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Veel belangstelling voor lezing Milieudefensie

'Huishouding is de trechter van het milieu'
Een groot aantal belangstellenden kwam donderdag 22 februari
j.l. naar het Vordense Dorpscentrum voor een lezing over mi-
lieusparend huishouden. Dhr. Kees Engel van de landelijke orga-
nisatie 'Milieudefensie' gaf, op uitnodiging van de 3 Vordense
kerken, zijn visie op dit onderwerp. Wethouder van milieuzaken,
mevr. M. Aartsen-Den Harder, vertelde daarbij over de plannen
die de gemeente Vorden heeft.

'De huishouding is de trechter, waar
alle dingen van de schepping door-
heen gaan: licht, lucht, water, grond-
stoffen en voedsel', zei dhr. Engel. 'De
huishouding geeft dat alles door aan
de volgende generaties, maar daarbij
wordt alles steeds meerverontreinigd.'
Als voorbeeld waaraan in het gewone
huishouden iets gedaan zou kunnen
worden, noemde hij het energiege-
bruik. Van alle energie daar wordt 85%
gebruikt voor verwarming van huis en
water. 'Mogelijkheden om dat te be-
perken zijn er genoeg: de thermostaat
iets lager, en niet zo maar even de
warmwaterkraan aan.'
Juist dat warm water gebruik blijkt van
invloed te zijn, omdat bijvoorbeeld het
nemen van een bad of douche per Ne-
derlander gemiddeld per dag 50 liter
warm water kost.

'Een eenvoudig iets om op te letten:
wanneer de douche te heet is, zet dan
de warm waterkraan iets zachter in
plaats van de koud waterkraan nog har-
der', gaf de heer Engel aan.
Vanzelfsprekend kwam ook het afval-
probleem aan de orde. Per jaar 'produ-
ceert' elke Nederlander gemiddeld 275
kilo huishoudafval, waarvan de helft
composteerbaar is en een kwart papier
en karton.
'Ik vind het fijn dat de gemeente Vor-
den het ophalen van oud papier subsi-
dieert', merkte dhr. Engel op.

Gemeentelijke plannen
Wethouder Aartsen kon die avond over
de gemeentelijke plannen met betrek-
king tot het huisvuilprobleem nog

meer meedelen. 'Binnen enkele maan-
den hoop ik dat er ook een inlever-
plaats voor blik komt', vertelde de wet-
houdervan milieuzaken.
'En daarnaast zijn er plannen in voor-
bereiding om in de loop van 1991 op
twee afzonderlijke dagen huisvuil op te
halen: op één dag het composteerbare
afval en op de andere de rest.' Ze wees
op de stappen die al gezet waren door
bijv. hetcompostbakken-project.
'Op gemeentelijk gebied proberen we
van alles te doen. Maar eigenlijk moet
het milieubewustzijn inderdaad in de
huishoudens beginnen', bevestige
mevr. Aartsen de woorden van de spre-
ker.
Dhr. Engel gaf nog meer voorbeelden
van bewust omgaan met het milieu: het
gebruik van aluminium blikjes voor
drinken. 'Het maken van die blikjes
vreet energie. Veel beter is het kopen
van drinken in flesjes. En geen winke-
lier in Vorden zal daardoor benadeeld
worden.'
Hij wees er ook op dat in elke super-
markt en drogist genoeg soorten
schoonmaakmiddelen te koop zijn die
niet zo schadelijk voor het milieu zijn.
'Daarvoor hoefje dus niet eens je dorp
uit.'

Een ander aandachtspunt van de le-
zing was het bewuster omgaan met ver-
pakkingen. 'Bijna 10% van het afval is
plastic, zoals plastic draagtassen. Die
tassen zouden veel vaker her-gebruikt
moeten worden.'
En de nieuwe afbreekbare plastic tas-
sen zijn volgens dhr. Engel, ondanks
alle berichten daarover, inderdaad
minder schadelijk dan de anderen: in 6
tot 10 jaar zijn ze afgebroken. 'Alleen
krijgen diertjes die in de grond zitten
wel kleine plastic deeltjes van die zak-
ken binnen.'

'Zwarte Piet'
Kees Engel kon niet anders dan de
'Zwarte Piet' van het milieu bij de huis-
houdens neerleggen, in plaats van al-
leen bij landbouwers of garagehou-
ders. De aanwezige vertegenwoordiger
van de landbouworganisaties onder-
steunde die woorden.
Deze avond over het milieu is niet de
laatste in dit seizoen in het kader van
het conciliair proces. Op 26 april komt
de volgende avond, met als onderwerp
'gerechtigheid in de eigen woon-
plaats'.

Stichting Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond
Op de jaarvergadering van de Stichting Oranje Vereniging Vie-
rakker-Wichmond werd afscheid genomen van Dhr. Derksen die
40 jaar in de vereniging werkzaam was, eerst als kommissie lid en
al spoedig werd aangesteld als secretaris van het Oranje Comité,
zo als dat toen nog heette. Enkele jaren geleden werd het een
Stichting.
De voorzitter dhr. G. Garritsen prees
de heer Derksen voor het vele en acura-
te werk als secretaris, wat in de eerste
jaren mondeling werd afgesproken
moest in latere jaren allemaal met een
schriftelijk contract worden afgesloten.

De heer Derksen was altijd erg met de
opstelling van de feestweek-exploitan-
ten bezig, maar het viel niet altijd even
hard mee om een goede oplossing te
vinden voor de bewuste plaatsing en
opstelling van de kramen en vermake-
lijkheden, iedere exploitant wilde
graag voor aan de feestweide staan.

De eerste jaren waren de verpachtin-
gen nog niet zo hoog o.a. een viskraam
voor f70,-, een groente- en fruitkraam
f 10,-. Deze bedragen komen nu niet
meer voor.

De heer Derksen die de uitnodigingen
voor de vergaderingen zelf per fiets be-
zorgde om wel zeker te zijn dat ze op
het juiste adres en moment bij de leden
terecht kwamen, zodat men later niet
kon zeggen, ik heb geen uitnodiging
ontvangen. Tegenwoordig wel veel
meer zorgen om de verschillende ver-
pachtingen op tijd klaar te krijgen.

Het huis van de fam. Derksen was altijd
open voor een vergadering van het da-
gelijks bestuur, terwijl hier ook de kos-
tuums van de Koning en Koningin en
verdere vlaggen en versieringen goed
bewaard werden.
De voorzitter dankte de heer Derksen
voor het vele werk, teveel om op te noe-
men, in al die jaren als secretaris en
bood hem namens de Stichting een ca-
deau aan. Tevens werd hij benoemd tot
erelid van de vereniging, wat door hem
zeer op prijs werd gesteld.
Zijn opvolger zal worden dhr. Tonny
Nijenhuis. Verder werd ook van Her-
man Rutgers afscheid genomen, gedu-
rende 40 jaar werd mede door hem een
oriënteringsrit uitgezet voor de feest-
week.
Voor zijn vele kilometers fietsen en
goede inbreng werd hij hartelijk be-
dankt. Hem werd dan ook een blijven-
de herinnering aangeboden. Zijn
plaats zal worden ingenomen door
dhr. Jos Wolbrink.
De voorzitter dankte verder nog alle le-
den voor hun inzet en hoopte dat een
ieder in zijn wijk een stimulans te ge-
ven voor een versierde wagen te maken
en hoopte er dit jaar weer een gezellig
feest van te maken.

Bevolkings-
onderzoek
baarmoeder-
halskanker van
start
Op l maart gaan de eerste uitnodigin-
gen voor het bevolkingsonderzoek
naar baarmoederhalskanker in het ge-
west Midden-IJssel de deur uit. Voor
dit onderzoek worden alle vrouwen van
35-55 jaar uitgenodigd. Niet allemaal
tegelijk, maar in de loop van de ko-
mende 3 jaar krijgt elke vrouw in deze
leeftijd een uitnodiging.
Bij de uitnodiging die de vrouwen ont-
vangen, zit een antwoordkaart die aan
de DGD terug gestuurd moet worden.
Op de antwoordkaart kan aangegeven
worden of de vrouw wel of niet aan het
onderzoek wil meedoen. Degenen die
na 4 weken nog niet gereageerd heb-
ben, krijgen een herinnering.
Vervolgens krijgt elke huisarts een lijst
met namen van vrouwen die willen
deelnemen aan het onderzoek. Ver-
spreid over het jaar nodigt de huisarts
de vrouwen uit voor het onderzoek.
Het onderzoek zelf bestaat uit een uit-

strijkje, dat door de huisarts wordt ge-
daan. Tegelijkertijd worden enige vra-
gen gesteld. Het uitstrijkje gaat naar
het laboratorium te Deventer, waar het
wordt beoordeeld. Via de huisarts
hoort de vrouw de uitslag, maar alleen
als deze afwijkend is.

Dit bevolkingsonderzoek naar baar-
moederhalskanker heeft ten doel de
gevolgen van deze vorm van kanker te-
rug te dringen door vroegtijdige op-
sporing. Behandeling in een vroegtij-
dig stadium geeft duidelijk meer kans
op genezing.
Het initiatief tot dit onderzoek ligt bij
de gemeenten. In de uitvoering werken
de Distrikts Gezondheidsdienst
(DGD), de huisartsen, het laborato-
rium, en de ziekenfondsen nauw sa-
men. De DGD verstuurt de oproepen,
verzorgt de registratie en verwerkt de
onderzoeks-uitslagen. De huisartsen
verrichten de uitstrijkjes en delen de
uitslag aan de desbetreffende vrouwen
mede.
Bij de oproepbrief, krijgt elke vrouw
een brochure met informatie over het
onderzoek naar baarmoederhalskan-
ker. Daarnaast vindt gerichte groeps-
voorlichting plaats en wordt informatie
via de kranten verspreid. Huisartsen
tenslotte kunnen op alle individuele
vragen van vrouwen ingaan. Met deze

Stichting Welzijn Ouderen
(SWOV) maakt zich zorgen
ovec huisvesting ouderen^îp 0 v
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden heeft het college alsmede
de raad van Vorden een brief gezonden waarin zij haar bezorgd-
heid uitspreekt over de huisvesting van ouderen in de gemeente
Vorden.
De S\\Ar schrijft in haar brief dat de aanvraag voor uAfngen in
die sektor, gerekend over alle leeftijdsgroepen, het gemiddelde
verre overtreft. Dit betreft in het bijzonder de huurwoningen in
de sociale sektor.
De situering van seniorenwoningen
dient naar de mening van de SWOV
vooral gezocht te worden in lokaties die
dicht bij de dorpskern gelegen zijn.
Zo'n lokatie is op het moment aanwe-
zig op het terrein van het voormalige
Gems-complex.
'Wij juichen de bouw van 32 van deze
woningen in de sociale huursektor, van
harte toe. Nadere berichten zijn hier-
over niet ontvangen, totdat nu uit een
gemeentelijke publikatie blijkt dat de
voorgenomen bouw van seniorenwo-
ningen door de Landelijke Stichting in
samenwerking met de Wehme zal wor-
den vervangen door een sociale bouw,
die ongeveer de helft van het oor-
spronkelijk gedachte aantal huurwo-
ningen zal omvatten.
Of daarbij de centrale voorzieningen
die in verband met deze bouw in het
Dorpscentrum gepland waren, ook in
het gedrang komen is ons niet bekend.
Wel weten wij dat er een landelijke re-
geling bestaat indien mogelijkheden
worden geschapen voor beperkte
dienstverlening aan de bewoners. Wij
verzoeken U deze mogelijkheden na-
der te bezien', aldus de briefschrijvers.

