vóór woensdag 15 maart aan

de secretaris van de VW Vorden
dhr. R.C. Haanstra, Mulderskamp 7,

7251 EX Vorden
telefoon 05752-1186

Heren
zin om met ons te volleyballen
op de maandagavond
vanaf half tien? (recreatief spel)

INFO: tel. 1936
Sparta

WEEKEND AANBIEDING:

EEN HEERLIJK

Suikerbroodje
NU van f 2,10 voor maar Ifïf0

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384 ®
Tevens bakken wij sinds kort Knackebröt

NU 10 Knsckcrs o
met of zonder sesamzaad voor £. f

Doe mee aan onze voorjaarsprijsvraag en

Win een Keurslager
Krokus-schotel!

Ter introduktie van onze nieuwe Krokusburger is er 5 weken lang een
voorjaarsaktie met elke week kans op een schitterend opgemaakte

Krokus-schotel met vers voorjaarsvlees, waaronder onze nieuwe Krokusburger.
Haal het deelnameformulier bij ons in de winkel. Doe mee en... win!

Onze aanbiedingen van deze week
VOOR HET WEEKEND RECEPT

Riblappen
500 gram Q

van Limousine kwaliteit

Krokusburger
(rundergehakt met paprika,
spek en gefruite uitjes)

4 halen, 3 betalen

Leverkaas
100 gram 1,25

Droge worst
100 gram 1,89

En natuurlijk onze nieuwe Krokusburger
Het nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen, ^j C f\
feestelijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet. | ̂  \J

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen! Per stukfc !•

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden

m* Tel. 05752-1321
IC

, \
de Regt,
Bloemendaal & Wiegerinck

Om lange wachttijden overdag te voorkomen nodigen wij u op één
van de volgende woensdagavonden uit om

uw belastingaangifte 1988
deskundig door ons te laten verzorgen.

Tussen half 7 en half 9:
- woensdagavond 1 maart
- woensdagavond 8 maart
- woensdagavond 15 maart
- woensdagavond 22 maart

Wacht niet tot het laatst!

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

Bakkerij W. Besselink
Service Super Kruidenier
Dorpsstraat 10 - Wichmond

Wij zijn gesloten van maandag 27 februari
vanaf 13.00 uur t/m woensdag 1 maart

Voor vers brood kunt u dinsdag terecht op
Dorpsstraat 6, Wichmond (voormalige winkel).

Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
is er voor u gelegenheid om onze
vernieuwde zaak te komen bekijken.

Donderdag 2 maart
staan wij weer geheel tot uw beschikking.



• 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.

OSTDUIVENVERE-
* NIGING 'VORDEN'
KRIJGT STARTSUB-

SIDIE
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de postduiven-
vereniging 'Vorden' een startsubsidie
toe te kennen van f 3000,-. Dit bedrag
wordt betaald uit de Reserve Algemeen
Welzijn. De vereniging, die op 16
augustus 1988 is opgericht en 30 leden
telt, had aanvankelijk gevraagd om een
bedrag van f 8000,-.

ERGADERING GEMEENTERAAD
GEMEENTE SLUIT OVEREENKOMST MET RIJK

VOOR OPVANG ASIELZOEKERS
De Tweede Kamer heeft de Regeling Opvang Asielzoekers enige tijd geleden aan-
vaard. Het uitgangspunt van die regeling is dat iedere gemeente met het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een overeenkomst sluit, waarin wordt
opgenomen dat de gemeente zorgt voor de opvang van een aantal asielzoekers.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad thans voor om met het
ministerie een overeenkomst te sluiten voor het maken van 16 opvangplaatsen. De
gemeente zelf kan bepalen volgens welk schema deze plaatsen gerealiseerd worden.
Bij de opvang van asielzoekers moet de gemeente zorgen voor:
- woonruimte;
- verzekering tegen ziektekosten en WA-aansprakelijkheid;
- betaling van buitengewone kosten;
- sociaal-culturele activiteiten;
- introduktie-aktiviteiten.

De gemeente ontvangt hierover van het ministerie een financiële tegemoetkoming.

EEN RIOOLRECHTEN MEER
VOOR VIERAKKER EN WICHMOND

De gemeente Warnsveld heft rioolrechten. De verordening die hieraan ten grond-
slag ligt geldt ook nog voor Vierakker en Wichmond.Vorden kent geen rioolrech-
tenheffing. Omdat burgemeester en wethouders het niet juist vinden dat een ge-
deelte van de gemeente wel en een gedeelte van de gemeente geen rioolrechten
moet betalen, stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de
rioolrechtenverordening van de gemeente Warnsveld vervallen te verklaren zodat
niemand in Vorden rioolrechten verschuldigd is. Burgemeester en wethoders stel-
len de gemeenteraad eveneens voor om de Legesverordening, de verordening Hon-
denbelasting en de Verordening Afvalstoffenheffing van Warnsveld, die ook nog
gedurende een termijn van twee jaar zouden blijven gelden, vervallen te verklaren
en de Vordense verordeningen van toepassing te verklaren. Voor de inwoners uit
Vierakker en Wichmond zal dit weinig verschil uitmaken.

OMMISSIEPOLIO
PLUS VORDEN

SCHENKT GEMEEN-
TE TWEE BRONZEN

BEELDEN
De commissie Polio Plus Vorden heeft
de gemeente om medewerking verzocht
om het plan in het kader van de wereld-
wijde polio-inentingsaktie van de
Rotary-club te verwezenlijken. Deze
commissie heeft zich tot taak gesteld
om een bedrag van f 7500,00 bijeen te
brengen. Als blijvende herinnering aan
deze aktie wil de commissie daarnaast
geld inzamelen om 2 bronzen beelden
van paarden aan te kopen, die door de
kunstenaar J. Bremers zijn gemaakt. De
commissie vraagt de gemeente om de
beelden gratis te aanvaarden en om in
de toekomst voor het onderhoud van de
beelden te zorgen. Ook zou de gemeen-
te de sokkel voor de beelden beschik-
baar moeten stellen. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
voor om hieraan mee te werken. De
beelden zullen geplaatst worden in het
plantsoen op de hoek van de Burge-
meester Galleestraat en de Zutphensé-
weg.

ECONSTRUCTIE
DELDENSEBROEK-
WEG

Burgemeester en wethouders stellen de
raad voor om de Deldensebroekweg op-
jiieuw te asfalteren en om het gedeelte
dat nu bestraat is met klinkers, ook te
asfalteren. De totale kosten van deze re-
construktie bedragen f423000,-.

APVERGUNNING

ZUINIG
AAN

Wie z'n hond
op de stoep
laat poepen
zet zichzelf
te kakkei

Burgemeester en wethouders hebben
besloten ten behoeve van de woning-
bouw op het voormalig zuivelterrein
een eik te kappen aan de Almenseweg.

OGERE SUBSIDIES
VOOR OPENBARE

BIBLIOTHEEK EN
STICHTING WEL-

ZIJN OUDEREN VOR-
DEN

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om het subsidie aan
de openbare bibliotheek met f 14100,- te
verhogen en het subsidie van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden met f
6289,- te verhogen. De bibliotheek krijgt
meer subsidie omdat voor 1987 de bi-

bliotheek f 14000,- van de provincie
meer kreeg aan subsidie door de herver-
deling van de middelen die de provincie
ten aanzien van alle Gelderse bibliothe-
ken toepaste. Met ingang van dit jaar
dienen de gemeenten het bibliotheek-
werk geheel te bekostigen. De biblio-
theek moest bij het opstellen van de be-
groting de nullijn hanteren. Men kon
echter wel terecht uitgaan van het be-
drag van f 14000,- dat jaarlijks door de
herverdeling van de middelen door de
provincie extra werd verkregen. De ge-
meente zal dit bedrag, waar in eerste
instantie geen rekening mee is gehou-
den, betalen uit de post onvoorzien. Het
subsidie van de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden dient volgens burgemeester
en wethouders op het niveau van 1988
te blijven. Omdat in eerste instantie een
subsidie toegezegd is van f68711,- dient
er een bedrag van f6289,- toegevoegd te
worden.

ERINRICHTING
OPENBAAR TER-

REIN RONDOM HET
NIEUWE KRUISGE-

BOUW
De nieuwbouw van het kruisgebouw is
thans zover gevorderd dat een begin kan
worden gemaakt met de herinrichting
van het terrein rondom het kruisge-
bouw. De commissie voor financiën en
openbare werken heeft daarbij aandacht
gevraagd voor de parkeerproblemen bij
de sporthal. Met de herinrichting van
het terrein zal daarmee rekening wor-
den gehouden. Burgemeester en wet-
houders vragen aan de gemeenteraad
een krediet van f 19000,- exclusief BTW
voor de uitvoering van het plan.

IE WOONWA-
'ENSTANDPLAAT-

SEN AAN DE OVER-
WEG

Op het ^Ifcpwagenterrein aan de Over-
weg is NBme voor vijf woonwagens.
Twee standplaatsen zijn inmiddels ge-
realiseerd. Omdat er thans aanvragen
zijn om standplaatsen in te mogen ne-
men dienen de overige drie plaatsen nu
bouwrijp gemaakt te worden. Hiervoor
is een bedrag nodig van f 14000,- exclu-
siefBTW.

JÏ/ERORDENING
P11! GELDELIJKE

STEUN OUDEREN
BIJ VERHUIZING
VOOR WICHMOND

EN VIERAKKER VER-
VALT

De staatssecretaris van Volkshuisve-
sting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer heeft de regeling Geldelijke
Steun Ouderen bij verhuizing ingetrok-
ken. Op grond daarvan heeft de ge-
meenteraad van Vorden de daaruit
voortvloeiende gemeentelijke verorde-
ning op 15 december 1987 ingetrokken.
In de gemeente Warnsveld geldt een
soortgelijke verordening nog wel. Voor
Vierakker en Wichmond zou deze ver-
ordening nog twee jaar gelden, tenzij de
gemeenteraad besluit om de verorde-
ning vervallen te verklaren. Burgemees-
ter en wethouders stellen de gemeente-
raad voor om deze verordening verval-
len te verklaren zodat voor het hele ge-
bied van de gemeente Vorden rechts-
gelijkheid bestaat.

ERSONEELSUIT-
BREIDING GE-

MEENTEDOOR
HERINDELING

Door de gemeentelijke herindeling is'de
gemeente voor wat betreft inwoneraan-
tal en grondoppervlak vergroot met 15
procent. De werkzaamheden zullen
hierdoor eveneens met ongeveer 15 pro-
cent toenemen. Dit kan met de huidige,
toch al krappe personeelsbezetting niet
opgevangen worden. Burgemeester en
wethouders stellen de raad dan ook

voor om het aantal formatieplaatsen
met 5,5 uit te breiden, als volgt te verde-
len:
l bouwkundig medewerker bij de afde-
ling Ruimtelijke Ordening;
0,5 milieucontroleur en adviseur bij de
afdeling ruimtelijke ordening;
1 medewerker bij de afdeling financiën,
in hoofdzaak voor belastingzaken;
2 medewerkers voor de buitendienst
van gemeentewerken;
l medewerker voor de binnendienst van
gemeentewerken, belast met toezicht
op werken van derden.
Ook moet er een bedrag komen van f
30000,- voor de opvang van pieken.

KTIE VOOR GRA-
TIS BESTRIJDING

VAN RATTEN
Van 6 tot en met 10 maart houdt de
gemeente de jaarlijkse aktie voor het
gratis bestrijden van ratten. Indien u
deel wilt nemen aan deze aktie kunt u
zich bij de receptie van het gemeente-
huis hiervoor opgeven. Dit moet gebeu-
ren voor of uiterlijk op vrijdag 3 maart
aanstaande.