De SWOV merkt verder op dat, indien
in plaats van de vervallen sociale bouw
aan koop-seniorenwoningen wordt ge-
dacht, dat bij soortgelijke bouw op het
Zuivelterrein is gebleken dat slechts
een beperkt deel daarvan ten goede
blijkt te komen aan Vordense ingezete-

'Als geld een rol speelt bij het nemen
van een beslissing over de voorgeno-
men bouw verzoeken wij U na het aan-
boren van alle mogelijke subsidiebron-
nen, te overwegen of een bijdrage uit
de gemeentelijke reserves hier niet ver-
antwoord zou zijn.

De unieke kans voor de bouw van se-
niorenwoningen op de bedoelde plaats
plus de mogelijkheid tot centrale voor-
ziening zal zich naar verwachting niet
snel opnieuw voordoen.

Wij doen dan ook een beroep op U om
de bouw van 32 seniorenwoningen in
de sociale huursektor op het Gems ter-
rein te realiseren', aldus de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden in haar brief
naar college en raad.

informatie zou iedere vrouw in staat
moeten zijn goed voor zichzelf uit te
maken wel of niet mee te doen aan dit
onderzoek.
Voor alle informatie over dit onder-
zoek kunnen vrouwen terecht bij hun
huisarts, of bij Mw. R. Lammers, so-
ciaal verpleegkundige, of dhr. J.W.
Brethouwer, AGZ-arts. Beide laatsten
zijn werkzaam bij de afdeling Algeme-
ne Gezondheidszoegvan de DGD.

Op zaterdag 7 april a.s. houdt de ver-
eniging 'De Zonnebloem' haarjaarlijk-
se eendagsboottocht voor Vorden,
Wichmond-Vierakker en Warnsveld.
Deelname is bedoeld voor alle aan huis
of inrichting gebonden zieken, gehan-
dicapten en hulpbehoevende en al-
leenstaande ouderen. Deelnemers die-
nen geestelijk gezond te zijn en geen
besmettelijke ziekte te hebben. Wij ma-
ken er U op attent, dat de toestemming
van de huisarts noodzakelijk is.
Programma: Het ontbijt en de avond-
maaltijd kunnen gewoon thuis worden
gebruikt i.v.m. dieet etc.
Voor de lunch, consumpties en ont-

spanning zal op de boot worden ge-
zorgd. Verpleging en dokter zijn aan
boord aanwezig.
Kosten: De deelnemersprijs per per-
soon bedraagt f 25,-. Mocht deze bij-
drage bezwaarlijk zijn, gelieve contact
op te nemen met onderstaande adres.
Er moet voor eigen vervoer naar en van
de boot worden gezorgd. Indien dit
mogelijk is, kan men zich eveneens
wenden tot het contactadres.
Aankomst en vertrek zullen plaatsvin-
den vanaf de IJsselkade in Zutphen.
Inschrijving: Belangstellenden kunnen
bij onderstaand adres een inschrijffor-
mulier aanvragen en gaarne vóór 15
maart a.s. insturen.

Contactadres Vorden:
Mevr. J.A.N. Woltering, Burg. Gallee-
straat 18, 7251 EB Vornen, tel. 1746.
Contactadres Wichmond:
Mevr. M.J.M. Klein Kranenbarg, Hack-
forterweg 31, 7234 SH Wichmond, tel.
269.

Contactadres Warnsveld:
Mevr. W.A. van Tongeren, van Nagell-
plein 26, 7231 KD Warnsveld, tel.
24386.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Vrijdag 2 maart 19.30 uur liturgieviering We-
reldgebedsdag in de Chr. Koning Kerk (Jeb-
bink). Diverse vrouwengroepen m.m.v. Dorps-
kerk Cantorij.
Zondag 4 maart 10.00 uur Gezinsdienst ds.
K.H.W. Klaassens m.m.v. gemeenteleden.

Geref. kerk Vorden
Zondag 4 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
gezinsdienst; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 4 maart 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Vrijdag 2 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag.
Zaterdag 3 maart 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 maart 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 maart Past.
Loeffen, tel. 05730-51457.

Hulsarts 3-4 maart dr. Dagevos. Alleen voor
spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet aan de
praktijk. Belt U dus eerst op als U wilt komen!
Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 3 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 3-4 maart W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 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 Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten \ê\. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje vanaf 5 maart mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen vóór negen uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 2 maart 19.30 uur ds. C. Bochanen,
wereldgebedsuur, NH Kerk.
Zondag 4 maart 10.00 uur ds. C. Bochanen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 4 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 maart Past.
Loeffen, tel. 05730-51457.

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

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

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

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

KERKNIEUWS

Wereldgebedsdag
Dienst: in de Christus Koning Kerk
Thema: Een betere toekomst: gerech-
tigheid voor iedereen.

Dit thema staat centraal in de liturgie
die gebruikt wordt in 180 landen. Het
is nog steeds nodig om te bidden voor
en te werken aan gerechtigheid.
Dit jaar is de liturgie gemaakt door
mensen in Tsjecho-Slowakije. De tekst
is gemaakt en gedrukt lang voor de ver-
anderingen in dit land. Veranderingen
die we allemaal met belangstelling en
vreugde gevolgd hebben.

In Vorden wordt de liturgie gelezen
door leden van de Bond van Platte-
landsvrouwen en de H.V.G. Wilden-
borch. Muzikale medewerking wordt
verleend door mevr. A. Paas (organis-
te) en de cantorij van de Hervormde
Gemeente. De kollekte is bestemd
voor: 1. Kerkelijk Conferentiecentrum
in Tsjecho-Slowakije. 2. Vluchtelingen-
werk in Nederland. 3. Opvang van ver-
dreven Hongaren uit Roemenië. De
wereldgebedsdag
- versterkt het geloof
— brengt mensen van verschillende

rassen, culturen en tradities in on-
derlinge verbondenheid bij elkaar

— helpt mensen lasten van anderen
dragen en verlichten

— heeft door gebed en aktie invloed
op mensen en omgeving.



Hiermee willen wij ook na-
mens onze kinderen, allen, die
in welke vorm dan ook, ons
25-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt, heel hartelijk bedan-
ken.

Johan en
Riek ten Elshof

Kerspel 32
7251 C Worden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

Derk Klein Geltink
betuigen wij hiermede onze
oprechte dank. In het bijzon-
der dr. Haas en de buren. •

Uit aller naam:
L. Klein Geltink-

Brandenbarg

Vorden, februari 1990

~Dr. DAGEVOS
is van 5-3 t/m 9-3

met VAKANTIE
Patiënten wier achternaam
begint met A t/m K kunnen
terecht bij Dr. Sterringa, tel.
1255 en L t/m Z bij Dr. Haas,

tel. 1678.

• TE KOOP:
58 blauwe coniferen, ca. 90
cm. Ook in gedeeltes af te ne-
men. Bel: 05445-1642.

• TE KOOP:
KTVf 175,-.
Telefoon 05750-41714.

• Hans bedankt Gerrit Par-
dijs voor dat ene biertje.

• TE KOOP:
bromfiets Yamaha, bouwjaar
1987. Verkoopprijs f 1.700,-.
Tel. 1857.

• TE KOOP:
crossmotor Honda 500, bj.
'83.Vr.pr.f 750,-.
Tel. 05752-1997.

• TE HUUR GEVRAAGD:
schuur of stalling voor kam-
peerauto + onderdelen en
mogelijkheid om te knutselen.
Tel. na 17.00 uur:
05752-3458.

• Wat kan ik er zelf aan
doen ? Praatgroep 'Heelheid
van de Schepping' wil graag
op maandag 5 maart van
19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het
Dorpscentrum met u van
gedachten wisselen over
milieu-sparende
schoonmaakmiddelen.
U bent van harte welkom!

• TE KOOP:
partij rode dakpannen, verbe-
terd Hollands.
Tel. 05752-1262.

• IK BETAAL

voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

a.s. zondag HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

MEC - Vorden
Supportersbus vertrekt 12.45

uur vanaf 't Pantoffeltje.
Kosten f 2,50 p.p. Terugreis

uiterlijk 16.45 uur. Wjegaater

mee naar Miste?

Opgave tel. 2444.

TUINKEURINGEN
VORDEN
Denkt U aan de

voorlichtingsavond met dia's
over de inrichting van tuinen
op donderdag 8 maart a.s. in

het Dorpscentrum.
Aanvang 20.00 uur. Toegang

vrij. Komt allen!!!

Jubileumconcert
'Sursum CordaV

'Vordens Mannenkoor'
10 maart 1990

Eigengebakken

ROGGEBROOD
gemaakt van Nederlandse

rogge, zonder toevoegingen
van conserveringsmiddelen

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
2UTPHENSEWEQ 1B • VORDEN • TEL 1384

Albert Maandag
en

Wilma Mentink

gaan trouwen op 15 maart 1990 om half
12 in het gemeentehuis te Zutphen.

Om half 1 wordt ons huwelijk kerkelijk in-
gezegend door ds. Fortgens in de Evan-
gelisch Lutherse Kerk te Zutphen.

Als u ons feliciteren wilt dan bent u van
harte welkom, 's avonds vanaf half 8 in
't Pantoffeltje te Vorden.

l
-#-

Warnsveldseweg 27
7204 BA Zutphen

::H:H:B:BTBiBTHTHr̂ ^

GEMEENTE
VORDEN

Vorige week is plotseling overleden de heer

G.J. Bannink
Met gevoelens van waardering en dankbaarheid her-
denken wij de vele en belangrijke werkzaamheden
welke hij een groot aantal jaren als raadslid en wethou-
der/loco-burgemeester voor de Vordense gemeen-
schap heeft verricht.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen de kracht toe
om dit verlies te kunnen dragen.

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

Hierbij delen wij U mede, dat wij met
ingang van 2 april 1990 ons
schildersbedrijf overdragen aan de
heer B. Derksen.

Tevens willen wij langs deze weg al
onze klanten hartelijk dank zeggen
voor het getoonde vertrouwen.

Schildersbedrijf
H. Steege
Steenderenseweg 13
7255 KC Hengelo (Gld.)

Met genoegen deel ik u mede met
ingang van 2 april a.s. schildersbedrijf
H. Steege te kunnen voortzetten. Ik
hoop u op dezelfde prettige wijze van
dienst te kunnen zijn, en dank u alvast
voor uw vertrouwen.

Schildersbedrijf
Bert Derksen
Hoge Es 5
7255 WH Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-3109

Vanaf heden is ons telefoonnummer
gewijzigd.

Ons nieuwe nr. is 2054 b.i».i>. 3778.

TUINAANLEG en -ONDERHOUD
/Litphcnscwcg M - 725 l DL Vorden

UITVAART V UITVAART
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Om u nog sneMer van dienst te zijn,
kunt u ons 06-nummer bellen •

06-8212240
Monuta, óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Jubileumconcert

'SURSUM
CORDA'

met medewerking van

'Vordens
Mannenkoor'

inde

'Christus
Koningkerk'

te Vorden
op 10 maart 1990

Aanvang: 19.30 uur.

Toegangskaarten (gratis) afhalen:
3 maart 1990 van 10.00-12.00 uur
in het Dorpscentrum.

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo.
artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking te verle-
nen aan de bouwplannen van de Rijksgebouwen-
dienst te Arnhem, voor het bouwen van een zend/ont-
vangstmast op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie K, no. 3145, plaatselijk bekend
Raadhuisstraat 5/7 (politie-bureau).

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 2 maart 1990,
gedurende 14 dagen voor een ieder ter gemeente-se-
cretarie (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid
voor een ieder om hiertegen gedurende die periode
schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 1 maart 1990.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

GEWIJZIGDE OPROEP

Bij de afdeling gemeentewerken kunnen op korte ter-
mijn in de buitendienst worden geplaatst:

A. Straatmaker/medewerker
algemene dienst

B. Straatveger/medewerker
algemene dienst

Functie-eisen A:
— ervaring als zelfstandig straatmaker, waarbij het di-

ploma straatmaker tot aanbeveling strekt;
— het kunnen aanbrengen en repareren van riolerin-

gen.

Functie-eisen B:
— het handmatig kunnen verrichten van veegwerk-

zaamheden in de bebouwde kom;
— enige ervaring in het onderhouden van plantsoe-

nen.

Voor beide functies geldt:
— bereidheid alle bij gemeentewerken voorkomende

werkzaamheden te verrichten;
— woonachtig in de gemeente Vorden, dan wel be-

reid daar te gaan wonen;
— leeftijd tot 40 jaar.

Salarisgrenzen: f 1.607,- tot f2.589,- bruto per
maand. Bij gebleken geschiktheid behoort verdere uit-
loop tot f 2.836,- tot de mogelijkheden.

Zij die reeds eerder dit jaar op een vacature bij ge-
meentewerken hebben gesolliciteerd, behoeven niet
opnieuw te solliciteren.

De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toe-
passing. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt
door het hoofd van de afdeling gemeentewerken, de
heer B. Bekman, of door de opzichter van de buiten-
dienst, de heer D. Flierman, telefoon tijdens kantoor-
uren 05752-2323.

Sollicitaties dienen binnen 10 dagen te worden inge-
zonden aan burgemeester en wethouders van Vor-
den, Postbus 9001, 7250 H A Vorden.

Lekker ontbijten
GRATIS HAM BIJ DE KEURSLAGER!

Bij elke 200 gram gesneden vleeswaren krijgt u een stickertje kado.
10 stickertjes gespaard? Uw beloning is

GRATIS 150 GRAM GEKOOKTE KEURSLAGERHAM

Voor het Weekendrecept:

Fricando
500 gram

6,98
Dit weekend EXTRA

voordelig:

Kipkrokant-
schnitzel

100 g ram

1,78

HAWAII
STEAK
Een lekkernij

met kaas en ananas

100 GRAM

1,85

Tip voor de boterham:

TONGEWORST

100 GRAM 0,98

GEGRILDE

ACHTERHAM

100 GRAM 2,25

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw — renovatie — onderhoud

VORDEN — ZUTPHENSEWEG 8 — TEL 2122

LANCOME
L'ORIGINE

VOORJAARSMAQUILLAGE 1990

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

martenne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

EEN NIEUWE RAAD ? STEM VVD



Afra Jansen van den Berg-Mens
diëtist/voedingskundige

ÜOlanda Potma fysiotherapeut

CHRISTINALAAN 16 - 7251 AX VORDEN - TEL. 05752-1507

Op donderdag 8 maart a.s. om 14.00 uur starten
wij weer vol enthousiasme een voorjaarscursus
voor:

MENSEN DIE TE ZWAAR ZIJN
OF ZICH TE DIK VOELEN.

De cursus duurt 12 weken en bestaat uit:

- proberen achter de oorzaak te komen
van het overgewicht

- het aanleren van gezonde
eetgewoonten

- conditietraining
- elkaar stimuleren om het gewenste

resultaat te bereiken.

De kosten van de cursus zijn f 170,-.
Aanmelden bij voorkeur in de ochtenduren.

Heeft u de
MOOIE OORBELLEN
o.a. van de TV-presentatrices
gezien? Bijna zeker dat u ze vindt

DEM-BIJO
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 05752-3785

Carnavalsvereniging
De Deurdreajers

UITSLAG VERLOTING

11e prijs 4286
10e prijs 3019
9e prijs 4368
8e prijs 4357

7e prijs 279
6e prijs 1973
5e prijs 307
4e prijs 2679

3e prijs 2365
2e prijs 963
1e prijs 4135

Prijzen af te halen bij
G. Helmink, Het Hoge 55, Vorden

Bouw en Houtbond
FNV

PAASVERZILVERING
op dinsdag 6 maart
van 19.00-21.00 uur

Voor RBS laatste tegoed-staat
en voor de schilders VTU-formulier

meebrengen.

De PV, Het Hoge 16

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Suikerbrood
lekker bij de koffie ofd& lunch

DIT WEEKEND:

van 2,15 voor 1,75

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. GaHeestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Denkt U aan de
voorlichtingsavond met dia's
over de inrichting van tuinen
op donderdag 8 maart a.s. in

het Dorpscentrum.
Aanvang 20.00 uur. Toegang

vrij. Komt allen!!!

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

T JP

S
.m

f

Jubileumconcert
'Sursum CordaV

'Vordens Mannenkoor'
10 maart 1990

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

Het beste der natuur verzameld in één brood:

Waldkorn.

't winkeltje in vers brood en banket

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

U bent van harte welkom op onze

VOORJAARSSHOW
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

6 maart 10.00-22.00 uur
7 maart 10.00-22.00 uur
8 maart 10.00-22.00 uur
9 maart 10.00-22.00 uur

10 maart 10.00-18.00 uur

Wij zijn dealer van Renault en Landini tractoren.

Verder hebben wij de bekende merken:
Mengele - Niemeyer - Schrijver - Stautmann - Veenhuis.

Spinder complete stalinrichting.
Verder een grote sortering gebruikte machines.

LANDBOUWMECHANISATIE- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF

Fa. WENSINK & Zn.
Haarweg 3 - RUURLO -Tel. 05735-1248

H.H. Landbouwers

Vanaf heden houd
van dienst te zijn

wij ons beleefd aanbevolen om u
onze nieuwe

ZODEBEMESTER
* effektieve mestaanwending, betere groeiresultaten
* besparing op kunstmest
* geen stankoverlast

Ook uw adres voor: mesttransport
tussenopslag op het perceel
mestuitrijden op natte percelen
(lage bodemdruk)

Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen bij:

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. Groot Roessink
Tel. 05753-1470-HENGELO (Gld.)

Ter versterking van ons team, zijn wij op zoek naar een
energieke

STALTECHNIEK MONTEUR
Voor de aanleg en onderhoud van stalinterieur,
automatisering en verwarming.

Hebt u interesse, en spreekt u deze zelfstandige funktie aan,
dan kunt u zich wenden tot J. Loskamp of F. Wolbrink.
Buiten kantooruren bereikbaar onder respektievelijk tel.no.:
08344-1504 en 05753-2911.

Staltechniek b.v
Molenenk 8 - 7255 AX Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-3431

arkensvlees
oordelig

eel keus
errassend lekker

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kn0 7,95
Grove verse worst 1 m> 9,90
Borstlapjes 1 kiio 12,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

HOH gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt i kiio 11,50

Speklapjes 1 küo 7,45

MARKT AANBIEDING jjj^ |fc^ UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi ^1 H^.Leverworst •""•*
/2i pi 111 JE\ 1 ac

1 küo 6,75 mSB^SiSBft 9iam 'W^wjMiengtggw Rauwe H?m
Hamburgers p,,̂  1,-̂  {fff]^ ,00,™ 2,10
SPECIALITEITEN Ng?

>

SchnitZelS (3 soorten)

of Pampaschijven
5 haien 4 bèta Ie n

W2Jr DONDERDAG
WZr BIEFSTUKDAG

Gewone Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Fricandeau Hamlapjes Filet Rollade
1 kiio 13,90 1 kiio 10,95 1 kiio 17,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Koop Uw brood bij de bakker die zelf bakt.
Zo uit de oven in de winkel!
En dat proeft U.
Verser, lekkerder en gezonder!

WEEKENDAAN BIEDING:

Weekendtaartje van 725 voor 6,50
250 gram i\OGKJGS voor de prijs van 2 O/7S

Krentebollen ehaien 5 betalen
3 soorten Abr i kozen koeken vani ,45voor

KERS

1,25

P.S. Elk WEEKEND
APPELSTRUDEL en KAISERBROODJES

Debakkec
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

K

BAKT HETVOOR U

TELEFOON 1373

groenten en fruit
kaas en noten

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 1, 2 en 3 maart 1990

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

Buko Blok Ananas
100 gram 1,69

UITDENOTENBAR:

Suikerpinda's
250 gram 1,95

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

EEN NIEUWE DAAD ! STEM VVD



Vanaf heden is ons telefoonnummer
gewyzigd,

Ons n ieuwe nr. is 2054 h. g. g. 3778.

TUINAANLEG en -ONDERHOUD
/.iilpliL-nsL-vvcg M 725 l DL Vorden

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van't Medler ;

*Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
NU OOK MOTORRIJLES

RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012 Li

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11. 7251 MP Vorden. Tel. 6673

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansenee
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

OPROEPING
TOT HET BIJWONEN VAN DE

ALGEMENE VERGADERING VAN DE
COÖPERATIEVE RAIFFEISEN-

BOERENLEENBANK "VORDEN" B.A.
gevestigd te Vorden

welke gehouden /al worden op maandag 5 maart 1990
om 20.00 uur in Ilotel-Restauranl Bakker.

Dorpsstraat 24 te V o n k - n .

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
.V Jaarrekening l W*.
4. liesluursverkic/ing.
5. Verkie/ing raad van loe/iehl.
(>. Voorstel lol fusie mei de Coöperatieve Kahohank 15.A., geveslisul IC

Haak.

en in verband daarmede:
a. wij/iging s ta tu ten en hel huishoudelijk reglement;
h. benoeming lid van hel hesiuur:
e. benoeming leden van de raad van loe/iehl.

7. Kondvraan en sluilinti.

Namen
//. Jjuu
\l dm

hel hè ,umr .

•.•liirn

N.U. De volledige leksl van de agenda, de w i j / ig ing van slatulen en huis-
houdelijk reglement alsmede de notulen van de vorige vergadering
liggen vanaf heden voor de leden Ier image op hel hoolilkanUior
van de bank.

Rabobank

AUTORIJLES
17 PRAKTIJKLESSEN:
Fase 1: De grondbeginselen van het

wegrijden, sturen, schakelen, etc. worden
je bijgebracht. Als je dit al kunt, mag je
deze fase overslaan.