UIL VERKAVE-
LING RUURLO

De Landinrichtingscommissie van de
ruilverkaveling Ruurlo deelt mee dat
van 20 februari tot en met 5 maart 1989
in het kantoor DBU Groenlo, Deken
Hooymansingel 16 te Groenlo, op werk-
dagen, behalve zaterdagen, van 9.00 tot
10.00 uur voor een ieder kosteloos ter
inzage liggen het ontwerp-plan van tij-
delijk gebruik, of een gewaarmerkt af-
schrift daarvan, als bedoeld in de Land-
inrichtingswet. Uiterlijk veertien da-
gen na de laatste dag, dus J^en met 19
maart 1989, kan iedere beUfhebbende
gebruiksgerechtigde zijn bezwaren bij
de Landinrichtingscommissie indienen.
Het adres van deze commissie: Landin-
richtingscommissie Ruurlo, Postbus 59,
7240 AB Groenlo. A

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 14 februari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer E. Besselink, Het Hoge 44,

voor het vergroten van de woning op
het perceel het Hoge 44 te Vorden;

- de heer P.R.A. Zents, Ruurloseweg
107, voor het plaatsen van een voersi-
lo en een kunstmestsilo, op het per-
ceel Ruurloseweg 107 te Vorden.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na verlening van de vergunning bij het
college van burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

ANVRAGEN
PASPOORTEN

Indien u verzekerd wilt zijn van een
geldig paspoort voor de zomerva-
kantie, moet u niet wachten met
het aanvragen van een paspoort tot
op het moment dat u op vakantie
gaat. Indien u een pas aanvraagt tij-
dens of vlak voor de grote zomerva-
kantiedrukte moet u rekening hou-
den met wachttijden van meerdere
weken.

PAAR DE (ONVER-
HARDE) FIETSPA-

DEN'ENDEZAND-
WEGEN

Iedereen die wel eens in het mooie bui-
tengebied van onze gemeente fietst,
maakt gebruik van de langs de zandwe-
gen gelegen (onverharde) fietspaden.
Helaas komt het voor dat deze fietspa-
den en de zandwegen door verkeerd ge-
bruik onnodig worden beschadigd.

GENDA RAADSVERGADERING 28 FE-
RUARI 1989, AANVANG 19.30 UUR

IN HET GEMEENTEHUIS
opvang asielzoekers;
aanpassing gemeenschappelijke regeling recreatieschap 'De Graafschap';
startsubsidie postduivenvereniging 'Vorden';
aanvaarding schenking 2 bronzen beelden;
reconstruktie Deldensebroekweg;
vervallen verklaren van de verordening rioolrechten van de gemeente
Warnsveld;

vervallen verklaren van de Legesverordening 1988 van de gemeente
Warnsveld en van toepassing verklaren van de Legesverordeningen 1988
en 1989 van de gemeente Vorden;

vervallen verklaren verordening Hondenbelasting van de gemeente
Warnsveld en van toepassing verklaren van de verordening Hondenbelas-
ting 1989 van de gemeente Vorden;

vervallen verklaren verordening Afvalstoffenheffing 1988 van de gemeente
Warnsveld en van toepassing verklaren van de verordening Afvalstoffen-
heffing 1989 van de gemeente Vorden;

subsidie 1989;
herinrichting openbaar terrein rondom het kruisgebouw aan het Jebbink;
beschikbaarstellen van een krediet voor het bouwrijpmaken van 3 stand-
plaatsen aan de Overweg;

vervallen verklaren van de Verordening Geldelijke Steun ouderen bij ver-
huizing 1986 van de gemeente Warnsveld voor het aan de gemeente
Vorden toegevoegde gebied.

wijziging van de begroting 1989;
eenheidsoefenterrein Groote Veld;
uitbreiding personele capaciteit in verband met de gemeentelijke herinde-
ling.

Graag doen wij een beroep op iedereen
die het aangaat om deze beschadigingen
zoveel mogelijk te voorkomen. Ieder-
een dus op zijn eigen (weg)gedeelte.
Wat de ruiters aangaat: graag de tegen-
over het fietspad gelegen zijkant van de
weg.

ENHEIDS-
OEFENTERREIN

Als laatste in de reeks over het een-
heidsoefenterrein komt thans het
college-standpunt aan de orde, zoals dat
zal worden behandeld in de raadsverga-
dering van 28 februari a.s. Onder verwij-
zing naar de in het verleden al kenbaar
gemaakte bezwaren tegen het Struc-
tuurschema Militaire Terreinen; de her-
ziening (door de provincie) van het
streekplan Oost Gelderland (iets waar-
op Gedeputeerde Staten inmiddels te-
rugkomen in die zin dat men verrui-
ming van het onderzoeksgebied bepleit)
en de door de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten opgestelde
rapportage over mogelijke alternatieven
voor een EOT, blijven burgemeester en
wethouders zich afzetten tegen een oe-
fenterrein op het Groote Veld. Dit van-
wege de landschappelijke-, natuurlijke-
en natuurwetenschappelijke waarde van
het onderzoeksgebied.
De provincie heeft in 1987 het streek-
plan aangepast met de volgende tekst:
'Bij overeenstemming over de inrich-
ting van de lokatie wordt ingestemd met
de realisering van het eenheidsoefenter-
rein (EOT) Groote Veld. Voorwaarde is
dat bij de (her)indeling rekening wordt
gehouden met de kwaliteit en draag-
kracht van de meeste waardevolle delen
van het gebied'. Volgens de toelichting
op het streekplan heeft het vorenstaan-
de vooral betrekking op het boscom-
plex, dat zoveel mogelijk van aantasting
dient te worden gevrijwaard. Het ba-
nenstelsel en het gedeelte voor vrij ter-
reingebruik kunnen derhalve niet in het
bosgebied gesitueerd worden. In het
voorstel aan de gemeenteraad geeft het
college daarover als haar visie dat de
voorwaarden die door de provincie aan
de acceptatie van eenheidsoefenterrein
zijn verbonden, in het Groote Veld zo
goed als onvervulbaar zijn.

Met de provincie en de buurgemeenten
Lochem en Warnsveld is de vraag naar
verruiming van het onderzoeksgebied
dan ook één van de eerste opmerkingen
die burgemeester en wethouders inge-
bracht willen zien in het kader van de
inspraakprocedure voor het op te stellen
milieu-effectrapport. Het college zegt
wel degelijk te beseffen dat een leger
moet kunnen oefenen.
Ten opzichte van de landschappelijke-,
natuurlijke en natuurwetenschappelijke
waarden in het Groote Veld blijft er in
haar ogen evenwel sprake van een on-
voldoende afweging van belangen. In
redelijkheid zouden geschikte alterna-
tieve lokaties gevonden moeten kunnen
worden. 'Zonder goed onderbouwde
commentaren waaruit het tegendeel
zou kunnen blijken menen wij voorals-
nog in het rapport van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten een
ouderbouwing van ons standpunt te
vinden', aldus het college.
Aan het slot wordt vervolgens nog opge-
merkt: 'Uit het vorenstaande zal u al
wel duidelijk zijn geworden dat wij de
optie voor een EOT op het Groote Veld
met kracht afwijzen. Alleen indien uit
nader onderzoek mocht blijken dat er
geen reële alternatieven aanwezig zijn
zullen wij - zij het noodgedwongen mee-

werken aan een inrichtingsplan voor
een EOT op het Groote Veld'. De reac-
tie die het college aan de raad voorstelt
(wensen t.a.v. onderzoek MER Groote
Veld) is de volgende:

A. Verruiming van het onderzoeksge-
bied, gelet op de daartoe in het door
de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten opgestelde rap-
port geboden openingen;

B. onderzoek (per lokatie-afweging een
vergelijking van de autonome ont-
wikkelingen ten opzichte van de rea-
lisering van een EOT) gevolgen
voor milieu, flora en fauna (in de
ruimste zin van het woord);

C. in relatie tot het onder B gestelde,
een specifiek onderzoek naar de
effecten/gevolgen voor de bewoners
en omwonenden van het gebied,
daaronder tevens begrepen de be-
langen van de eigenaren;

D. behartiging belangen recreatie en
toerisme, waaronder in ieder geval
te rekenen:
1. zo ruim mogelijk medegebruik
EOT door recranten;
2. goede bereikbaarheid wandelge-
bieden (zo mogelijk handhaving be-
staande wandelgebieden);
3. handhaving bestaande fiets-/
ruiterpaden;

E. goede begaan baar hè i d van de wegen
opdat bewoners/bedrijven goed be-
reikbaar blijven (daaronder tevens
te verstaan tijdig herstel van aange-
brachte schade);

F. intact houden - zoveel mogelijk van
doorgaande wegen;

G. onderzoek naar de effecten voor de
landbouw (zoveel mogelijk mijden
van goed renderende bedrijven);

H. mijden landgoederen (zoveel moge-
lijk).

Voor hen die eveneens willen reageren
met opmerkingen/wensen ten aanzien
van het op te stellen milieu-
effectrapport nog eens het adres: In-
spraak MER Groote Veld, Ministerie
van Defensie, Bureau CROMD, Post-
bus 20701,2500 ES Den Haag. Een ieder
die van deze mogelijkheid gebruik
maakt krijgt de 'richtlijnen voor de
MER' toegezonden, zodat hij op zij kan
zien op welke wijze met ingebrachte
wensen en meningen rekening is gehou-
den. Zolang de voorraad strekt zijn
exemplaren van de startnotitie, alsmede
een door Defensie uitgegeven brochure
over het eenheidsoefenterrein Groote
Veld, gratis verkrijgbaar ter secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening (Koets-
huis).

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.
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Oma (57) Dick Rothman
bij volleybal nog even fanatiek
als een kwart eeuw geleden
'Kom op meiden. Het kan nog gemakkelijk. Doorgaan4. Woorden die we optekenden tijdens een kompetitie-
wedstrijd in de derde klas C tussen zomaar de zevende damesuitgave van Dash uit Vorden en het eerste
damesteam van Sp. Teuge. Woorden die gesproken werden door Dick Rothman, veruit de oudste van het
stel.

De stand was op dat moment 1-8 in het
voordeel van Sp. Teuge, een team be-
staande uit louter 'jonge meiden'. Maar
zie aan de andere kant van het net lieten
zich 'de moeders' de kaas niet van het
brood eten. De woorden van Oma Dick
misten zijn uitwerking niet. Onder het
motto 'je hebt nooit eerder verloren dan
datje tegenstander vijftien punten heeft
gescoord', werd de zaak nog eventjes
'recht getrokken'. Dash won met 15-13
(de eerste set reeds met 15-2) zodat de
tieners uit Teuge met het schaamrood
op de kaken afdropen!
Nee, Dick Rothman is ondanks haar bij-
na 58 levensjaren nog lang niet afge-
schreven. Ze kan nog volop mee. Haar
teamgenoten steken de bewondering
voor de sportieve Oma niet onder stoe-
len of banken. Rieke Bijenhof: 'Dick
Rothman? Die hoeft nog voor geen jon-
ge meid onder te doen. Ze is een voor-
beeld voor de jongeren'. Wil Schouten:
'Aan Dick Rothman kunnen ook wij een
voorbeeld nemen. Bij de training houdt
zij het het langst vol'. Wil Kuit: 'Dick
zegt al vanaf haar vijftigste jaar dat ze er
mee wil stoppen. Gelukkig kom zij elk
jaar op haar beslissing terug. Blij toe
want we kunnen haar nog lang niet mis-
sen'.
Dick Rothman laat de loftuigingen van
haar teamgenoten lachend over zich
heen gaan. Hoewel ze het wel mooi
vindt, want zegt zij plotseling fanatiek:
'Het kost mij beslist geen moeite om
mee te komen. Bij de training loop ik ze
er allemaal uit'. Na pas op 32-jarige leef-
tijd te zijn begonnen is Dick Rothman
inmiddels een kwart eeuw met deze
sport bezig. Bijna net zo lang als de Vor-
dense volleybalclub Dash bestaat.
'Vroeger voor ik getrouwd was het ik
handbal gespeeld bij ABS in Bathmen.
Na mijn huwelijk heb ik mede door de
geboorte van de kinderen Hein en Riet
(tweeling) een aantal jaren niet meer ge-
sport. Op gegeven moment ben ik lid
geworden van Dash. Herman van de
Sligte was toen geloof ik nog voorzitter.
Omdat er in Vorden geen sporthal was
speelden we altijd in Warnsveld. Ja, ik
heb al die jaren in competitieverband
gespeeld. Zelfs nog een aantal jaren met
Ria Aartsen, de huidige wethouder van
sportzaken', aldus Dick Rothman.

Altijd present
Toen de medespeelsters uit de beginja-
ren, de één na de andere om welke rede-
nen dan ook stopten, bleef Dick Roth-

man doorgaan. Momenteel in de zeven-
de uitgave van Dash met een aantal
dames waar ze inmiddels al zo'n tien
jaar mee samen speelt. Sommigen iets
korter, anderen al wat langer. Een wed-
strijd overslaan is er voor Dick Roth-
man niet bij, of er moet toevallig een
wedstrijd in de vakantie vallen.