Fase 2: Op een van al het overige verkeer
afgesloten terrein leer je de auto spe-
lenderwijs beheersen. Stap voor stap
wordt je uitgelegd en voorgedaan hoe
een auto werkt. Na iedere stap krijg je de
gelegenheid dit zelf te oefenen, eerst
onder begeleiding en als het goed gaat,
alleen in de auto zittend. Zonder gevaar!
De auto kan op afstand bediend worden
en er is continu via de radio kontakt met
deinstrukteur.

Fase 3: Pas nu je de auto goed beheerst,
ga je met je vaste instrukteur verder op de
openbare weg.

(17 PRAKTIJKLESSEN EN

8 THEORIELESSEN)

RIJSCHOOL GROENEVELD

8 THEORIELESSEN:
volgens het CBR ,,ja/neen"
inclusief gratis proefexamen.

systeem

rijschool
GROENEVELD

OS735-17BB

Naar keuze lessen en examen doen
in Zutphen of Doetinchem.

Wist U, dat wij naast onze grote voorraad meubelen
(altijd de laagste prijs door de 10% korting die wij
geven op meubelen)

de grootste
voorraadhoudende
tapijtzaak

uit de omtrek zijn?

Naast de geweldige keuze stalenmateriaal van alle
bekende merken zoals Parade, Desso, Louis de
Poortere, Bonaparte, Interfloor, Bergoss, Intertest en
Nouens Bogaers nog 110 rol kamerbreed tapijt uit
voorraad leverbaar.

NIEUW

Nu ooL tapijt met 5 jaar
Vlekkengarantie

NIEUW!

Couponnen tapijt voor half geld!

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

Graag tot ziens in de

PRNNEVDCEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS.

hengelo(gld)

VOSSERS&HOFTIJZER
Accountants en belastingadviseurs

danken U voor Uw belangstelling en
attenties ter gelegenheid van de opening
van ons nieuwe kantoor.

Voor verzorging van

BELASTINGAANGIFTEN 1989
houden wij in de maand MAART extra
zitting op elke DONDERDAGAVOND van
18.00 tot 20.00 uur.

Spalstraat 23
7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1691

Als het buiten begint
te gieten, moet het binnen niet

gaan druppelen
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Administratie- en
Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK
Administraties - Belasting-zaken

Bedrij f sadvlezen - Computerverwerking
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Telefoon 05752-1455

H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16 7256 BG Keijenborg Telefoon 05753-3274

Problemen met belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een
deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrarische
sektor.

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:

- administratieverzorging
- belastingzaken
- loonadministratie
- bedrijfsadviezen
- computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.
Evenals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen van
Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden en wel op de woens-
dagen 7-14-21-28 maart a.s. van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten, Ned. Ver. van Boek-
houdbureaus en Administratiekantoren.

l

l

Interieur-architekt Giovanni Casander maakte een prachtig
ontwerp voor onze kapsalon.

Op dinsdag 6 maart a.s. wordt een tegin gemaakt met
_ de restyling en is een gedeelte van onze

damesafdeling gesloten.
Voor knippen en/of föhnen blijft u welkom.

Dinsdag 13 maart openen
we de deuren

^\\\ van onze deels nieuw ingerichte kapsalon en
\̂ M staan we weer volledig tot uw beschikking.
\ \ Onze excuses, uiteraard,
\\ voor het ongemak.

J I M I T E E R S I N K
H A A R M O D

ZUTPHENSEWEG 21 , VORDEN, TELO5752 l 2 l 5

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.31PKQOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 1 maart 1990
51e jaargang nr. 48

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met znijdag van
8.30 tot 12.30 uur— op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.

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.

.« BOUWVERGUNNIN-
GEN

Op 20 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer H.A. Groot Jebbink,

Nieuwstad 63 te Vorden, voor het
verplaatsen van een berging.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

KTIE TANKSLAG
Velen van u hebben een enquêtefor-
mulier over de aktie tankslag ontvan-
gen. Burgemeester en wethouders
doen een dringend beroep op ieder-
een om deze formulieren ingevuld te
retourneren.
In het belang van het milieu is het
noodzakelijk dat niet gebruikte olie-
tanks verwijderd worden of op een des-
kundige manier onschadelijk gemaakt.
De mogelijkheden om hiervoor een fi-
nanciële bijdrage te verstrekken wor-
den thans onderzocht.
Indien olie in de bodem verdwijnt door
het doorroesten of anderszins defect
raken van de tank is de vervuiler aan-
sprakelijk voor de kosten die gemaakt
moeten worden om de verontreiniging
op te ruimen. Deze kosten zullen aan-
zienlijk hoger zijn dan de kosten voor
het verwijderen van de tank. Het is dus
gelet op de milieu belangen en om fi-
nanciële redenen beter om de niet
meer in gebruik zijnde olietanks op
een deskundige manier te verwijderen
of onschadelijk te maken.

FVALWIJZER 1990
Op 28 februari zal bij iedereen een
brochure in de bus vallen: de Afvalwij-
zer 1990. Hierin staat allerlei informa-
tie over huishoudelijk afval, en vooral
hoe dit hergebruikt kan worden.

EEN BELANGRIJK MILIEUVRAAG-
STUK: HET AFVALPROBLEEM.
Veel produkten die in onze wekelijkse
huisvuilzak zitten, worden gestort op
een vuilstortplaats of verbrand. Ver-
branding van afval brengt veel milieu-
vervuiling met zich-mee. Het storten
van afval neemt ^eel ruimte in beslag,
en is daarom ook geen oplossing voor
de lange duur. Er bestaat echter een
eenvoudige manier om deze proble-
men te verminderen: hergebruik. Oud
glas wordt weer nieuw glas, oud papier
weer nieuw enz. enz. In de Afvalwijzer
1990 staat heel duidelijk aangegeven
wat men kan doen om een bijdrage te
leveren aan de vermindering van het
afvalprobleem.

VERBETERING VAN HET MILIEU.
De inspanning die nodig is voor het
hergebruiken van afval is niet te verge-
lijken met de baten die het milieu daar-
bij kan hebben. De positieve gevolgen
van het apart houden van veel 'afval'
zijn namelijk aanzienlijk:
— minder storten van afval omdat we

minder weggooien; in de toekomst
hoeven we niet om te komen in de
vuilstortplaatsen;

— minder verbranden van afval, waar-
door er minder giftige gassen in de
atmosfeer terecht komen, ook ver-

minderen de verkoolde restanten
die als chemisch afval apart gestort
dienen te worden;

— vermindering van het gebruik van
grondstoffen voor het vervaardigen
van papier, glas, kleding e.d. We
kunnen dan minder bomen kap-
pen, minder zand afgraven etc.

— bovendien kunnen we met het apart
houden van ons afval, ook nog an-
dere mensen helpen, kleding en
textiel bestemmen voor mensen die
kleding nodig hebben, oude meu-
bels die we weggooien, kunnen na
een opknapbeurt weer nuttig zijn
voor een ander.

NZAMELEN VAN
KUNSTSTOFFEN

Het komt de laatste tijd veelvuldig voor
dat op het chemisch inzameldepot van
de gemeente aan de Enkweg 11 kunst-
stoffen (plastics e.d.) aangeboden wor-
den. Door capaciteitsgebrek kan dit
niet ingenomen worden. Burgemees-
ter en wethouders zijn thans bezig met
het zoeken naar een oplossing voor dit
vraagstuk. Zodra voor het afgeven van
deze stoffen een oplossing gevonden
is, zal hierover in deze rubriek gepubli-
ceerd worden.

J!» VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden.
De leden van de commissies zijn tevens
raadslid.

De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op dinsdag 6
maart 1990 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan on-
der andere de volgende punten:
— voorlichting; verspreiding gemeen-

tebulletin;
— wijziging IZA-regeling;
— wijziging gemeenschappelijke rege-

ling Bestuursacademie Oost Neder-
land;

— Meerjarenplan stads— en dorps-
vernieuwing;

— verkeerstelonderzoek voor het her-
inrichtingsplan kom van Vorden;

— subsidieringVW-Vorden;
— kosten herstel stormschade;
— verkoop twee bouwkavels in Wich-

mond;
— krediet bestemmingsplan ten be-

hoeve van de uitbreiding industrie-
terrein;

— verzoek ex artikel 74 WBO van de
Vereniging voor Prot. Chr. onder-
wijs te Vorden om medewerking aan
de vervanging van 35 leerlingensets
en l buro met stoel t.b.v. de basis-
school Het Hoge;

— verzoek ex artikel 74 WBO van de
R.K. Stichting St. Willibrordus-
scholen te Vierakker om medewer-
king aan de vervanging van meubi-
lair;

— (2e) wijziging Algemeen Ambtena-
ren Reglement;

— uitbreiding aandeel in maatschap-
pelijk kapitaal Gamog;

— subsidiering aansluiting enige per-
celen op aardgasnet;

— verstrekken renteloze lening aan de
SV Socii ten behoeve van de aan-
schaf van een beregeningsinstalla-
tie;

— instellen contributiefonds; vaststel-
len Verordening contributiefonds.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 6 maart 1990 om
'20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan onder andere de volgen-
de punten:

— voorlichting; verspreiding gemeen-
tebulletin;

— meerjarenplan Stads- en Dorpsver-
nieuwing;

— voorbereidingsbesluit ten behoeve
van uitbreiding industrieterrein;

— subsidiering VW Vorden;
— beroepschrift Woningwet;
— verkoop 2 bouwkavels in Wich-

mond;
— krediet bestemmingsplan ten be-

hoeve van uitbreiding industrieter-
rein;

— voorbereidingsbesluit voor terrein
voormalige drukkerij nabij Nieuw-
stad 12 alhier

De commissie voor Welzijn en Milieu
vergadert op woensdag 7 maart 1990
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:
— verkeersonderzoek voor herinrich-

tingsplan kom van Vorden;
— verstrekken renteloze lening aan de

SV Socii ten behoeve van de aan-
schaf van een beregeningsinstalla-
tie;

— instellen contributiefonds; vaststel-
len Verordening contributiefonds.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

!« GEMEENSCHAPPE-
LIJKE REGELING

fmMMELO-ENSCHE-
DMb KUNSTWEG

Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben bij besluit van 7 november
1989, nr. AB89 11085 — ABEZ-B003
de gemea^chappelijke regeling Hum-
melo-Er^Bedese Kunstweg goedge-
keurd. Deze regeling is op 19 februari
in het gemeentelijk register ingeschre-
ven.
De regeling ligt vanaf heden geduren-
de een termijn van drie maanden voor
eenieder ter secretarie ter inzage en is
tegen betaling van de kosten algemeen
verkrijgbaar.

J • VERKIEZINGEN VAN
DE LEDEN VAN DE

GEMEENTERAAD

UITOEFENING VANHETKIES-
RECHTDOOR PERSONEN DIE IN
DIENSTBETREKKING ZIJN.
De burgemeester van Vorden herin-
nert in verband met de op 21 maart
1990 te houden verkiezing van de le-
den van de raad van de gemeente Vor-
den aan de onderstaande bepalingen
van de kieswet.
1. Volgens artikelJlO van de kieswet is
iedere werkgever verplicht te zorgen,
dat iedere stemgerechtigde werkne-
mer, die bij hem in dienstbetrekking is,
gelegenheid ontvangt om aan de ver-
kiezingen deel te nemen, voor zover hij
dat niet buiten zijn werkuren kan doen.
Deze verplichting geldt niet ten aan-
zien van de werknemers, die binnen de
voor de stemming bepaalde tijd geen
dienst verrichten in een gemeente,
waar zij aan de stemming deel kunnen
nemen, of in een aangrenzende ge-
meente. Indien laatstgenoemde werk-
nemers evenwel, om aan de stemming
deel te nemen, niet langer dan twee
achtereenvolgende uren behoeven te
verzuimen, geldt vorengenoemde ver-
plichting van de werkgever wel.
2. Op grond van Y9 van de kieswet
wordt de werkgever die de hierboven
vermelde, hem opgelegde verplichting
niet nakomt, gestraft met hechtenis
van ten hoogste veertien dagen of geld-
boete van de tweede categorie.

BEKENDMAKING VAN DE UITSLAG
De voorzitter van het hoofdstembu-
reau c.q. het centraal stembureau voor
de verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad van Vorden maakt inge-
volge artikel P20, lid 2 van de kieswet
bekend, dat op vrijdag 23 maart aan-
staande om 10.00 uur, in een openba-
re zitting van dat bureau in het ge-
meentehuis Kasteel Vorden, de Hor-
sterkamp 8, de uitslag van de op 21
maart 1990 gehouden verkiezing zal
worden bekendgemaakt.

K.P.O.Vierakker
Op 20 febr. waren de dames van de
K.P.O. bijeen voor een voorlichtingsa-
vond over longaandoeningen. De
voorzitster opende deze avond met een
gedicht, waarna zij iedereen welkom
heette in het bijzonder dhr. Kapsen-
berg uit Deventer die deze avond voor
ons zou verzorgen.
Dr. Kapsenberg, specialist in longziek-
ten liet via dia's zien hoe of een long
werkt, welke afwijkingen er kunnen
ontstaan en hoe is de functie van de
long.
Veel klachten lijken op longafwijkin-
gen maar zijn bij nader onderzoek vaak
hartklachten of andere aandoeningen.
Stoflongen kwam vroeger veel voor bij
mijnwerkers. Astma en allergie zijn
veel voorkomende aandoeningen van
de luchtwegen.
Meestal kan met medicijnen worden
geholpen en in ernstige gevallen een
operatie. Tot slot roken is slecht, maar
meeroken is even erg voor de gezond-
heid. De voorzitster bedankte dr. Kap-
senberg voor deze leerzame avond en
wenste een ieder wel thuis.

GMvL voorzitter Mennink:

6 Boeren laten boeren in
Vorden'
'Waarom is het noodzakelijk dat onroerendgoed belasting gehe-
ven wordt op mestsilo's', zo vroeg voorzitter R. Mennink zich in
een goedgevulde zaal van 'De Herberg' af.
Ook het verplichte afdekken van mestsilo's stelde hij ter discus-
sie. 'De landbouw wordt op kosten gejaagd, waarbij het nut van
de maatregel op zijn minst dubieus is te noemen. De ecologische
richtlijn van de Hinderwet legt boeren, naast de bestaande regel-
geving nog verder aan banden.
Via de Gewestelijke Raad van het Land-
bouwschap wordt getracht de schade-
lijke gevolgen zoveel mogelijk te be-
perken. Eerst dient terdege onderzocht
te worden of de verzuring wel van de
landbouw afkomstig is. We moeten de
boeren laten boeren in Vorden. Ook in
de negentiger jaren', aldus de heer
Mennink.
Bij de bestuursverkiezing stelde de

Gekruide fricandeau

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Een mooi stuk fricandeau, gesneden van de ham van het varken, leent zich
er goed voor om als een hoogepunt van een feestelijk maaltijd te worden
opgediend. U kunt er vrijwel alle gewenste soorten groenten en kleine
gebakken aardappeljes bij presenteren.
Reken voor 4 tot 6 personen op 750 gram varkensfricandeau. Verder heeft u
nodig: grove mosterd, kerriepoeder, 3 takjes verse tijm of 3 takjes bladselde-
rij, '/2 laurierbald, 3 teentjes knoflook, 3 kleine uien of sjalotten, citroen- of
limoensap, 3 dl. droge witte wijn, bieslook.
Meng 2 eetlepels grove mosterd met l theelepel milde kerriepoeder (bij
voorkeur kerrie DjawaV Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerf,
indien er zich een ve^H op het vlees bevindt, het met de punt van een
scherp mes op regelrm^e afstanden in. Wrijf het vlee in met het mosterd-
mengsel en laat het een uurtje liggen. Maak het vlees daarna met keukenpa-
pier opnieuw droog. Pel de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotten. Voeg l
takje tijm en l takje bladselderij bij de wijn. Breng de wijn aan de kook en
laat het dan, boven een zeer laag afgestelde warmtebron, zolang zachtjes
doorkoken tot er doo^k indampen niet veel meer dan 2 dl. is overgeble-
ven. Verwijder daarnal^m, bladselderij en laurierblad. Verhit in een braad-
pan met dikke bodem 125 gram boter. Wacht tot het schuim op de boter
vrijwel geheel is verdwenen. Schroei het vlees er aan alle kanten snel in
dicht en temper de warmtebron. Voeg een extra klontje boter (ca. 35 gram)
toe. Strooi wat zout en peper over het vlees. Laat het vlees hierna 30 tot 35
minuten zachtjes verder braden. Voeg na 10 minuten de resterende takje
tijm en bladselderij, alsmede de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotjes
toe. Keer het vlees tijdens het braden enige malen en bedruip het regelmatig
met de braadboter. Neem het vlees na het braden uit de pan. Verpak het in
aluminiumfolie en laat het een kwartiertje rusten. Verwijder op 2 a 3 eetle-
pels na de braadboter, kruiden, uitjes en knoflooktenen uit de braadpan.
Voeg l dl. water (of bouillon) en 2 eetlepels citroen- of limoensa toe. Breng
alles aan de kook. Roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los.
Voeg hierna de ingedampte wijn toe en laat alles opnieuw even koken. Zeef
het vocht in een klein pannetje. Laat er opnieuw de kook over komen.
Verdeel een stuk ijskoude (bij voorkeur gezouten) boter (ca. 60 gram) in 6
stukjes. Klop de stukje tegelijk heel snel met een garde door het kokende
vocht en neem het pannetje van de warmtebron op het moment dat nog net
niet alle boter in de saus is opgenomen. Blijf daarna nog enkele seconden
flink kloppen. Voeg eventueel nog wat zout en peper naar smaak toe en roer
er l eetlepel fijngesneden bieslook door. Snijd het vlees in plakken. Leg ze,
zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal.
Schenk er een beetje saus over en strooi er tenslotte nog wat fijngesneden
bieslook over. Dien de rest van de saus apart in een sauskom op.
Tip: op precies dezelfde wijze kunt u ook fricandeau van het kalf en een
lamsbout (zonder been) bereiden.
Bereidingstijd: ± 40 minuten
Energie per portie: ± 1445 kJ (345 kcal)

itievaria GROEP VORDKN

Op woensdag 21 februari, omstreeks
16.50 uur, vond een aanrijding plaats
op de kruising Dorpsstraat-Horster-
kamp-Ruurloseweg te Vorden, tussen
twee personenauto's. De auto, komen-
de uit de richting Ruurlo, wilde op de
kruising linksaf gaan en verleende
daarbij geen vrije doorgang aan de
auto, komende uit Vorden, die recht-
door wilde gaan. Beide voertuigen wer-
den beschadigd.

Op donderdag 22 februari, omstreeks
19.00 uur, vond een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's op de
kruising Vierakkersestraatweg-Kapel-
weg te Vierakker. De bestuurder van
een personenauto komende vanaf de
Kapelweg, verleende geen voorrang
aan een bestuurder van een personen-
auto, rijdende op de Vierakkersestraat-
weg. Beide voertuigen werden licht be-
schadigd.

Op vrijdag 23 februari, 's morgens
vond een poging tot inbraak plaats bij
een woning gelegen aan de Nieuwstad
te Vorden. Van het pand werd een ruit
vernield aan de achterzijde van de wo-

ning. Uit de woning wordt niets ver-
mist.
Op dinsdag 27 februari, omstreeks
02.15 uur, vond een aanrijding plaats
op de Zutphenseweg te Vorden. Een
bestuurder van een personenauto reed
achterop een daar geparkeerde auto.
De bestuurder van de auto, verklaarde
dat de auto zonder verlichting voor
hem had gereden. Betreffende bes-
tuurder, een Vordenaar, bleek alcohol-
houdende drank genuttigd te hebben.

In de nacht van zaterdag 24 februari
op zondag 25 februari, werd een alco-
holcontrole gehouden. Bij deze con-
trole werden 142 voertuigen/bestuur-
ders gecontroleerd op het gebruik van
alcoholhoudende drank. Van 137 bes-
tuurders werd een blaastest afgeno-
men. Van deze 137 bestuurders wer-
den er 5 bekeurd daar deze te veel had-
den gedronken.

Verder werden deze carnavalsweek nog
twee bestuurders bekeurd daar deze te
veel alcoholhoudende drank hadden
gedronken en daarbij toch achter het
stuur gingen zitten.

heer B. Abbink zich niet herkiesbaar.
De oud-voorzitter werd door de huidi-
ge preases Mennink veel lof toege-
zwaaid voor zijn inzet. Hij kreeg een
geschenk onder couvert aangeboden.
Mevrouw A.H. Arfman-Hiddink zal de
plaats van Abbink in het bestuur gaan
innemen. Bestuurslid B. Fokkink werd
bij akklamatie herkozen.
Na het officiële gedeelte hield de heer
Ir. G. Pol, sekretaris-penningmeester
van de GMvL een lezing over het on-
derwerp 'Europa 1992 en de aktuele
landbouwproblemen'. Hij stelde dat de
produktie in de landbouw ten opzichte
van het aantal arbeidsplaatsen vervier-
voudigde. Niet een tekort, maar slechts
de overschotproblematiek is politiek
onderwerp van gesprek.
'De ontspanning tussen Oost en West
zal haar weerslag vinden in meer open
markten. De protektie aan de Europese
grenzen zal afnemen. De boeren zul-
len dit in de portemonnaie merken',
aldus Ir. Pol.
Ten aanzien van de verzuring stelde hij
dat 60 procent afkomstig is uit het bui-
tenland en dat van het Nederlandse
aandeel 20 procent door de landbouw
wordt veroorzaakt, 'Het totale land-
bouwaandeel is dus slechts acht pro-
cent. Voldoende om maatregelen te
nemen, maar niet zoveel dat de be-
schuldigende vinger alleen naar de
landbouw mag wijzen', aldus Pol.
Voorts ging hij nog in op de biotech-
nologie. 'De consument wordt steeds
mondiger. Hierop moet de producent,
dus de landbouw en de verwerkingsin-
dustrie tijdig inspelen', aldus Ir. Pol.