Dick getrouwd met Inus Rothman
(jarenlang voetballer in Vorden 1) is in-
middels Oma van vijf kleinkinderen:
Floris (7); Marloes (6); Bonnie (4); Lau-
ra (3) en Sanne (1). Dick is gek met haar
kleinkinderen. 'Maar zegt zij, ze moeten
er wel rekening mee houden dat wan-
neer ze jarig zijn en er is een competitie-
wed.strijd, Oma toch eerst gaat spelen'.
Datzelfde geldt voor de trainingsavond.
Dick: 'We trainen elke dinsdagavond
onder leiding van Marja Niessink. Lek-
ker fanatiek. De training sla ik nooit
over. Ik heb er flink baat bij. Ik merk
dan ook echt geen verschil ten opzichte
van bijvoorbeeld 20 jaar geleden. En zo
lang ik mij fit voel en ik kan meekomen,
blijf ik doorgaan'.

Warming-up •
Dick Rci^^ian wijst ook op het grote
belang van de warming-up voor de wed-
strijd. 'Moet wel, dan heb je tenminste
voor de wedstrijd begint de spieren lek-
ker los'. Veel tijd voor andere dingen
heeft ze JÉ^. Wel de eerste zondag van
de maar^Jlootschieten met de dames
en een aantal oud-voetballers van haar
man. Ook dan is Dick Rothman fanatiek
en wil ze dolgraag winnen. Volgende
week gaat zij naar Oostenrijk om te
langlaufen. 'Dat heb ik vorig jaar voor
het eerste gedaan. Hartstikke fijn'.

Haar grote liefde blijft echter de volley-
balsport. 'We hebben een fijn stel. We
regelen alles zelf, vervoer, opstelling
e.d. En dikwijls ook gezellig bij elkaar
op de verjaardag', zo zegt Dick Roth-
man. 's Middags na ons gesprek heb ik
met eigen ogen kunnen aanschouwen
dat Dick Rothman nog lang niet is ver-
sleten. Integendeel zelfs!!

Burg. E J.C. Kamerling in commissie algemeen bestuur:

'Allepolitieke kanalen
aanboren om te trachten
aanleg eenheidsoefenterrein
te voorkomen'
Wanneer de plannen door mochten gaan voor de aanleg van een mili-
tair eenheidsoefenterrein (EOT) in het Groote Veld dan is er volgens
de heer A.H. Boers, fraktievoorzitter van het CDA nog een stok achter
de deur. 'Wij zouden dan als gemeenteraad moeten besluiten dat we
niet bereid zyn om medewerking te verlenen aan de wijziging van het
bestemmingsplan. Beschouw deze opmerking maar als een dreigement
voor later', zo zei hy dinsdagavond in de comissie Algemeen Bestuur.

De heer Boers vond wel dat het ministe-
rie onlangs tijdens de voorlichtingsa-
vond in Vorden een realistische stand
van zaken had gegeven. 'Ik zou wel
gaarne zien dat er meer alternatieven
worden bekeken. Alternatieven die Na-
tuurmonumenten heeft aangegeven. Ik
denk dat we ons tot de Staatssecretaris
moeten richten', zo sprak hij. Ook bur-
gemeester E.J.C. Kamerling was de me-
ning toegedaan dat het wenselijk is alle
politieke kanalen aan te boren.
'Vragen stellen aan de leden van de
Tweede Kamer om op die manier het
Ministerie van Defensie tot andere ge-
dachten te dwingen', aldus burg. Ka-
merling. De heer Boers had nog een an-

dere suggestie: 'Wellicht kan Defensie
ergens een stil landbouwgebied kopen
dat als militair oefenterrein kan worden
ingericht'. De heer W.M. Voortman
(PvdA): 'Het mooiste zou zijn dat alle
bestuurslagen zich sterk zouden maken
om de aanleg van het terrein te voorko-
men.

Begroting 1989
Zoals bekend zal in verband met de her-
indeling met Wichmond/Vierakker de
gemeentebegroting 1989 opnieuw moe-
ten worden vastgesteld. Dit zal plaats-
vinden op 31 oktober a.s. In verband

hiermede zal de begroting 1990 niet eer-
der dan februari/maart 1990 vastgesteld
kunnen worden. Dit deelde wethouder
mr. Slingenberg dinsdagavond mede in
de commissie Financiën penbare
Werken.

Startsubsidie van
drie mille voor
Postduivenclub
omstreden
'Je praat er in het college soms langer
over dan over een bedrag van ruim vier
ton voor de rekonstruktie van de Del-
dense Broekweg'. Deze woorden sprak
wethouder mr. M.A.V. Slingenberg
dinsdagavond in de commissie
Financiën/Openbare Werken aan het
eind van de discussie over het college-
voorstel om de pas opgerichte postdui-
venvereniging in Vorden een startsubsi-
die van drieduizend gulden te geven.
Op vragen van mevr. H.A. Horsting
(PvdA) zei de wethouder dat het bedrag
'arbitrair' is. 'De vereniging heeft zelf
tien mille gevraagd. Wij hebben laten
meespelen dat er veel geld om gaat in
postduiven. Er wordt flink gewed, dus
moeten de leden er zelf ook maar wat
voor over hebben. Vandaar dat we een
startsubsidie van drie duizend gulden
genoeg vinden', aldus Slingenberg. De
heer E. Brandenbarg (WD) vroeg zich
af of je gezien het wedden überhaupt
wel een subsidie moet verlenen. Hon-

derd gulden subsidie per lid (de vereni-
ging telt momenteel 30 leden) vind ik
nogal veel. Ik zou liever zien dat de
postduivenvereniging naar de bank gaat
om drie duizend gulden te lenen. De
gemeente kan garant staan voor rente
en aflossing', zo sprak de heer Branden-
barg.
Deze 'gedachte' van Brandenbarg werd
niet door zijn medecommissieleden ge-
deeld. Uiteindelijk besloot Brandenbarg
om 'in principe' positief op het college-
voorstel te adviseren. Ook de overige
commissieleden waren uiteindelijk van
mening dat je moet helpen de postdui-
venclub van de grond te tillen.

Deldensebroekweg
wordt na Pasen
gerekonstrueerd
De commissie Openbare Werken/
Financiën kreeg dinsdagavond desge-
vraagd van de heer Bekman (Hoofd
Openbare Werken) te horen dat direct
na Pasen begonnen zal worden met de
rekonstruktie van de Deldensebroekweg.
De commissie had geen enkele moeite
met het bedrag van f 423000,-. De fun-
dering van de weg is extra stevig ge-
maakt, zodat daarmee voorkomen
wordt dat er vooral in de winterdag
haarscheurtjes kunnen ontstaan.

Dit deelde de heer Bekman mee, naar
aanleiding van opmerkingen van de
heer W.A.J. Lichtenberg (CDA). De
commissie adviseerde eveneens positief
op het collegevoorstel om 14 mille be-
schikbaar te stellen voor het bouwrijp
maken van drie standplaatsen aan de
Overweg. 'Is er nog inspraak wie hier
komen? De mensen moeten toéh bij el-
kaar passen', zo vroeg de heer Lichten-
berg. Wethouders mr. Slingenberg zeg-
de toe te zullen informeren of hier nor-
men voor zijn. 'We kunnen moeilijk
gaan selekteren', zo merkte hij op. 'Ove-
rigens heb ik van de bepaling dat er een
economische binding met Vorden moet
zijn, geen hoge muts op', aldus de wet-
houder.

Bronzen beelden
Mevr. H. A. Horsting (PvdA) voelde er
niets voor dat er een kredi^pm f2844,-
beschikbaar wordt gesteldoper het ver-
vaardigen en plaatsen van een sokkel
ten behoeve van twee bronzen beelden
die door de commissie Polio Plus Vor-
den van de Rotary aan de gemeente
Vorden cadeau wordt gedaan. 'De
polio-aktie vind ik heel mooi. Een goed
doel. Nu krijgen we wat geschonken en
dan moet de gemeente opdraaien voor
de kosten van de sokkel. En daar ben ik
het niet mee eens, dan hadden ze ons de
sokkel ook moeten schenken', aldus
mevr. Horsting die haar zienswijze in de
commissie alleen ondersteund zag door
haar partijgenoot P. Hoogland.
De heer A.C. van Voskuilen (CDA)
kreeg in de commissie geen steun om
zoals hij voorstelde het bedrag van 2844
gulden uit 'onvoorzien' te halen. 'We
hebben een fonds Kunstaankopen en
daar doet de raad bijna nooit wat mee',
zo sprak wethouder Slingenberg. Tot
een eensluidend advies kwam de com-
missie niet.

Reizenmarkt
Rabobank
De reizenmarkt van de Rabobank Vor-
den werd afgelopen zaterdag druk be-
zocht. Veel mensen kwamen vakantie-
ideeën opdoen en lieten zich informe-
ren over de mogelijkheden voor een
sportieve- of zonvakantie. De bank was
omgetoverd tot een gezellige markt en
er was een terras ingericht, waar men
onder het genot van een kop koffie nog
even gezellig kon napraten. In een apar-
te ruimte werden de hele dag door vi-
deofilms vertoond van diverse vakantie-
landen. De Rijkspolitie gaf in eigen
stand informatie over inbraakpreventie;
hiervoor was ook veel belangstelling.
Tussendoor werden er diverse optre-
dens verzorgd door de Zutphense volks-
dansgroep Dobro Dosli. De Rabobank
heeft door deze reizenmarkt laten zien,
dat zij op vakantiegebied alles in huis
heeft om de mensen te laten genieten
van een onbezorgde vakantie. Uit reac-
ties van bezoekers is gebleken, dat een
reizenmarkt als zeer nuttig wordt erva-
ren, en dat het volgend jaar zeker voor
herhaling vatbaar is.

Handtekeningen-
aktie
Op initiatief van de presidente van de
Katholieke Bond voor Ouderen, afde-
ling Vorden, mevr. A. Helmink-

Nijenhuis, lid van het algemeen bestuur
van de Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den, is in de afgelopen weken door de
SWOV een handtekeningenaktie ge-
voerd, tegen het opheffen van de spoor-
lijn Zutphen-Winterswijk W. Vele
Vordense senioren maar ook enkele
scholieren hebben de aktie onder-
steund. Voor hen allen, immers vaak
aangewezen op het openbaar vervoer, is
een doorgaande treinverbinding erg be-
langrijk. Totaal zijn er 843 handtekenin-
gen opgehaald en met een begeleidend
schrijven aangeboden aan de NS. Te-
vens is er nogmaals gewezen op de wen-
selijkheid voorzieningen te treffen wat
betreft verhoging van het NS perron,
waar reeds een uitgebreide correspon-
dentie over is gevoerd.

Ledental Flash
neemt toe
Voorzitter J.A. Jansen van de badmin-
tonvereniging 'Flash' deelde tijdens de
jaarvergadering mede dat de vereniging
zich qua ledental in een stijgende lijn
bevindt. De vereniging telt thans 115 le-
den. Het gevolg van een gehouden in-
stuifavond en een andere aanpak van de
training bij zowel de senioren als de
jeugd. In september wordt opnieuw een
dergelijke instuifavond gehouden. De
contibutie wordt niet verhoogd. Naar
aanleiding van het zilveren jubileum dat
in het najaar gevierd zal worden, is een
commissie gevormd die de festiviteiten
zal voorbereiden.

Kaartavond
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert donderdagavond 23 februari in
het clubgebouw een kaartavond.

Oriënteringsrit
'Graafschaprijders4

Zondag 26 februari organiseert de
VAMC 'De Graafschaprijders' een Mid-
winterrit (Oriënteringsrit). De start is
vanaf café Schoenaker. De rit heeft een
lengte van 48 kilometer en is uitgezet
door de heren G. Versteege en B. Rege-
link. Er kan worden gestart in een A, B
ofToerklasse.

Reuma.
De stille

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Statenlaanl28,2582GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

Hl T NATIONAAL RlUMAfOMDS

Uitvoering Vordens
Toneel
De toneelvereniging 'Vordens Toneel'
geeft zaterdagavond 25 februari in het
dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoering.
Opgevoerd zal worden het blijspel 'Pas
op voor de buren'. Het is een spel in drie
bedijven geschreven door Hans van
Wijngaarden.