Ingezonden mededeling
Itnili n i'frdiilit'iiiinliii" i'iin di' ridiii lit'

In deze stormachtige weken met gere-
geld zware windkracht moeten 's mid-
dags vrijwilligsters van 'Tafeltje dek je'
op pad om de warme maaltijden te be-
zorgen bij bejaarde mensen in Vorden,
Wichmond en Vierakker.
Vaak wordt aangeraden onder dergelij-
ke weersomstandigheden niet onnodig
met de auto op weg te gaan. Toch wor-
den er risico's genomen en gaat dit
vrijwilligerswerk gewoon door.
Redenen te over om een waardering
eens in de publiciteit te brengen door
al deze mensen een pluim op de hoed
te steken.
Namens het bestuur van 'Tafeltje Dek-

Je>

M. A. Brinkman-de Vries
Zutphenseweg 66

Top orkest in zaal
'Concordia'
Zoals men al eens eerder heeft kunnen
lezen in dit regionale blad heeft 'Con-
cordia' in Hengelo Gld. de laatste tijd
weer veel te bieden voor zowel jong als
oud.
Deze keer gaat het om een live optre-
den van een top orkest uit het Noorden
des lands, 'Boulevard'.
Deze band heeft al veel bekendheid op
mogen doen in vele zalen zowel in als
buiten Nederland.
De orkest bestaat uit vier heren en twee
dames, en spelen stevige, maar ook top
40 muziek.

Men kon deze band omschrijven als
een van de weinige bands die naast een
veelzijdige ook een uitgebreid reper-
toire heeft. In de folder die vele men-
sen thuis hebben gekregen, stond dat
de Belgische formatie 'Top secret' zal
optreden. Dit echter hebben wij gewij-
zigd omdat de band de laatste tijd met
interne problemen kampt.,
Men was van mening dat zo'n band
niet optimaal kan werken, en de resul-
taten achter zouden blijven, op wat wij
van hen gewend waren. Men is er zeker
van de formatie 'Boulevard' dat zij
deze avond met veel plezier zullen vol-
brengen.
Graag ziet men ook jou op zaterdag 3
maart in zaal 'Concordia', Raadhuis-
straat 36 te Hengelo Gld.



Miami Vice in de
Hengelose Maïs

op tournee in de
Achterhoek

VOOR RESERVERINGEN
ZIE TELEFOONNUMMERS

ZONDAG 4 MAART
SPORTHAL DE VELDHOEK

05736-1236/1533

WOENSDAG 7 MAART
DE HERBERG VORDEN

05752-2243

ZATERDAG 10 MAART
T PAKHUUS SILVOLDE

08350-24914

WOENSDAG 14 MAART
DE RADSTAKE
VARSSEVELD
08352-41258

WOENSDAG 21 MAART
DE LUIFEL RUURLO

05735-1312

ZATERDAG 24 MAART
ZAAL WILDENBEEST

DOETINCHEM
08340-23024

DINSDAG 27 MAART
BIOSKOOP-SKOPEIN

WINTERSWIJK
05430-21515

Zaal open 19.00 uur.
Aanvang 20.00 uur.

Voor een avondje gezellig
lachen!

Algemene reservering ook bij:

Bakkerij
KREUNEN
HENGELO (Gld.)
Tel. 05753-1474

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

"Rouwkaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vcmlun
Telefoon 05752 1010

Schoenaker
Café - Restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

Jubileumconcert
'Sursum CordaV

'Vordens Mannenkoor'
10 maart 1990

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

met
Televisie

reparaties
- direct

u naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Wij presenteren u de nieuwste
collecties in dames-, heren- en
kindermode voorjaar 1990.
Kom vrijblijvend kijken en laat u
informeren door ons verkoop-
team.

VRIJDAG 9 en
ZATERDAG 10 MAART

houden wij

OPEN HUIS
met MODESHOWS
U bent van harte uitgenodigd.

Modecentrum

NIVEAU
IN MODE

Ruurlo

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Vrijdag 2 maart 1990 gaan onze zoon en schoondochter

Ton en Lydia
trouwen.

Ze houden receptie in hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden,
van 19.30-21.30 uur.

Vanwege dit feest zijn we niet op de markt aanwezig.

DE VALEWEI DE-bloemen

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789DK8UMI

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

Wegens ziekte
vervallen
alle
afspraken

Dini Reintjes-Wolsing
Raadhuisstraat 24 - Vorden

LR en PC „De Graafschap"

Uitnodiging voor de feestavond
van 10 maart in ,,De Herberg"

voor leden, donateurs en
belangstellenden.

p Zwem- en Polovereniging

borden '64

Ben je tussen 8 en 13 jaar?

Wil je wel eens kennismaken met

waterpolo?
Dat kan op 6 maart a.s. tussen 18.00 en
19.30 uur.

Bel je even om je te melden?

Tel. 1787.

H U I D V E R Z O R G I N G
l (f UUótd

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . te l . 3025

DEZE WEEK:

HACKFORTJES
6 halen

5 betalen
BIJ

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

VERWERPINGS-
AVOND

op vrijdag 2 maart a.s.

bij Café Eijkelkamp

Aanvang: 20.00 uur
meto.a.:

sjoelen, bolero, Rad van
Avontuur, schieten,

spijkerslaan

VOOR PRACHTIGE PRIJZEN

De Oranje Commissie
Medlertol

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BDVAE RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo- opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

ZATERDAG:

VERNIEUWDE

Kip-prei
broodjes

Burg.G»lla«sliul22Vord«n-T* 06762-1877

aguAsport
regenpakken

3eKroond door het Minr.n-n,. v,in Verkeer
»n Waterstaai M, i

i> van Nederland Het pak met df

WAPtN tN SPORTHANDEL

Martens
„i, d,<ii„!l.~il

/IIII 'MI NSEWEG - VORDEN

Posters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Tulufoon 05752 1010

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

A.S ZONDAG 4 MAART

Grote
BINGO

met vele
geldprijzen

AANVANG 19.30 UUR

Café
d'n Olde Kriet

WICHMOND

Tel. 05754-285

Discotheek Invention-Concordia
Raadhuisstraat 36 HENGELO (Gld.) Telefoon 05753 -1461

zaterdag 3 maart

TOP-ORKEST

* BOULEVARD *
iedere vrijdagavond house-party * new-beat * acid * hip-hop enz.*

ZATERDAG
10 MAART

THE BEST DISCO
IN TOWN



Carnaval De Deurdreajers succesvol verlopen
Het carnaval van de Vordense carnavalsvereniging 'De Deurdreajers' begon vrijdagmor-
gen met een bezoek aan de scholen in Vierakker en de Kranenburg. In het Ludgerusge-
bouw werd allereerst William Besselink tot jeugdprins William de Eerste geïnstalleerd en
Mireille Wenneker tot prinses Mireille en Armemarie Wolbrink en Jeroen Arends tot adju-
dante en adjudant.
De installatie werd verricht door Prins Willem de Tweede (Willem Oldenhave) van de
Deurdreajers. Burgemeester E.J.C. Kamerling was aanwezig om het Leutlanteerntje te
ontsteken ten teken dat het jeugdkarnaval van start was gegaan.

het kollege in petto. Zo vond hij onder
meer nu er een tekort is ontstaan dooi-
de herindeling, de gelden die zijn over-
gebleven omdat er geen gladheidsbe-
strijding heeft plaatsgevonden (slappe
winter) het geld aan te wenden om de
bekende brug in elkaar te spijkeren.
Ier herinnering aan zi jn bezoek aan
het kollege bood de Prins de burgerva-
dereen aambeeld aan. President Johan
Engbertsen overhandigde wethouder
Slingenberg een wandbord. Voor
mevr. Slingenberg waren er bloemen.
Dit vanwege het aanstaande afscheid
van de wethouder.
Zaterdagavond een knots gezellig car-
navalsbal in residentie 'De Herberg'
met muzikale medewerking van het
dans- en showorkest 'Liberty'. Zondag-
middag vond er eveneens in 'De Her-
berg' een kinderkarnaval plaats met
daarbij tevens een show van Marionet-
tentheater Waker en Wakers.

Rosenmontag
Nog maar nauwelijks was het café-car-
naval zondagavond in residentie 'De

Herberg' ten einde of de feestvierders
moesten de wekker zetten om toch
vooral optijd aanwezig te zijn voor de
beddenoptocht en het pyamaontbijt
op Rosenmontag.
Ook dit gebeuren in prima stemming
bij (lorry en Hanny. Het Hanska Duo
zorgde hierbij voor de vrolijke muzika-
le noot.
Maandagavond was het weer de beurt
aan Liberty om de meer dan duizend
carnavalsvleiders op het Rosenmon-
tagbal in de juiste stemming te bren-
gen. Als speciale gast kwam Willem
Duyn zo rond de klok van twaalf zijn
opwachting maken. Willem zorgde met
zijn grote handen voor een perfekte
stemming.
Dinsdagmiddag werd er een speciale
carnavalsmiddag voor ouderen gehou-
den. Opnieuw een volle bak. Onder
meer werden er hoogtepunten van de
afgelopen Pronkzitting ten uitvoer ge-
bracht, terwijl ook de winnaars van de
playbac kwedstrijden hun opwachting
kwamen maken. Het karnaval van 'De
Deurdreajers' werd dinsdagavond be-
sloten met het Vastenavondbal met
medewerking van Het MedlerTrio.

Na het voorlezen van de proklamatie
en het uitreiken van een viertal onder-
scheidingen toog het gezelschap rich-
ting Kranenburg om een bezoek te
brengen aan de school 'De Kraanvo-
gel'. Ook hier was Burgemeester Ka-
merlingpresent.
Vervolgens toog het Deurdreajersge-
zelschap naar Villa Nuova om de oud-
ste inwoonster van Vorden mevrouw
Smale, beter bekend als Tante Toos,
een fruitmand aan te bieden.
Ook werd een bezoek gebracht aan de
jongste inwoner. Dit was Sharon Rib-
bink die op 20 februari j.1. het levens-
licht zag. Behalve bloemen voor de
moeder bood Prins Willem de Tweede

voor de jongste spruit een spaarpot
aan met het traditionele bedrag van elf
gulden en elf centen.

Ontvangst gemeentehuis
Zaterdagmorgen al vroeg muzikale
klanken van 'De Achtkastelendarpers'
in het dorp. De boerenkapel vergezel-
de Prins Willem de Tweede op weg
naar het gemeentehuis om daar de
sleutel van burgemeester Kamerling in
ontvangst te nemen. Op z'n mooist uit-
gedost stond het kollege alsmede ge-
meen tesekretaris van Vleuten op het
bordes om het gezelschap te verwelko-

Er heerste onder het genot van een
hapje en een drankje een ongedwon-
gen sfeer in de raadszaal. Burgemees-
ter Kamerling hield een geestige toe-
spraak en offreerde hij de Prins een
toepasselijke Willem II sigaar. Ook ge-
meentesekretaris van Vleuten kreeg
ook een sigaar aangeboden. Ten teken
van de leut ging de sekretai is onder het
bord verboden te roken staan en stak
de sigaar in brand!
Vervolgens maakte burgemeester Ka-
merling duAlf geboden voor de Prins
bekend ei^Pnstateerde hij dat feest
maken een goud pareltje in het leven
is. Prins Willem de Tweede had op zijn
beurt eveneens een aantal punten voor

Carnavalsfeest in Vierakker
Op 23 februari werd om 09.30 uur in Vierakker het Carnavalsfeest van de Deurdreajers uit Vorden
bij 't Gat van Suideras officieel geopend.
Na aankomst van Prins Willem II van
Vorden met zijn gevolg o.a. President
en Voorzitter van de Deurdreajers, niet
raadsleden en hofdames, dansmariet-
jes, burgemeester Kamerling, werd de
eigen prins William de Eerste met Prin-
ses Mireille de Eerste en de adjudanten
Annemarie en Jeroen en kleuterprins
Tim opgezocht, door de kleuters van
de school, die zich hadden verscholen
in de bossen van het Suideras.
Hierna werden ze op voorladers van de
versierde tractoren naar het Ludgerus
gebouw gebracht, waar ze met luid ap-
plaus werden begroet.
In de zaal werden allen welkom gehe-
ten door Jan Mar i jnnissen , hoofd van
de Willibrordusschool. Hierna werden
de Jeugdprins William de Eerste en
Prinses Mireil le de Eerste en de kleine
kleuterprins Tim met hurradjudanten
Annemarie en Jeroen geïnstalleerd.

Hierna volgde het voorlezen van de
Proclamatie door de Jeugdprins Wil-
liam en de Jeugdprinses Mireille de
Eerste. Burgemeester Kamerling ont-
stak hierna de Leutlanteern en opende
hiermee het carnaval van de Deurdrea-
jers.
Na het uitreiken van diverse onder-
scheidingen o.a. aan Betsie Nijenhuis,
Erna Stuman, Antoon Umale en
J u ff. Maiïët, voor het vele werk en be-
trokkenheid bij de school, werd er een
playbac kshow en verkleedwedstrijd ge-
houden die door een deskundige jury
werd beoordeeld, die na een zeer moei-
lijke opgave, de volgende als u i t s lag
kreeg.

Uitslagen Playbackshow
1 Kim Peters en Manon Peters
2 Richard Hummelink en Mark Roe-
lofs

3 CiskeSipnian
4 Peter Wolbrink
5 Sandra Hummelink en Josine Nijen-
huis
6 Anouk Peters, Natascha Hoogland
en Andrea Wolbrink
7 Sabine en Susanne Nijenhuis

Gecostumeerden
1 ( i iske Sipman
2 Natascha l loogland
3 Sabine Nijenhuis
4 Bouke Wolbrink
F> ( iyriel Marijnissen
( > Josine Nijenhuis
7 Frank Schoenaker
8 Manon Peters
9 Peter Wolbrink
K) Susanne Nijenhuis
l l Michaël Drends
Na het feestelijke gebeuren werd deze
morgen afgesloten meteen Polonaise.

Inez Ligeon wint
playbackwedstrijd
Deurdreajers
Ine/. Ligeon is zaterdagmiddag in het
be/it gekomen van 'De Herberg-Trop-
hee' door in zijn totaliteit met het
hoogste puntenaandeel uit de bus te
komen.
De/e playback-wedstrijden georgani-
seerd door de karnavalsvereniging 'De
Deurdreajers' vond plaats in een tjok-
volle /.aal van de Herberg. Vele familie-
leden, vrienden en kennissen waren
aanwezig om hun favorieten met een
gul applaus te belonen.
Het geheel werd voortreffelijk gepre-
senteerd door Frank Leferink. Behalve
Prins Willem de Tweede was ookjeugd-
prins William de Eerste met zijn gevolg
aanwezig.
Prins Willem de Tweede verraste de
aanwezigen door samen met Appie van
der Meij (uiteraard buiten mededin-
ging) een playback van Meatloaf ten
beste te geven. Tijdens de wedstrijden
was er een optreden van de junioren-
dansgarde o.l.v. Reina Groenendal.
De uitslagen van de playbackwedstrij-
den waren:
Solo: l Inez Ligeon (Joyce Sims); 2
Joanne Hendriksen (Madonna); 3
Mandy Haverkamp (Patty Shift).
Groepen: l groep Dewald en Bastiaan
Meyerink (Normaal); 2 groep Eva Ron-
deel (Guns and Roses); 3 Rowena en
Marielle Peters (Mini Stars).
Verder was er een aanmoedingsprijs
voor Danielle van Eerten. De eerste
prijswinnaars kregen een kontrakt aan-
geboden om in augustus op te treden
tijdens de Beach-party bij het meer van
Graas kamp.

Kranenburgs
Karnaval
op de goeie weg
Het Karnaval in Kranenburg zit weer
in de lift. Voor een volle zaal kwam za-
terdagavond prins Bart I in een wach-
tershuisje dwars door een kartonnen
Berlijnse muur te voorschijn.
Na een polonaise reikte hij aan iedere
bezoeker een onderscheiding uit. De
Omega Showband zorgde voor een pri-
ma karnavalssfeer, waarbij de bekende
schlagers uit volle borst werden meege-
zongen.
De kinderen leefden zich zondagmid-
dag uit met schmink, spelletjes en een
kleurwedstrijd. Voor de jongeren was
er disco.
Over het algemeen genomen een ge-
slaagd evenement, wat de komende ja-
ren zeker herhaald zal worden.

't is Oranje
't blijft Oranje
LEDENVERGADERING
ORANJEVERENIGING
VORDEN

Wij nodigen u uit op
woensdag 7 maart a.s.
in de Jachtzaal van
Hotel Bakker.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening door de voorzit-

ter.

2. Notulen vergadering d.d. 2
maart 1989.

3. Ingekomen stukken.

4. Verslag penningmeester.

5. Verslag kascommissie.

6. Benoeming nieuwe kas-
commissie.

7. Verslag secr%taris.

8. Bestuursverkiezing.

— aftredend de heer L.G.
Weevers (herkiesbaar);

— aftredend de heer
H.DJ.G. van Wouden-
berg (herkiesbaar);

— tussentijds aftredend
en niet herkiesbaar de
heer G. Wolsing (in
deze vacature wordt
t.z.t. voorzien);

— tegenkandidaten kun-
nen gesteld worden tot
één uur voor de verga-
dering bij het secreta-
riaat.

9. Programma 28 april,
30 april, 4 en 5 mei a.s.

10. Leden werf aktie.

11. Versiering.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.



PCOB
De PCQB hield haar ledenvergadering
op 22 februari in de Wehme. Na de
opening door de voorzitter verzorgden
de heer en mevrouw T. Docter uit Goor
een dia-presentatie. Aan de hand van
dia's en een gesproken toelichting na-
men zij de aanwezigen mee naar West-
Turkije.
Overblijfselen van oude culturen, met
schitterend beeldhouwwerk werden ge-
toond en bijzonderheden uit het dage-
lijks leven verteld. Uiteraard waren er
ook beelden uit de hoofdstad Istanbul
met z'n prachtige moskeeën en musea.
De voorzitter dankte na afloop de heer
en mevrouw Docter voor hun bijdrage
aan een zeer interessante en leerzame
middag en bood een attentie aan.
Na enkele zakelijke mededelingen
werd de bijeenkomst gesloten, de vol-
gende is op 29 maart.

KPO
Op 20 februari hield de KPO weer haar
maandelijkse bijeenkomst. Er werd af-
scheid genomen van 2 bestuursleden,
mevr. Zents en mevr. Schotman, zij wa-
ren aftredend en niet herkiesbaar. Zij
ontvingen een attentie voor het vele
werk, dat zij in de loop der jaren heb-
ben gedaan voor de KPO.
Mevr. Tolkamp zal nu de voorzitters-
functie gaan vervullen, als nieuwe be-
stuursleden zijn gekozen mevr. Licht-
enbergen mevr. Bijlsma.
Na het huishoudelijk gedeelte vertelde
mevr. Bijlsma over het verven van wol
en zijde met planten, die men dicht bij
huis kan vinden. Zij had vele door haar
geverfde bolletjes wol en verschillende
materialen meegenomen om te laten
zien.
Na de pauze werd een diaserie over dit
onderwerp vertoond. De leden toon-
den veel interesse en er werden vele
vragen gesteld. Een geanimeerde
avond.

Vleeswarenaktie

Gemeentepolitiek Dammen

Keurslager
Van maandag 26 februari tot en met
zaterdag 31 maart staat Keurslagerij
Vlogman helemaal in het teken van
vleeswaren.
Behalve tips en ideeën over het gebruik
van vleeswaren bij het ontbijt, de
lunch, de warme maaltijd of als hapje
tussendoor kan elke klant gratis ge-
kookte Keurslagerham verdienen.
Bij aankoop van elke 200 gram gesne-
den vleeswaren krijgt de klant een ac-
tiesticker. Tien van deze stickers wor-
den op een spaarkaart geplakt. Een vol-
le spaarkaart is 150 gram prima Keur-
slagersham waard.
Door middel van deze actie wil de Ver-
eniging van Keurslagers de consument
opnieuw laten kennismaken met de
vleeswaren van de Keurslager. Veel
Keurslagers maken de diverse vleeswa-
ren zelf in hun eigen worstmakerij. Een
ambachtelijk produkt dat met behulp
van moderne machines tot stand komt.
De Vereniging van Keurslagers bestaat
uit 600 zelfstandige ondernemers die
allemaal garant staan voor optimale
kwaliteit. Jaarlijks worden de Keursla-
gerijen op een reeks van onderdelen
gecontroleerd. Hygiëne, versheid, as-
sortiment en klantvriendelijkheid zijn
zeer belangrijk daarbij.

Amnesty
International
Ook deze eerste maandag van de
maand, kunt u 'Schrijven voor gevan-
genen'. Voorbeeld brieven in Ned. en
Engels. Op deze avond kan geschreven
worden voor de volgende 4 gewetens-
gevangen.

Noé Pastor Romo Antonio uit Perli,
een 25 jarige student in de Rechten,
wordt beschuldigd lid te zijn van een
links georiënteerde guerilla groepe-
ring. Er is een gevangenisstraf van 10
jaar geëist.

Alexander Warouw en Manan EfTendi,
beiden uit Indonesië, 72 en 69 jaar.
Werden beschuldigd van ondermij-
nende activiteiten, gearresteerd en tot
levenslang veroordeeld, na de mislukte
staatsgreep in 1965.

Daniel Kokkalis, een 29 jarige predi-
kantjehova's Getuige uit Griekenland.
Voor het weigeren van de dienstplicht,
tot 4 jaar veroordeeld. Zijn geloof ver-
biedt hem in het leger te dienen.

Graag tot ziens op onze schrijfavond
van 5 maart.

Vereniging 'Oud-
Vorden'
De vereniging 'Oud-Vorden' kreeg dit
keer in het Dorpscentrum bezoek van
de Drentse schrijfster en dichteres in
de Nedersaksische streektalen, Marga
Kool. Zij schrijft o.m. regelmatig in het
maandblad 'Drenthe' en diverse tijd-
schriften. Ook heeft Marga Kool vele
gedichtenbundels op haar naam staan.
De circa 150 belangstellenden genoten
volop van haar voordrachten en ge-
dichten.