Biljarten
Dinsdag 14 februari: Beuseker I-Kra-
nenburg l 37-32. Woensdag 15 februari:
Kranenburg 3-De Keu 5 38-33.

Na de gebruikelijke gym heette mevr.
Helmink op 14 februari allen welkom in
het bijzonder mevr. Pesman uit Emmen
die kwam spreken over kankerbestrij-
ding. Zij gaf een duidelijke uiteenzet-
ting over verschillende soorten van kan-
ker. Ga bij klachten vroegtijdig naar uw
huisarts. Er zijn verschillende soorten
die in een vroeg stadium nog vrij goed
te genezen zijn. Het was een zeer leer-
zame midddag. De voorzitster bracht
dan ook dank vor de prachtige uitleg.

De beste echte bakker
van 1988
Echte Bakker van Asselt behoort tot de
allerbeste Echte Bakkers van Neder-
land. Ieder jaar opnieuw organiseert het
Echte Bakkersgilde een landelijke com-
petitie waaraan alle aangesloten leden
deelnemen: van Echte Bakkers uit het
zuidelijkste stukje Nederland tot hun
collega-vakbroeders uit het hoge Noor-
den. Elke maand worden voor deze be-
langwekkende wedstrijd verschillende
broodsoorten bij uw Echte Bakker opge-
haald en gekeurd bij TNO in Wagenin-
gen. Deze strenge broodkeuringen
heeft uw Echte Bakker met succes door-
staan.
Dat houdt in dat uw Echte Bakker van
Asselt behoort tot de allerbeste Echte
Bakkers van wie de ovenprodukten kwa-
litatief zeer goed zijn. Als eerbewijs
heeft bakker Van Asselt hiervoor een
glanzende bokaal ontvangen, uitgereikt
door de voorzitter van het Gilde. Onge-
twijfeld zal deze bokaal een bijzondere
plaats in de winkel krijgen. Gefelici-
teerd! U als klant mag u gelukkig prijzen
met zo'n Echte Bakker bij u in de buurt.
En omdat 'adel verplicht' zal uw Echte
Bakker ook dit jaar weer met volle inzet
en al zijn ambachtelijke vakkennis er
zorg voor dragen dat u kunt genieten
van brood en banket van hoge kwaliteit.
Daarbij worden aspecten als smaak,
winkelprestatie en bedieningsgemak
niet vergeten. Immers een Echte Bakker
heeft vele extra 's. En dat proefje!

^•••^•MiHBÎ HMHH^Hl̂ HHi

Agenda
FEBRUARI:
22 HVG afd. Dorp Vorden,

maandelijkse avond
22 Bejaarden Vierakker Wichmond
22 HVG Wichmond, Keuringsdienst

van Waren
22 LR en PC de Graafschap,

Ledenvergadering
23 Conciliair Proces, Ludgerusgebouw

Wichmond
23 PCOB de Wehme, Vordden
24 Open Tafel de Wehme, Vorden
24 Gez. Culturele avond GMvL, Jong

Gelre en Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, Vorden

24 en 25 Toneeluitvoering
Ludgerusgebouw

25 Vordens Toneel in Dorpscentrum
Vorden

26 Open Tafel de Wehme, Vorden
27 Jaarvergadering VRTC

Achtkastelenrijders in café-rest. de
Herberg, Vorden

28 Open Tafel de Wehme, Vorden
28 Soos Kranenburg/Vorden, kaarten

en bingo
28 KPO Vierakker

MAART:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
3 Wereldgebedsuur in de RK Kerk

Vierakker, Gezamenlijke
vrouwenverenigingen

3 + 5Open Tafel de Wehme, Vorden
6 Kerkgebed de Voorde, Vorden
6 ANBO Vorden, Jeu de Boule, de

Goldberg
7 Open Tafel de Wehme, Vorden
7 Ver. Oud Vorden, lezing
8 HVG Wichmond-Vierakker, Biddag

10 ANBO Vorden, jaarvergadering,
Dorpscentrum

10 Open Tafel de Wehme, Vorden
11 LR en PC de Graafschap,

Feestavond
11 Feestavond Kranenburgs Belang
12 Open Tafel de Wehme, Vorden
14 Soos Kranenburg, Passie-middag
14 Open Tafel de Wehme, Vorden
15 HVG dorp Vorden, Paasviering
15 Ned. Bond v. Plattelandsvr. Vorden,

bijeenkomst
15 HVG Vierakker-Wichmond, groente

en fruit avond
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden, Paasmiddag
17 Open Tafel de Wehme, Vorden
18 Concordia Vorden, Jubileum-

uitvoering, Dorpscentrum
19 Open Tafel de Wehme, Vorden
21 Ned. Bond. v. Plattelandsvr. Vorden,

Dorpscentrm, doe-middag
21 KPO Vierakker, Voordracht
21 KPO Vorden, bijeenkomst
21+24 Open Tafel de Wehme, Vorden
26 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs Be-

lang
28 Soos Kranenburg, gym, kaarten,

bingo
28 Open Tafel de Wehme, Vorden
29 HVG Wichmond-Vierakker,

Ringsamenkomst
29 Bejaarden Vierakker-Wichmond
30 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
31 Open Tafel de Wehme, Vorden



OPEL

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J.c,?" KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Als het buiten
begint te gieten,
moet het binnen

niet gaan

Zink- en dakbedekkingswerk is één van de
vele specialiteiten van Installatiebedrijf
Oldenhave. Klein en groot onderhoud tot aan
een kompleet nieuw dak behoren tot de
mogelijkheden. Kom gerust eens informeren
en vraag een vrijblijvende prijsopgave.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond • Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

FOTO'S ONTWIKKELEN
Uw film voor 12.00 uur gebracht 's middags na 5 uur klaar

AKTIE: maanden maart, april en mei. Bij inlevering van uw
volle film Gratis 12 opnames Konica film.
Indien ander merk gewenst, dan tegen meerprijs.

DOORLOPENDE AKTIE: POSTERAKTIE
formaat 30 x 45 cm NU

Uw kleurenfoto's worden door ons zelf afgedrukt.
Bent u desondanks niet tevreden, laat dan uw foto's overmaken.
Technisch niet geslaagde foto's kunt u binnen 1 week retourneren.

Heeft u vragen over uw foto's, •
stel ze gerust. ^ '**&

Spalstraat 10
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2386

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

VAKFOTOGRAFIE Telefoon 05752-2812

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pahtoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

NOTEERT U EVEN!
TA. 25 MAART
weer zo'n gezellige DANSAVOND
met toporkest: HAMMOND FOUR

ZO. 2 APRIL GROTE BRUIDSSHOW

bodei

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner

LMB VORDEN l
INDUSTRIEWEG 13

Uw officiële Case iH-dealer

Diverse gebruikte iH-tractoren
o.a. 433 - 353 - 844 - 1055 4WD

Voor meer informatie: 05752-3163
of tel. vertegenw.: 08362-23060

RESTAURANT

3 in 1
za. 25 en zo. 26 februari

3 gerechten
van onze

restaura n t ka art,
geserveerd als

1 gerecht

biefstuk met bearnaise-saus
kipfilet „Maryland"

varkenshaas aan het spies

GESERVEERD MET:
aardappelen, groentes en

rauwkost

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,- p.p.

RESTAURANT & CAFÉ
*— Arie en Annette

LochemsewcK 16 - 7231 PI) Wamsvi-ld
Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

Volleybalvereniging D.V.O. te Hengelo Gld. zoekt

enthousiaste
ondernemende
trainers

voor jeugd en senioren.

Schriftelijke sollicitaties aan:

Secretariaat Dhr. D. Hiddink
Jac. van Ruysdaalstraat 11
7021 DE ZELHEM

\ Deze week
bij aankoop van f 100,

T-SHIRT
met turtle en borstzak
in de kleur zwart
Winkelprijs f 1 9,95

zomaar een greep
uit ons enorme assortiment

spijkerbroeken
Merk

IBHBB
GUNNER

m
frivdr

3u» .̂Jtu
'•QMDBHI

™

Model

recht en halfwijd

strak en halfwijd

strak en halfwijd

halfwijd model
wijd model

strak model
halfwijd model

strak/halfwijd

Wassing ,

stonewashed

stonewashed

stonewashed

navy washed
navy washed

bleech washed
bleech washed

goldwashed

Am.mt

29-40

29-40

29-40

28-38
28-38

28-38
28-38

28-38

Prijs

/ 39,50

1 49,50

/ 59,50

/ 59,00
/ 69,00

/ 49,50
/ 59,50

/ 49,00

HUUR l IN CENTRUM VAN RUURLO

bedrijfsruimte
van ± 280 m2

Ruimte is voorzien van
systeemplafond,
toilettengroep
en geïsoleerd.

Achter ruime parkeergelegenheid.

Brieven onder nr. 36-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Spijker
pak
Blue en
black denim

Gold washed

.*
£*-
Crt

-o
ro
(U

Stonewashed o/,
SPIJKERBROEK

Jack: f 89,-
Rok: f 39,-

MERKLOOS strak model
Am.mt. 30-44
f 49,- per stuk

garment washed
SPIJKERBRO
"NO NAME"
recht model

Am.mt. 30-44 N||
Normaal f 39,- HU
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Er gaat heel
wat gebeuren

Wij krijgen een
nieuwe
TEXTIELAFDELING

En een nog betere service

De werklui hebben
ruimte nodig

Daarom moet de winkel
helemaal leeg

Kom prof/'teren van
deze superkortingen!

daarom

* +

W
Wegens de verbouwing
zijn wij gesloten op 6-7-8 maart

W. J. der KOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA
3-drs. Swing 1.2 S, grijs met., 65.000 km, 1e eig., 1/'85
3-drs. LS 1.0 S, wit, 38.000 km, 1e eig., 1/'86 R
2-drs. TR LS 1.0 S, wit, 21.000 km, 1 e eig., 1 /'87
3-drs. LS 1.2 S, rood, 38.000 km, 1e eig., 1/'87
3-drs. „Sport" 1.2 S, wit, 48.000 km, 1e eig., div. ace.. 5/'86 R

OPEL KADETT
3-drs. Special 1.3 S, bruin met., 134.000 km AUTOMAATlƒ81
3-drs. Special 1.3 N, bruin met., 78.000 km AUTOMAAT &/'82
5-drs. Special 1.3 S, grijs met., 94.000 km, LPG, 8/'83
5-drs. Special 1.3 S, groen met., 67.000 km, als nieuw, 2/'84 /?
3-drs. LS 1.2 S, goud met., 60.000 km, trekhaak, 1/'84
3-drs. GLS 1.2 S, grijs met., 65.000 km, part., 3/'85
5-drs. LS 1.2 S, rood, 76.000 km, 1e eig., LPG, 5/'85
3-drs. LS 1.2 S, fjord bleu, 65.000 km, 3/'85
4-drs. LS 1.3 S, rood, 95.000 km, LPG, 6/'86
3-drs. LS 1.2 S, zilver met., 30.000 km, 1e eig., 1/'86
5-drs. LS 1.3 S, rood, 45.000 km, 1e eig., 7/'86
4-drs. LS 1.6 S, wit, 70.000 km, 1e eig., LPG, 3/'87
3-drs. LS 1.2 S, blauw, 68.000 km, 1e eig., LPG, 1/'87 R
4-drs. LS E1.3 N, zilver met, 38.000 km, 1 e eig., div. ace., 1/'88
5-drs. CARAVAN 1.6 Diesel, blauw, 145.000 km, 1e eig., 2/'85

OPEL ASCONA
4-drs. Berlina 2.0'S, blauw met., 98.000 km, LPG, 7/'80
4-drs. Special 1.9 N, bruin met., 92.000 km, trekhaak, 3/'81
4-drs. LS 1.6 D, henna rood, 200.000 km. Diesel 1/'83
5-drs..LS 1.6 D, blauw, 123.000 km, Diesel. 4/'84
2-drs. Traveller 1.6 S, staalgrijs, 142.000 km, LPG, 1e eig., 7/'87

OPEL MANTA
2-drs. coupé 2.0 SR, geel/zwart, 146.000 km, div. ace., 5/'78
2-drs. coupé 2.0 GTE, wit, 97.000 km, div. ace., 6/'83

OPEL REKORD
4-drs. LS 2.0 N, groen met., 160.000 km, div. ace., 1980 R
5-drs CARAVAN 2.0 S, blauw met., 105.000 km, 1/'85

/? = Ruurio

B\J OPEL-SERVICE \N.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

Vreemde merken:
Subaru Justy S/L 1.2 rood,
15.000 km, 4-wd, 1e eig., 1/'88 R

Ford Scorpio 5-drs. GL 2.0i, blauw
met. 65.000 km. Automaat, 1e
eig., 10/'85

Ford Sierra 1.6 Laser 3-drs., wit,
110.000 km, LPG, 1 e eig., 6/'85

Ford Taunus Combi 2.0 L, groen
met., 125.000 km, trekh., 1/'82

Renault 11 Broadway 3-drs. 1.2,
rood, 37.000 km, 4/'86

Renault 9 GTL 4-drs 1.4, bordeaux
rood, 106.000 km, 1/'82

Mitsubishi Galant 4-drs. Turbo
diesel 2.3, groen met., 155.000
km, 3/'84

Mitsubishi Lancer Wagon 1.5 GL,
zilver met., 33.000 km, 1 e eig., 6/
'86 R

Mazda 929 4-drs. 2.0 S, groen,
76.000 km, 2/'83

Toyota Celica 3-drs., 2.0, rood,
114.000 km, div. ace., 1/'80 R

Volvo 340 Winner 3-drs., blauw
(18), 77.000 km, APK 10/'83 R

Volvo 340 Winner 3-drs, wit,
85.000 km, 10/'84

VW Jetta 2-drs. SL, wit, 140.000
km, licht met. velgen, 6/'81

VW Polo 3-drs. 1.300 cc, blauw,
58.000 km, 1e eig., 3/'85 R

Off. OPEL + ISUZU-dealer

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk

'nWaterbed,
het ideale slapen
S lapen op een Aquadroom waterbed is de

meest gezonde en komfortabele
manier van slapen. Het matras past
zich volledig aan uw lichaam aan,
zodat de bloedsomloop maximaal
is en de wervelkolom ontlast
wordt.

Aquamatras

28 mm Hg: maximale druk voor vrije bloedcirculotii

De ingebouwde thermostaat zorgt voor de
ideale temperatuur in elk seizoen. En door
een uniek systeem ligt u altijd rustig op een
Aquadroom waterbed en lekkage is uitgeslo-
ten. Daarbij passen Aquadroom waterbedden
in bijna elke slaapkamer en in onze speciale
Aquadroom studio kunt u de verschillende
modellen op uw gemak bekijken en uitprobe-
ren. Kom en overtuig uzelf.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

waterbedden

GUN JE LICHAAM HET BESTE



PolitievanVï GROEP VORDEN

De politie van Vorden heeft 3 jongelui
gehoord i.v.m. fraude met girobetaal-
kaarten. Bleek dat één van die knapen
girobetaalkaarten van zijn ouders had
ontvreemd en met zijn vrienden de
bloemetjes aan het buiten zetten was.
Betroffen knapen uit Zutphen en Eefde.

Op 9 februari vond er een eenzijdig on-
geval plaats op de Wildenborchseweg te
Vorden. Vermoedelijk door te hoge
snelheid kwam de bestuurder in de
berm, botste tegen een houten stroom-
paal en schoot vervolgens vanaf het talud
een weiland in. Bestuurder raakte niet
gewond.

Op 10 februari werd er een autoradio uit
een geparkeerde auto gestolen, welke
stond op de parkeerplaats bij de W So-
cii te Wichmond.

Een bestuurder van een auto meldde,
dat hij te dicht langs een geparkeerd
voertuig had gereden bij het NS-station
alhier. Hij had zelf geen schade aan zijn
auto. De andere auto ook niet voor zo-
ver hij kon zien. Betrof een gele perso-
nenauto.

Op 12 februari betrapte de politie een
autobestuurder op het rijden onder in-
vloed. Bestuurder kreeg tevens het daar-
bij behorende rijverbod uitgereikt. Aan-
gezien het vermoeden bestond, dat hij
toch weer ging rijden is er op hem ge-
post. Bleek even later succesvol. Be-
stuurder is dus nogmaals getrakteerd op
een proces-verbaal en zijn voertuig is in
beslag genomen.

Er kwam een klacht binnen via de ge-
meente over overlast van hondepoep
voor de garages aan de Haar. Veroorza-
kers worden aangesproken en zonodig
geverbaliseerd.

Op 14 februari tilden enkele sterke poli-
tiemensen een boom(pje) van de weg op
de Schoneveldsdijk. Deze was door de
storm omgevallen.

Bij een aanrijding op de Schuttestraat
werd een ree aangereden. Deze raakte
dermate gewond, dat hij is overleden.

De politie heeft in samenwerking met
een ambtenaar van de gemeente diverse
kruisingen en wegen bekeken bij duis-
ternis met name in het nieuwe gebied
van de gemeente Vorden (Wichmond
en Vierakker). Blijkt dat op diverse
plaatsen aanpassingen/veranderingen
aan wegdek en verlichting etc. noodza-
kelijk zijn.

Op 16 februari zijn een tweetal agrariërs
aangesproken over de mestopslag welke
dicht bij sloten etc. liggen. Betreffende
agrariërs beloofden beterschap en rui-
men de zaak op.
Vond er op de Ruurloseweg een aanrij-
ding plaats. Oorzaak lag in het feit dat er
een tractor reed waarachter diverse
auto's langzaam reden. Een paar be-
stuurders hadden dit niet tijdig in de
gaten en botsten op hun voorgangers.
Er was een kaartfeest in de kantine van
de W Vorden. Tijdens deze festivitei-
ten werden er uit twee geparkeerde
auto's de radio's gestolen. Ook werd er
schade aangericht aan de motorvoer-
tuigen.

Op de kruising Zutphenseweg met de
Dr. Lulofsweg en de Boonk ontstond op
17 februari een aanrijding tussen een
personenautobestuurster en een brom-
fietser. De bromfietser raakte gewond
en liep diverse kneuzingen op. De
bromfiets werd totaal ontzet. Door ver-
moedelijk geen voorrang te verlenen
aan de bromfietser sloeg deze over de
motorkap van de auto en botste vervol-

gens een fietster die weer op de Boonk
stond te wachten. Ook de fiets werd
licht ontzet.
Bij de Rijkspolitie Vorden werd op 17
februari aangifte gedaan van verduiste-
ring van een personenauto ten nadele
van een Rotterdamse financierings-
maatschappij. Het onderzoek in deze
loopt volop.

Op 18 februari werd er bij de politie Vor-
den aangifte gedaan van vernieling van
een aantal brievenbussen die stonden
aan de Zutphenseweg buiten de be-
bouwde kom voor de Rondweg te Vor-
den. De stukken van de brievenbussen
werden teruggevonden op de Rondweg.
Een bijzonder kinderachtige vernieling.
Tevens stond de plaatselijke Rijkspolitie
vandaag met een stand over voorko-
ming misdrijven op de reizeninforma-
tiedag in de plaatselijke Rabobank te
Vorden. De bankdirectie had dit ver-
zoek aan ons gedaan en wij hebben hier
graag gebruik van willen maken. De
reacties waren overweldigend. Veel fol-
dermateriaal en informatie en inlichtin-
gen werden door ons verstrekt. Voorko-
ming van misdrijven is een zaak van u
en de politie.

Te Vorden werd een mortiergranaat en
enige patronen aangetroffen. De gra-
naat was sterk ingeroest. De Explosie-

ven Opruimingsdienst is inmiddels ge-
waarschuwd. Zij dragen zorg voor een
deskundige afvoer van dit levensgevaar-
lijke tuig.

Op 20 februari werd op de Almenseweg
een loslopende hond aangereden door
een automobilist. De hond overleed aan
de gevolgen van het ongeval. De eigena-
resse van de hond meldde zich in de
loop van de dag bij de plaatselijke poli-
tie.

Tijdens de gehele dag van 7.00 - 19.00
uur hield de politie Vorden radarsnel-
heidscontroles in de gemeente Vorden
op diverse plaatsen. Controles werden
o.a. gehouden op de Ruurloseweg nabij
de Wiersse, de Rondweg, Het Hoge, de
Zutphenseweg e.d. Telkenmale werd
van plaats verwisseld. In totaal overtra-
den 125 weggebruikers de wettelijk vast-
gestelde maximumsnelheden.

Op dinsdag 22 februari kreeg de Rijkspo-
litie te Vorden melding dat er was inge-
broken bij 3 plaatselijke zaken. Door
middel van verbreking van uitzetijzers
en/of verbreking van de achterdeur
kwam/kwamen de dader(s) binnen.
Ontvreemd werd o.a. geld uit kassa's. De
technische recherche stelde een sporen-
onderzoek in. De Rijkspolitie Vorden
verricht het onderzoek. Getuigen die in
de nacht van 21 op 22 februari iets ver-
dachts hebben waargenomen worden
verzocht zich te melden.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Runderragout met tuinkruiden
Bij de runderragout kunt u heel goed een Italiaanse pasta, bijvoorbeeld taglia-
télle, of drooggekookte rijst opdienen. Spenieboontjes, doperwtjes enpeultjes
smaken er goed by.

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 he£ vlees droog met keukenpapier.
Snijd het in dobbelstenen (ca. IVjCm.). Verhit indMn pan met dikke bodem
50 gram boter en 2 eetlepels (olijf)olie. Bak de sto^Rn 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 zeefie over. Schepppnieuw alles goed om.
Schenk er daarna zoveel kokend water (of warm^fcuillon) bij tot het vlees
net onder staat. Voeg laurierblad, bladselderij en^pi (bij voorkeur samen-
gebonden met een draadje) toe. Leg het deksel op de pan en laat alles
gedurende 2 tot 2V2 uur heel zachtjes stoven. Schep de inhoud van de pan
van tijd tot tijd even om. Verwijder, nadat u geconstateerd heeft dat het
vlees volkomen gaar is, het kruidenboeketje. Roer 2 eetlepels fijngehakte
peterselie, l theelepel fijngehakte kervel en 3 eetlepels gesnipperde voor-
jaarsui 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.
Bereidingstjjd: ± 20 minuten
Energie per portie: ± 1765 kJ (420 kcal)

PROBEER EENS WAT ANDERS

OATIE-
HAVERMOUTBROOD

Geef u zelf de kans om kennis te
maken met deze lekkernij. U zult al snel mer-
ken, dat OATIE nét even anders is: niet alleen
goed voor uw gezondheid, maar ook erg lek-
ker! En, het werd gebakken met de
grootste zorg en vakmanschap.

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN
GRATIS AKTIE
VOOR BESTRIJDEN VAN RATTEN

Van 6 tot en met 10 maart 1989 houdt de gemeente de
jaarlijkse aktie voor het bestrijden van ratten. Indien u
wilt dat de gemeente bij u ratten komt bestrijden kunt u
dit tot en met vrijdag 3 maart aanstaande telefonische
opgeven bij de receptie van het gemeentehuis, tele-
foon 05752-2323.

CHRISTELIJKE
MUZIEKVERENIGING

Sursum Corda

Uitvoering
op 3 en 4 maart a.s.

Gratis toegangskaarten af te halen op 28 fe-
bruari tussen 19.00 en 21.00 uur in het
Dorpscentrum.

U kunt ze ook telefonisch bestellen bij:
hr. H.J. Arendsen, tel. 2403 en
hr. J.W. Fokkink, tel. 34B2.

Het Bestuur.

'Mestoverschot situatie niet
verontrustend4

De gegevens liggen op tafel maar de vraag is: hoe nu verder? Die vraag leefde onder veel agrariërs die vorige
week dinsdag by een kwamen in het Dorspcentrum. Onderwerp van gesprek was de uitslag van de mesten-
quete, die de afgelopen maanden door de mestcommissie is gehouden binnen de (oude) gemeentegrenzen.
Daaruit komt naar voren dat het mestoverschot de komende jaren uikomt op 23000 ton. Een getal dat is
gebaseerd op normen die in 1991 van kracht zullen /ijn.

Woordvoerder Romkema van de mest-
bank Gelderland/Overijssel noemt de
cijfers niet schrikbarend. 'De situatie is
niet verontrustend. Als we tenminste
solidair met elkaar zijn'. Romkeman die
een algemene toelichting gaf op de en-
quetecijfers, benadrukte dat het wellicht
tijd is om de bakens te verzetten. 'Zoals
in het bedrijfsleven al veel langer gaan-
de is, moet ook binnen de landbouw
een nieuwe manier van denken op gang
komen'. De spreker doelde daarbij
vooral op het zoeken naar mogelijkhe-
den om samen te werken, zodat boeren
hun mestproblematiek niet individueel
oplossen maar in een breder verband
gaan zien.
Bedrijven met een mestoverschot moe-
ten daarom in contact komen met be-
drijven die een tekort hebben. Ook voor
de opslag van mest zijn samenwerkings-
vormen denkbaar. Binnen de mestcom-
missie Vorden is het met name de var-
kenshouderij die kampt met een mesto-
verschot, terwijl bij rundveehouders

daarentegen sprake is van tekorten. De
mestbank wil door het geven van infor-
matie en deskundige adviezen de be-
trokken ondernemers dusdanig stimule-
ren, dat er tussen de partijen een mest-
stroom op gang komt. Veel aandacht
wordt daarbij geschonken aan de kwali-
teit van de mest, warbij het drogestof
gehalte uitgangspunt is. Immers, trans-
port van water is een dure zaak. Romke-
ma wees op de belangrijke functie die
loonbedrijven in dit verband kunnen
vervullen. Ondermeer als onderhande-
laar tussen een overschot- en een tekort-
bedrijf.

Het feit, dat de loonbedrijven ter zake
deskundigheid in huis hebben noemde
Romkema een groot pré. 'Op basis van
vertrouwen, het leveren van kwaliteit en
het berekenen van een redelijke prijs zie
ik een belangrijke rol weggelegd voor de
loonbedrijven'. Niet alleen ten aanzien
van de meststromen is samenwerking
tussen boeren gewenst, ook voor de op

slag kan gezamenlijk naar een oplossing
worden gezocht, aldus Romkema. De
subsidieverordening bijdrageregeling
gezamenlijke mestopslag nodigt daartoe
uit. In het betoog van Romkema spelen
economische motieven de boventoon.
'Op basis van de harde gulden, moet de
landbouw samen aan het werk', is zijn
overtuiging. Een woordvoerder van het
consulentschap voor de varkens- en
pluimveehouderij merkte op, dat het
goed is dat er middels de mestenquete
inzicht in de proble .latiek is gekomen.
'Nu gaat het erom, dat er een acceptatie
op gang komt van de zijde van de rund-
veehouderij om varkensmest af te ne-
men'.

De mestcommissie Vorden bestaat uit
de heren Abbink, voorzitter; A. Zents,
secretaris; J. Visschers, penningmees-
ter en de leden W. Onstenk, J. Vruggink
en D. Eggink. Belangrijke taak acht de
commissie ook het deskundig publieke-
lijk maken van de mestproblematiek.

MESTOVERZICHT GEMEENTE VORDEN

Mestproduktie
Fosfaatproduktie
Afzet op bedrijf
Mestoverschot
Fosfaatoverschot

Grondoppervlak
Plaatsingsruimte
Resterende ruimte

213064 ton
565898 kg

164812 ton
48253 tob
200988 kg

3062 ha
615038 kg
217385 kg

Gegevens uitgaande van
Gemeentegrenzen voor 1-1-1989.

OVERZICHT MESTAFZET GEMEENTE VORDEN

Woon-
plaats

Hackfort-
Delden

Linde

Veldw.
Leuke

Galgen-
Mossel

Wildenb.

TOTAAL

Mest
overl

17278

11684

10370

4385

4536

48253

Afzet
II

9567

4800

2454

1303

4304

22428

Mest
over

II

• 7711

6884

7916

3083

232

25825

Afzet
III

2886

Mest
over
III

22939

Afzet eigen bedrijf 164812 ton
Afzet andere bedrijven 253 14 ton

DE VALEWEIDE 1 AZALEA 6,95
2 bos NARCISSEN 5,75

, bos CHRYSANTEN 5,75

Winnaars
Keurslager

Krokus-schotel!

1
2
3
4
5

Aktie week 1
W. Koers, H. v. Bramerenstraat 17, Vorden

H. Regelink, Warkenseweg 11, Warnsveld

Weevers, Nieuwstad 12, Vorden

AA Jansen-Vriezenkolk, Christinalaan 8, Vorden

H.J. Beerning, Hoetinkhof 227, Vorden

Staat uw naam hierbij? Meld u bij ons en de prijs is
voor u. Alle winnaars van harte gefeliciteerd en alle
overige deelnemers bedankt!

jf V^i«' i»f\

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Zo'zei de ene vriendin tegen
de andere. 'Ik heb er mijn 3
kilo weer af met MALSOVIT.'
Wordt het tijd dat u ook aan
de Malsovit begint? Bij

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat
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Sportnieuws
Treffers verslaan
koploper LTTC met
8-2
In de tafeltenniscompetitie heeft Tref-
fers l uit Vorden het bezoekende LTTC
(koploper) met 8-2 verslagen. S. Hoven-
kamp en R. Gasper wonnen elk drie par-
tijen en Z. Heyink tweemaal. Treffers is
door deze overwinning opgeklommen
naar de derde plaats. Het tweede team
handhaafde haar koppositie door thuis
met 7-3 van RTTV l te winnen. F. Ho-
venkamp en F. Schoenaker wonnen alle
partijen, terwijl T. Bosch tot één over-
winning kwam.
Treffers 3 won met 6-4 van Westa 3. H.
Dieters won driemaal. J. Lamers won
twee partijen en J. Jansen éénmaal. Het
dubbelspel werd ook door Vorden ge-
wonnen. Bij de jeugd won Treffers met
7-3 van Litac Zeiler 2. Chr. Wichers won
driemaal; A. Sprukkelhorst won één-
maal. Het dubbelspel werd eveneens
door Treffers gewonnen. Deze week
worden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Unitas 2-Treffers 1; Litac Zeiler
5-Treffers 2 en Drusus 6-Treffers 3;
Jeugd:A.Tak 2-Treffers l.

Dammen
DEZLaren2-DCV38-8
Het derde team heeft een halve misstap
gemaakt in Laren. De niet bijster hoog
gekwalificeerde reserves van Laren (ze
stonden 9e in de ranglijst) gaven prima
tegenspel aan de Vordense spelers, on-
danks een achterstand na de eerste
speeluren. Weliswaar verloor Jurgen
Slutter door een foutzet al vroeg 2 schij-
ven, en later de partij, Gert ter Beest,
Theo Slutter en Gerard Dimmendaal
trokken al gauw de stand op tot 8-4.
Hierbij ook een remise van Mike Vos-
kamp, die een flankspelstand iets te
vroeg juichte en een verraderlijk doch
bekend gambiet over het hoofd zag.
Hierna moesten Gert Hulshof (op het
eind nog remisekansen in slechter
eindspel) en Jacques Ebben de eer en de
punten aan de tegenstander laten.
Uitslagen: T. Schutte-J. Ebben 2-0; L.
Hut-M. Voskamp 1-1; J. Slagman-T.
Slutter 0-2; J. Visscher-B. Breuker 1-1;
J. Stegeman-G. Dimmendaal 0-2; D.J.
Marsman-G. Hulshof 2-0; G. Reurslag-
G. ter Beest 0-2; T. Roeterdink-J. Slut-
ter 2-0.

VAD A C Varsseveld 2 - DCV5
4-4
Het vijfde team heeft eveneens een ge-
lijkspel behaald. Na de verliespartij van
Herman Ordelman trok Henk Lense-
link de stand weer recht. Erik Brummel-
man baarde opzien door in een gewon-
nen stand remise aan te bieden, wat
door zijn tegenstander natuurlijk gretig
werd aanvaard.
Uitslagen: H. Vrieze-R. Slutter 1-1; B.
Klein Wassink-H. Lenselink 0-2; M.
Lubbers-E. Brummelman 1-1; J. Heb-
bink-H. Ordelman 2-0.

DCV2 -DEZLaren 11-5
Het tweede team heeft een gedecideer-
de 11-5 overwinning op Laren geboekt,
wat inhoudt, dat DCV aan een 10-10 in
de laatste beslissende wedstrijd tegen
DZW Warnsveld genoeg heeft voor
kampioenschap en promotie. De over-
winning werd al vroeg gestalte gegeven:
door vlot kombinatiewerk van Bennie
Hiddink en Jan Koerselman en de dode-
lijke centrumomknelling die Bertus Ni-
jenhuis zijn tegenstander voortoverde
stond het al vrij snel 7-1, mede door dat
Hank Klein Kranenbarg, met een blik
op de andere borden sekuur naar remise
stuurde. Laren kreeg nog tegenkansjes
nadat Saskia Buist zich in een remise-
stelling vergaloppeerde en vervolgens
ook Martin Boersbroek onder de druk
bezweek. Dit werd echter vrij hardhan-
dig in de kiem gesmoord door Gerard
Dimmendaal, zelf uit Laren afkomstig,
die voor de tweede keer die week een
plaatsgenoot onderuit haalde. Aart Wal-
raven zag tenslotte zijn gunstige stand
ook nog winnen doordat zijn tegenstan-
der te lang op winst doorspeelde.
Uitslagen: J. Koerselman-R. Holterman
2-0; A. Walraven-W. Lueks 2-0; H.
Klein Kranenbarg-J. Nijman 1-1; S.
Buist-A. Haytink 0-2; B. Nijenhuis-Joh.
Beltman 2-0; B. Hiddink-B.J. Stegink
2-0; M. Boersbroek-L. Hut 0-2; G.
Dimmendaal-A.J. Beltman 2-0.

Distriktsvoorrondes
Jan Masselink heeft zich wel heel geluk-

kig geplaatst voor de distriksfinale in de
hoofdklasse. Zelf kwam hij niet tot
winst tegen Peter Achterstraat (integen-
deel: de stand bleek na een afwikkeling
net niet verloren), maar omdat klubge-
noot Bennie Hiddink tegen koploper
Johnny van Laarhoven tot winst kwam,
waren de 4 groepsspelers gelijk geëin-
digd en moest een sneldambarrage uit-
komst brengen. Uit deze sneldambarra-
ge kwamen Bennie Hiddink en Jan
Masselink als winnaars uit de bus. Een
voorstel om wederom een barrage te
spelen, maar dan enkele dagen later
(vanwege het reeds vergevorderde tijds-
tip) werd van tafel geveegd door de wed-
strijdleiding, en de door het reglement
aangewezen loting maakte Jan Masse-
link tot winnaar. Harry Graaskamp en
Tonny Jansen kwamen tot winst tegen
resp. Erik Oonk en Hans Robben, maar
reikten niet verder dan de 2e plaats.
In de eerste klasse hadden Schoneveld
en Jacques Ebben uitgerekend dat voor
hen beiden remise voldoende was voor
plaatsing voor de finale. Dit bleek dan
ook op het bord te verschijnen. Herman
Ordelman verloor op de klok in de twee-
de klasse.

Rabo-Dash
rekreantentoernooi
In de sporthal 't Jebbink werd afgelopen
weekend een rekreanten volleybaltoer-
nooi georganiseerd door de Vordense
volleybalvereniging Dash in samenwer-
king met de Rabo. In totaal deden er 23
teams mee. Bij de dames ging de finale
tussen Longa (Lichtenvoorde) en het
team van Grol. Beide sets van tien mi-
nuten werden door Longa gewonnen. In
de strijd om de derde plaats won Dyna-
mo uit Apeldoorn van WIVOC uit Win-
terswijk. Bij de heren won WIVOC in de
finale van Hansa uit Zutphen. Hercules
werd derde dankzij een overwinning op
het team van Delicia (een gelegenheids-
team van de organiserende vereniging
Dash). Voor alle poulewinnaars was een
taart beschikbaar gesteld.

Waterpolo
Dames Vorden verliezen met
8-2 van Proteus
In een uitermate rommelige wedstrijd,
waarbij diverse spelers voor een minuut
het water werden uitgezonden, hebben
de dames van Vorden zondagavond met
8-2 verloren van Proteus uit Twello. De
wedstrijd werd in Deventer gespeeld.
De eerste periode werd afgesloten met
de stand 2-0. Nadat Proteus in de tweede
periode de voorsprong had vergroot
scoorde Desire Westerveld tweemaal
achtereen tegen. De eindstand 8-2 werd
reeds in de derde periode bereikt.

Dash/Sorbo liet
tegen Sudosa Assen
winst liggen
Woedend smeet coach Jaap Sanders za-
terdagmiddag zijn boek met aantekenin-
gen op de bank. Op die manier probeerde
hij zich af te reageren op de nederlaag dat
zyn team zojuist tegen Sudosa 2 uit Assen
had geleden. Een 2-3 nederlaag.
In feite een onnodige nederlaag want
wanneer de Dash/Sorbo dames in de
vierde set beter bij de les waren geble-
ven was het nooit zover gekomen. In die
set (de stand na drie sets was op dat
moment 2-1 in het voordeel van de Vor-
dense dames) had de thuisclub binnen
tien minuten een zo leek het comforta-
bele 6-0 voorsprong. Plotsklaps slapte
de concentratie.
Tussen aanval en verdediging vielen ga-
ten waar de dames uit Assen prima van
profiteerden. Sudosa werkte de achter-
stand weg en nam zelfs een 8-9 voor-
sprong. Via enkele vlijmscherpe opsla-
gen van Jolanda Wolters kwam Dash/
Sorbo opnieuw op voorsprong 11-9. Su-
dosa wist echter niet van opgeven en
klampte zich aan de laatste strohalm
vast of beter gezegd de dames uit Assen
vochten als leeuwinnen en wonnen met
11-15. De stand werd daardoor 2-2. Su-
dosa had hiermee een 'psychologische'
tik uitgedeeld. De laatste beslissende
set volgens het 'rally punt systeem'
werd in feite vrij gemakkelijk met 11-15
door Sudosa gewonnen, zodat de kater
aan Vorden-zijde behoorlijk groot was!

Meisjes met rode haren
Toch was er zaterdagmiddag in de sfeer-
volle sporthal 't Jebbink (waar de oude
hit 'Meisjes met rode haren', zowaar
nog uit de kast werd gehaald) nog een
winnaar. Dat was het publiek want de
wedstrijd tussen Dash/Sorbo en Sudosa
was boeiend en leuk om naar te kijken.
Een wedstrijd met 'wisselende' gezich-

ten. Bijvoorbeeld de eerste set. Vrij ge-
makkelijk met 15-8 door Dash gewon-
nen. In deze set een opvallend goed spe-
lende Jolande Wolters met daarbij aan
het net sterk blokkeren van Gerrie Ko-
ren en Carla Jansen. In de tweede set
werd Dash/Sorbo finaal weggespeeld.
Op gegeven moment stond er een stand
van 1-13 op het scorebord.
Het werd uiteindelijk 6-15. De derde set
was de meest aantrekkelijke. Dash/
Sorbo begon met Jolande Wentink aan
de opslag, hetgeen resulteerde in een
6-0 voorsprong. Uit de eindstand van
15-5 zou de konklusie getrokken kun-
nen worden dat Sudosa er niet aan te
pas kwam. Niets bleek minder waar.
Dash/Sorbo was wat alerter en had in
deze set aan Marja Harenberg die in
verdedigend opzicht een sublieme partij
speelde. Jammer dat de thuisclub in de
hierna gespeelde vierde set de teugels
wat al te lang liet vieren!!

Uitslagen Dash
Dames: Dash 2-Vios l 0-3; Dash 3-SVS
4.2-1; Vios 2-Dash 43-0; Dash 5-Harfsen
3 3-0; DSC 2-Dash 62-1; Dash 7-Sp.
Teuge l 3-0; Dash 9-Socii 3 2-1.
Heren: Hansa l-Dash l 0-3; Dash
2-Harfsen l 0-3; Dash 3-DVO 42-1.
Meisjes: Dash Cl-Terwolde Cl 0-3;
DashAl-EpseA13-0.
Jongens: Dash Cl-SVS Cl 3-0.

Uitslagen D-E-F
pupillen W Vorden
Zaterdag 18 februari zaalcompetitie
Hanzehal
Vorden Dl-Zutphen Dl 1-1; Wilhelm.
SSS Dl-Vorden Dl 2-4; Vorden Dl-
Wilhelm. SSS D2 2-0; De Hoven Fl-
Vorden F3 1-0; Vorden F3-Gaz. Nieuw-
land F2 0-1.
Bekerwedstrijd veldvoetbal: Vorden Fl-
BrummenF10-10.

Pro^amma D-E-F
pupillen W Vorden
Zaterdag 25 februari zaalcompetitie

V o r d e r 3 - A Z C D2; Gaz. Nieuwland
D3-Vorden D3; Vorden D3-PAX D3;
Hercules El -Vorden E3; Vorden E3-
Dierense Boys E2; Be Quick Fl-Vorden
F2; Vorden F2-AZC F2; Vorden F2-
PAX F2; Vorden F2-Erica F2.

Zaterdag 25 februari zaalcompetitie
sporthal Wichmond
Vorden Fl-Erica Fl; Socii Fl-Vorden
Fl.
Zaterdag 25 februari oefenwedstrijd
veldvoetbal: Almen Dl-Vorden Dl.
Maandag 27 februari hekerwedstrijd:
Spe. Brummen E2-Vorden El-11.

Voetbal
Programma zaterdag 25
februari junioren
SDZZ Al-Vorden Al; Gaz. Nieuwland
Bl-Vorden BI; Zutphania Bl-Vorden
B2; Davo B2-Vorden B3; Vorden Cl-
ZW 56 Cl; Vorden C2-Longa C3.

Programma zondag 26
februari
Neede l-Vorden 1; Vorden 2-Ruurlo 2;
Erix 3-Vorden 3; Oeken 4-Vorden 4;
Vorden 5-AZC 6; Vorden 6-Erica 10;
Vorden 7-Ratti 3; Dierense Boys 6-Vor-
den 8.
Zaterdag 18 en zondag 19 februari zijn
alle wedstrijden afgelast.

Toneeluitvoering
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari a.s.
geeft de toneelgroep
'Vierakker-Wichmond' haar jaarlijkse
uitvoering in het Ludgerusgebouw.
Opgevoerd wordt: 'Een schip vaart uit'.
Een toneelspel in 3 bedrijven van Chr.
van de Heuvel. Rolverdeling: Willem
Hartman, predikant-Jan Rietman; Ma-
rie, zijn dochter-Diny Rouwen; Zacha-
rias Braet, zijn zwager-Eric KI. Hane-
veld;
Jozef Steal, oud zeekapitein-Bennie
Bouwmeister; Herman Melchert,
ingenieur-architect-Derk Bruil; Geert
Zantige, stuurman op de grote vaart-
Wim
Roelofs; Trudi Mertens, vriendin der
fam. Hartman-Willemien 't Hooft;
Saar,
huishoudster bij dominee-Ria Tijssen;
Klaassie, de dorpsidioot-Truus Beren-
pas.
Regisseur: Gerrit Garritsen. Souffleuse:
Ineke Jansen-van Zuilekom.

Bibliotheeknieuws
Stap in de kinderjury
en lees mee!
Kinderen hebben een eigen prijs voor
het beste kinderboek: de Prijs van de
Nederlandse Kinderjury. Vorig jaar
hebben daar maar liefst 15000 kinderen
aan meegedaan door hun boeken-Top-5
in te sturen. Deze kinderen beslisten
zelf welke schrijver de prijs van de Ne-
derlandse Kinderjury zou krijgen. Deze
Kinderjury is opnieuw van start gegaan.
Dit is je kans om mee te doen. Haal een
deelnameformulier bij de bibliotheek
en lees 5 boeken die in 1988 voor het
eerst in Nederland zijn verschenen. In
de bibliotheek zijn lijsten aanwezig
waar deze boeken opstaan. Je kunt
meedoen tot l juni a.s. Doe ju al mee
aan de kinderjury?

Nieuwe aanwinsten
Zanger, Jan de-Dit been is korter; For-
bes, Colin-Verdoemd; Brouwers,
Jeroen-De zondvloed; Vandeloo, Jos-
De weg naar de Ardennen; Innes,
Hammond-Nacht en ontij; Keuls,
Yvonne-Alwientje; Rybakov, Anatolij-
Kinderen van de Arbat; Faldbakken,
Knut-Adams dagboek; Farah,
Nuruddin-Moederland; Sovjetliteratuur
en werkelijkheid; Klein, Dan Art Deco;
N-Kijk op kunst; Basisbeurs, reken
maar! Het opstellen van een begroting
voor studenten en scholieren; Grosse,
Der-Adac Ski Atlas 1989.

Hank Schuurman
exposeert in Vorden
De galerie van de openbare bibliotheek
in Vorden begint het seizoen '89 met
schilderijen van Hank Schuurman uit
het Gelderse Laren. Zij voorkeur gaat
duidelijk uit naar het zonnige zuiden.
Daarvan getuigen de aquarellen die zijn
ontstaan tijdens studiereizen in Zuid-
Frankrijk en Portugal. Q^k aquarellen
nemen dan ook het gro^fte gedeelte
van de tentoonstelling in beslag.

Niettemin hangen er ook enkele schil-
derijen olie en acryl. H^^Kchuurman
heeft les gehad van Hes^r de Boer en
Kees Anrea aan de Vrije Academie in
Den Haag. Nu maakt hij deel uit van
een groepje kunstenaars rond Lochem.
De expositie in de galerie van de open-
bare bibliotheek van Vorden duurt van
27 februari tot en met 29 maart. Ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, woens-
dag en vrijdagsmiddags, donderdagmor-
gen en dinsdag en vrijdagavond.

Programma Jong
Gelre afd.
Warnsveld
Natuurmonumenten: Op 23 februari
komt dhr. Vredeveld iets vertellen over
natuurmonumenten. In eerste instantie
was dit een agrarische avond. De avond
is in de Boggelaar.

Agrarische ledenvergadering: Agrarische
ledenvergadering, Oost -l- West Achter-
hoek. Deze avond wordt gehouden op
14 maart in 'De Keizerskroon' te Ruur-
lo. Onderwerp: 'De landbouw na 1992'.
Er zijn 3 sprekers uitgenodigd: dhr. Pol,
dhr. Aardema en dhr. Schrijver. Vertrek
vanaf de Boggelaar.

Revue: 'Mag 't iets meer we'n?': Op 3, 10
en 11 maart heeft men de jaarlijkse re-
vue: 'Mag 't iets meer we'n?' in de Uit-
rusting in Eefde.

Binnensportdag: Op 11 maart in de Han-
zehof te Zutphen. De afdeling Warns-
veld doe mee met l dames- en l heren-
team.

Cursus züde-verven: Het ligt in de be-
doeling om op een zaterdag in april deze
cursus te bespreken bij Gerdy Kremer
in Steenderen. Dit is een cursus van l
dag. Van de lapjes zijde die men 's och-
tends verft, maakt men diezelfde dag
nog enkele werkstukjes bijv. broches,
armbanden, oorhangers, kaarten enz.
Men wil graag weten of hier belangstel-
ling voor is, er zijn minimaal 6 personen
voor nodig. Opgave voor l maart, tel.
05754-462.

Het bestuur van Jong Gelre afd. Warns-
veld bestaat nu uit: Voorzitter: Marcel
Rouwenhorst, tel. 05750-20910; Secreta-
resse: Ina Hammers, tel. 05754-462; 2e
secretaris: Dinie Maalderink, tel.
05751-1347; Penningmeester: Jan Teu-
nissen, tel. 05752-1096.
Agrarische commissie: Gerrit Rossel,
tel. 05750-20677; Bert Smallegoor, tel.
05750-21149. Regio: Ina Jansen, tel.
05750-23635; Agnes Wijnbergen, tel.
05750-23393. Sport commissie: Anneke
Kapper, tel. 05750-21141.

Jubileumconcert Harry
Muskee bij Flophouse
Een van de aartsvaders van de Nederlandse popmuziek is ongetwij-
feld Harry Muskee. De oude reus viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum
als professioneel popmuzikant. Gedurende deze 25 jaar stond voor
vele later groot geworden popmuzikanten de wieg by Muskee. (Her-
man Brood, Eelco Gelling, Hans Lafaille, Herman Deinum, e.v.a.).

Wie herinnert zich niet de roemruchte
jaren van Cuby & The Blizzards waar-
mee Muskee toernees maakte door Po-
len, Duitsland, Italië, Zweden en Enge-
land, waarbij in 4 landen TV-opnamen
werden gemaakt. 19 Elpees staan inmid-
dels op z'n conto en voor 'Desolation'
werd hem tijdens het 'Grand Galea du
Disque' in 1968 een internationale Edi-
son uitgereikt. Harry Muskee schreef
tijdens de 'Cuby -l- B periode ruim de
helft van het materiaal dat de band op
de plaat zette. In zijn lange carrière
heeft Muskee een aantal ontwikkelin-
gen doorgemaakt, was steeds weer op
zoek naar nieuwe mogelijkheden, zon-
der echt zijn roots uit het oog te verlie-
zenn.

Door de jaren heen werkte hij met o.m.
Van Morrison, Alexis Korner, John
Mayall en Eddie Boyd. Hij verleende
medewerking aan het programma
'Rauhfaser' van de KRO en aan de TV-
documantaire 'De Legende' voor de
VARA. En deze Legende van de Neder-
landse popmuziek komt op zaterdag 25
februari in de jeugdsoos Flophouse in
Toldijk. De mensen van SPA en de

jeugdsoos zijn blij dat Muskee in dit ju-
bileumjaar gecontracteerd kon worden.
Temeer omdat de nu 17-jarige soos
Flophouse haar naam heeft afgeleid van
de C + B-kraker 'Appleknockers Flop-
house', waarvan onlangs nog een nieu-
we versie op de radio te horen was.

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum-
jaar komt er een boek uit over de carrtëre
van Harry Muskee en wordt er gewerkt
aan een nieuwe elpee/cd met veel eigen
werk. Ook de week- en popbladen beste-
den veel aandacht aan Muskee. 'Muskee'
is ook de naam van de band waarmee het
jubileum wordt gevierd en welke is uitge-
groeid tot een moderne Rootsband.

Bezetting: Han Langkamp-slagwerk (ex
Fox the Fox); Gino Jansen-Rikkers bass
(ex Fox the Fox); Roy Kuschel-
keyboards/fluit (ex Fox the Fox); Erwin
Java-gitaren (ex White Honey en
Brood); Harry Muskee-zang/
harmonica. Het concert is op 25 februa-
ri. Kaarten in voorverkoop bij: jeugd-
soos Flophouse, Toldijk; café 'De En-
gel', Steenderen en café 'De Herberg',
Vorden.

Zie ook de advertentie in dit nummer.

Waterbedden bij Lubbers
Woonwinkel te Hengelo Gld.
Het waterbed wordt steeds bekender in Nederland. Vele consumenten
hebben de voordelen van het waterslapen ontdekt of worden door
bekenden hierop geattendeerd. Een goed advies bij de keuze van het
juiste waterbed is zeer belangrijk. Dit is een van de redenen waarom
bijvoorbeeld Aquadroomwaterbedden uitsluitend in de betere meubel-
detailhandels- en beddenspeciaalzaken worden verkocht.

Dat het waterbed, door de optimale
drukverdeling over het lichaam van de
gebruiker, een uitstekende nachtrust
biedt, is inmiddels welbekend. De voor-
oordelen zijn ondertussen ook de we-
reld uit. Niemand gelooft meer dat een
waterbed zomaar kan knappen, datje er
zeeziek op kan worden, dat het bed door
de vloer zakt, dat het klotst of dat een
waterbed koud is. Nee, we kunnen echt
stellen dat het waterbed ontdekt is als
de ideale slaapplaats.
Er zijn echter een aantal zaken die bij
het aanschaffen van een waterbed van
belang zij n:

De maten
Een goed waterbedsysteem kunt u,
wanneer u dat wilt, in een bestaande
bed-ombouw installeren. Hierbij is het
van belang dat het waterbed europese
maten heeft, anders lukt het echt niet.

De gewichtsverdelers
Overtuig u ervan dat bij het waterbed
goede bodemplaten en gewichtsverde-
lers meegeleverd worden. De juiste
konstruktie bestaande uit een stevig
raamwerk (vooral niet een of enkele
kruizen!) met bodemplaten. Het raam-
werk garandeert een volledige onder-
steuning van de bodemplaten, ook op
de naden.

De verwarming
De verwarming van een waterbed ge-
schiedt met behulp van een verwar-
mingsplaat en een thermostaat. De
thermostaat dient wel zeer gevoelig te
zijn. Dit zorgt ervoor dat met zeer wei-
nig energie het waterbed op konstante
temperatuur blijft.

De veiligheidsvoering
Een goed waterbed wordt geleverd met
een veiligheidsvoering. Deze voering
voorkomt het wegstromen van water bij
een eventuele beschadiging.

Het wollendek
Zorg ervoor dat u een waterbed kiest
waarbij een goede wollen onderlegger
van ca. 550 gr./m2 wordt meegeleverd.

De lichaamstranspiratie wordt volledig
door deze onderlegger opgenomen en
verdampt door de temperatuur van het
waterbed. Tevens heeft de onderlegger
een isolerende werking, wat resulteert
in een lager energieverbruik.

De garantie
Zorg ervoor dat uw waterbed gegaran-
deerd wordt door de leverancier, het
komt nl. voor dat fabrikanten de aktivi-
teiten staken en dus ook geen fabrieks-
garantie meer kunnen geven. Ondanks
de grote betrouwbaarheid en kwaliteit
van de toegepaste materialen kunnen
fabricage-fouten voorkomen. Een ga-
rantietermijn van 5 jaar op het bed is
een goede termijn. Overigens is de le-
vensduur van een goed onderhouden
waterbed zeker geen 15 jaar.

Het accessoirespakket
Overtuig u ervan dat met het waterbed
ook de nodige accessoires voor het op-
bouwen, vullen en eventueel verplaat-
sen wordt geleverd. Een goed pakket be-
staat uit een wollen onderlegger, ver-
warmingselement met thermostaat, va-
cuumpompje, vulslang met
koppelingen en kraantje, ontluchter,
universeel verloopstuk, konditioner en
vinylcleaner.

De werkelijke aanschaf
Koop een waterbed altijd bij de goede
meubeldetailhandel of slaapkamerspe-
ciaalzaak. Laat u uitgebreid informeren
door deskundige medewerkers. Infor-
meer over de verschillende systemen en
de mogelijkheden daarvan. Probeer ge-
rust een waterbed uit en ervaar uw eigen
voorkeur voor de mate van stabilisatie.
Vraag informatie over het onderhoud,
een goed waterbed volstaat namelijk
met een jaarlijkse toevoeging van een
klein flesje konditioner aan het water.
Het waterbed zelf wordt eenvoudig aan
de buitenkant schoongemaakt met spe-
ciale vinylcleaner. Informeer of het wa-
terbed voor u geïnstalleerd wordt, een
goede leverancier verzorgt dat zonder
bijkomende kosten.
Wanneer u een waterbed van het merk
Aquedroom of Aqualux aanschaft bent
u verzekerd van een uitstekende kwali-
teit die voldoet aan alle eerder genoem-
de eisen. Waterbedden die, door de toe-
gepaste hoogstaande afwerkingsmate-
rialen, een zeer lange levensduur heb-
ben. Aquadroom en Aqualux
waterbedden worden door een gedegen
importeur op de markt gebracht, waar-
door u verzekerd bent van een goede
service en garantie en een onbezorgde
nachtrust op een voortreffelijk water-
bed. En....voor een goed waterbed hoeft
u echt geen geld als water te hebben.
Zie advertentie in dit nummer.



JUDO
binnenkort bij

fndoor sport
vorden

BEL VOOR INFORMATIE

05752-3433

STICHTING POPBELANG ACHTERHOEK

sEi
PRESENTEERT OP

ZATERDAG
25 FEBRUARI
DE FENOMENALE

HARRY
MUSKEE
+ MUSKEE BAND
Roemruchte CUBY + BLIZZARDS tijden herleven
op dit 25-jarig MUSKEE-Jubileumconcert.

AANVANG
21.00 UUR
IN

JEUGDSOOS
'FLOPHOUSE' \
Toldijk
VOORVERKOOP bij: jeugdsoos FLOPHOUSE, Toldijk

café DE ENGEL, Steenderen
VOL = VOL café DE HERBERG. Vorden

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten

- A r beid s Ongeschiktheid en Ongevallen

- Brand Opstal en Inboedel

- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve

- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON:

Appeltaartjes
goed gevuld met
verse appels en kaneel VAN 5,- voor 4,-

't winkeltje in vers brood en banket

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

KALVEROPFOKCLUB
VORDEN-HENGELO
De Lagere Agrarische School te Vorden organiseert dit
jaar weer een kalveropfokwedstrijd voor jongens en
meisjes tussen 7 en 16 jaar oud.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren zijn.
De verzorging van het kalf wordt 3 keer door een jury
beoordeeld. Aan het eind van de periode (juli) is een
centrale eindkeuring. Tijdens deze verzorgingsperiode
wordt een boekje bijgehouden. In maart zal er een in-
structiemorgen/-middag worden gehouden. Het doel
van deze wedstrijd is het leren omgaan met jonge kal-
veren.

Inlichtingen en opgaven kunnen bij bovengenoemde
school plaatsvinden.

Het adres is:
Nieuwstad 49, Vorden, tel. 05752-1368.

discotheek

Presenteert:

ZONDAG
26 FEBRUARI

VERONICA'S
TOP 40

DRIVE-IN SHOW
Graag tot ziens bij:

DISCOTHEEK

INVENTION-CONCORDIA
Raadhuisstraat 36
HENGELO (G) - Tel. 05753-1461

In de grote zaal van discotheek Invention.
Aanvang 21.00 uur.

VRIJDAG 21.00-1.00
ZATERDAG 21.00-1.30

ZONDAG 15.00-1.00

„Stal Nieuwmoed
Wij kunnen U aanbieden verschillende tuig-, rijpaar-
den, Arabisch volbloed + Halfbloed, New Forest en
Welsh hengsten.

Rentmeester

SÜVerSter

Walser

bruin, Tuigpaard

vos, Tuigpaard

zwart, Tuig- en Basis

Cole bruin, Hackney

* Courville **
Rijpaard Makelaar Keur

* Excilio "
VERDER:
Arabische Volbloed en Halfbloed
New-Forest + Welsh K

Beleefd aanbevelend

Jurrius en Zn
Ruurloseweg 96-98, Vorden, tel. 05752-6766

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

""WILS
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

THEORIECURSUS
per computer. Start begin maart. Aanmelding-lnfo:

Rijschool
W.Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Martens
itttds JotltrefftnJI

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Bielzen, sierbestrating,
o.a. kinderkopjes
natuursteen, zwerf-
keien, openhaard-hout
Schrader
Industrieterrein de Huet, Doe-
tinchem. tel. 08340-34602

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

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

f . 7251

fons Jansen °
erkend gas- en watertechnisch
installateur —- Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

RABOPOLIS
Bromfietsverzekering
Haal vóór l maart uw nieuwe verzekering bij de
Rabobank.

U krijgt het plaatje direkt mee.

NEDERLAND

Rabobank G3
geld en goede raad

Over drie weken verhuist Geschenkenhuis Barendsen naar Kerk-
straat nr. 1. Op dat moment start in onze zaak aan de Zutphenseweg de
voorbereiding van de KNAPTOP-afdeling met alles voor de doe-het-zelver
(hout op maat, verf, behang, e.d.). Dit voorjaar zal deze nieuwe service-
afdeling worden geopend.

bareti&seii ZUTPHENSEWEG 15
VORDEN

ANNIE SCHILDER met showorkest
NEXT ONE in ^effanCeq Almen

^ ^/

10 maart a.s.
AVONDVULLEND PROGRAMMA

Voorverkoopadressen:

VW Boeltjes, Almen
De Olde Smidse, Vorden
De Pauw, Wamsveld
Het Hoeckhuis, Deventer
De Brink, Bathmen
Radio TV Wiechers, Lochem

tel. 1706 Kadoshop Draaier, Laren tel. 1252
3487 Muziekhandel Claassen, Zutphen 12991

22753 Café Dennebos, Eefde 15676
19595 Radio TV Wiechers, Harfsen 1485
3130 Sig.handel v. Werver, Apeldoorn 213416

56170 Bechtle Tabak, Gorssel 1584

Voorverkoop f 12,50. Aan de zaal f 15,-
Zaal open 19.00 uur

H.B.C.
Scheggertdijk 10, Almen, tel. 05751-1296
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