MAART:
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Vorden.
2 KPOVierakker.Wereldgebedsuur.
2 Open Tafel in de Wehme.
5 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

6 Open Tafel in de Wehme.
6 Voorlichtingsavond, epilepsie in de

Voorde.
7 HVGWichmond, dia's China.
7 HVG Linde, Montferland + dia's.
8 Tuinvoorlichting, Dorpscentrum

Vorden.
9 Open Tafel in de Wehme.

10 Feestavond, L.R. en P.C. 'De
Graafschap', De Herberg.

10 Jubileum Concert Sursum Corda
m.m.v. Vordens Mannenkoor
Christus Koningkerk.

11 De Deurdreajers, kladden opmaken
in de Herberg.

12 ANBO Jeu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

13 Soos Kranenburg, Trudy Tolkamp.
13 HVG Linde, excursie naar Harfsen.
13 Open Tafel in de Wehme.
14 Plattelandsvrouwen,

weervertellingen.
14 of 15 Excursie KPO Vierakker,

Rodenburg.
15 Bejaardenkring de Wehme,

Vorden.
15 HVG Wildenborch, Australië

+ dia's.
16 Open Tafel in de Wehme.
17 BinnensportdagJongGelre,

Warnsveld.
19 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

20 ANBO Fietstocht vanaf marktplein
Vorden.

20 Open Tafel in de Wehme.
20 NCVB Vorden, ds. Westerink.
21 ANBO Jaarvergadering in

'Dorpscentrum'.
21 HVG afdeling Dorp, maandelijkse

avond.
21 HVGWichmond, eigen avond.
22 HVG afdeling Dorp, PGEM.
23 Open Tafel in de Wehme.
24 Uitvoering muziekver. Concordia,

Dorpscentrum.
26 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

27 Soos Kranenburg, middag.
27 KPO Vierakker, voorlichting over

bloemen etc.
27 HVGWichmond met KPO.
27 Open Tafel in de Wehme.
29 Bejaardenkring in Dorpscentrum,

Vorden.
29 PCOB in de Wehme.
30 Open Tafel in de Wehme.

APRIL:
2 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

3 Plattelandsvrouwen Vorden, doe-
middag.

3 Open Tafel, de Wehme Vorden.
4 HVGWichmond, dia's.
4 HVG Linde, Paasviering.
6 Open Tafel, de Wehme Vorden.
9 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

10 ANBO Inleiding over gezinshulp
en alpha-hulp.

10 Open Tafel, de Wehme Vorden.
10 Soos Kranenburg, Passiemiddag.
10 NCVB Vorden, Paasavond.
11 HVG dorp Vorden, maandelijkse

avond.
11 Plattelandsvrouwen Vorden,

verrassingsavond.
11 HVG Wildenborch, Paasviering.
12 Bejaardenkring Vorden,

Paasmiddag Dorpscentrum.
13 Open Tafel, de Wehme Vorden.
16 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

17 Open Tafel, de Wehme Vorden.
18 HVGWichmond,

bejaardenmiddag.
20 Open Tafel, de Wehme Vorden.
21 Solistenfestival, Sursum Corda

Vorden.
23 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

24 Soos Kranenburg.
24 Open Tafel, de Wehme Vorden.
24 KPO Vierakker.
25 ANBO bustocht door Achterhoek,

Gooi, Veluwe, Twente.
25 HVGWichmond,Paasliturgie.
26 Bejaardenkring Vorden in het

Dorpscentrum.
27 Open Tafel, de Wehme Vorden.
30 ANBO Jeu de boule en

klootschieten, Camping 'De
Goldberg'.

Oranjevereniging
Vorden
De Oranjevereniging te Vorden belegt
op woensdag 7 maart in de jachtzaal
van Hotel Bakker een ledenvergade-
ring waarbij als voornaamste agenda-
punt de komende feesten zal zijn. Bij
de bestuursverkiezing stellen de aftre-
dende leden L.G. Weevers en H.DJ.G.
van Woudenberg zich herkiesbaar. G.
Wolsing stelt zich niet herkiesbaar.

Donderdag 8 maart beleggen de afde-
lingen Vorden van de ABTB; CBTB;
GmvL; Plattelandsvrouwen; KPO en
Jong Gelre een gezamenlijke avond in
de grote zaal van De Herberg.
Deze bijeenkomst staat geheel in het
teken van de gemeentepolitiek. De
fraktievoorzitters van de plaatselijke
partijen te weten de heren W. Voort-
man (PvdA); A. Boers (CDA) en E.
Brandenbarg (WD) zullen hun visie
geven over het beleid dat hun partij na
de verkiezing denkt te voeren.
Punten van discussie zullen onder an-
dere zijn het ouderenbeleid; het mi-
lieu; riolering buitengebied; rotonde
Klumper en de kleine kernen Medler,
Kranenburg, Vierakker en Wichmond.

Postduiven-
vereniging
De P.V. Vorden organiseert zaterdag 9
juni een grote rommelmarkt. Zij die
spullen beschikbaar hebben kunnen
kontakt opnemen met tel. 2068 of
1871.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Pony's
Op 24 februari heeft Rinie Heuvelink
met Lucky op de Gelderse Kampioen-
schappen in Nijkerk de 3e prijs gewon-
nen bij het L-springen cat. B en C. In
een met 20 deelnemers uit heel Gel-
derland sterk bezette klasse is dit een
uitstekend resultaat.

Paarden
De ruiters en amazones van de paar-
den waren op 24 februari in Bathmen.
Er werden 4 prijzen behaald.
Rita Wijnbergen met Charlie 2e prijs
L2-dressuur met 132 punten. Irene
Regelink met Ramzes 6e prijs LI-dres-
suur met 126 punten. Jorien Heuve-
link met Sarah 6e prijs B-springen. An-
nie Kornegoor met Pandora 3e prijs
L-springen.

Badminton-Flash
Flash l heeft voor het tweede achter-

e jaar een kampioenschap
. Dit jaar echter was Flash

geen kampioen, maar werd de tegen-
stander dit, nl. Pluumke uit Winters-
wijk. Dit team ging er dan ook zeer fel
tegenaan. Flash deed alles wat mogelijk
was om een goed resultaat neer te zet-
ten, maar ook Pluumke wilde dit graag.
Toch won Pluumke niet alles even ge-
makkelijk. De herenenkel leverde nog
in de eerste set een verlenging op,
maar in de tweede set was het verschil
al groter. Ook in de andere partijen
was het af en toe wel even spannend,
maar Pluumke stelde in de tweede mix
de overwinning van 8-0 veilig en daar-
mee het kampioenschap.
Flash 2 blijft in het spoor van Lochem.
Na de 4-4 tegen Phido staat Flash l
punt achter de koploper, maar Lo-
chem komt op 6 maart nog naar Vor-
den. Tegen LBC sloopte Flash op
speelse wijze de verdediging van de
thuisploeg en moest alleen «en dame-
senkel aan LBC overlaten.
De wedstrijd was verder niet erg span-
nend. In enkele partijen kon LBC wat
tegenstand bieden, maar langer dan
een set duurde dit niet. Met deze 7-1 in
de kast bereidt Flash 2 zich voor op de
competitietopper tegen Lochem op 6
maart.

Flash 4 doet het goed in de 5e klasse. Al
een aantal keren hebben ze een over-
winning behaald en de vorige keer zelfs
een gelijkspel. Tegen Doetinchem liep
het allemaal wat minder. Alle spelers
waren wel gemotiveerd, maar er was
toch te zien dat de uitslag niets geen
invloed op eventuele promotie of de-
gradatie zou hebben.
Doetinchem wist daar wel raad mee.
Door zeer sterk aan te vallen en de con-
centratie vast te houden, was dit team
op bijna alle fronten sterker. Alleen de
overbekende herendubbel konden ze
niet winnen, omdat Robert en Peter dit
op uitzonderlijke wijze beheersen en
ook nog goed op elkaar zijn inges-
peeld. Eindstand 1-7.

'Dash' Vorden
H2B S.V. Voorwaarts 2 — Dash 3
H1DV01 —Dashl
IC1DVOC1—DashCl
IB1 WIK BI —Dash BI
HlHansa2 — Dash 2
DPDash2 —S.V.Wilpl
D2ADash3 —S.V.Epsel
D2BDash4 —S.V.WilpS
D3A Dash 5 — Boemerang 4
D3B Dash 7 — Olympia l
DSC Dash 6 — Epse 2
H3C Dash 4 — Wilhelmina 3

Sneldamkampioenschap
distrikt Oost
In Eibergen werd zaterdag het jaarlijk-
se dirstrikssneldamkampioenschap ge-
houden. In de nationale hoofdklasse
draaiden de DCV-ers in de top mee,
maar de titel kwam terecht bij Henk
Sonderen uit Winterswijk. Sonderen
haalde 23 punten uit de 15 wedstrij-
den.
Henk Grotenhuis ten Harkel en Henk
Ruesink (die slecht begon, maar na de
pauze slechts l verliespunt noteerde)
eindigden als 2e en 3e met l punt ach-
terstand op Sonderen. Daarachter met
wederom een punt minder Henk
Hoekman, Jan Masselink en Doetin-
chemmer Dennis Bosch.
Tonnyjanssen werd l Ie met 9 punten;
eenzelfde aantal punten haalde Bennie
Hiddink en de DCV-dispensatiespelers
Harry Vos en Chris Grevers eindigden
als 13e en 14e. In de nationale hoofd-
klasse had Saskia Buist goede kansen
door prima uitslagen tegen de konkur-
rentie. Tegen zwakkeren liet ze echter
veel punten liggen, waardoor ze als 5e
finishte met 12 uit 11. Winnaar werd
Johnny van Laarhoven uit Winterswijk
met 15 punten.
Mike Voskamp eindigde als 2e bij de
junioren: hij haalde 18 punten uit 12
wedstrijden, eentje minder dan kam-
pioen Friso Fennema uit Doetinchem.
Goede prestaties voor de broers Mark
en Bert Klein Kranenbarg. Zij eindig-
den als 4e en 6e met 26 resp. 23 pun-
ten en inzicht op een finaleplaats.

Ook uitzicht op een finaleplaats heeft
Geert Jan Wassink, die bij de pupillen
als 6e eindigde. Ruben Bleumink werd
9e. De precieze plaatsing voor de finale
is nog niet bekend. De finale wordt in
het kader van de DCV-50-jaar-jubi-
leumviering gehouden op 24 maart in
Zaal de Herberg.

DIOS Eibergen 2— DCV 3
10-6

DCV 3 is na de nederlaag tegen DIOS 2
definitief gedegradeerd naarde tweede
klasse. Jürgen Slütter zorgde weliswaar
direkt voor een voorsprong, en later
deed Gerard Dimmendaal hetzelfde bij
een 4-4 tussenstand.

J. Ziemerink — G. Dimmendaal 0-2
E. Smalen —J. Slütter 0-2
G. Korten — G. Brummelman 2-0
W. Bennink —G. Hulshof 2-0
G. Kerkdijk — G. ter Beest 2-0
J. Frissen—J. Hoenink 1-1
H. Harenberg—R. Slütter 1-1
B. Onnink—J. Lamers 2-0

Sneldammen voor teams
De eerste ronde van het sneldammen
voor teams is uitstekend verlopen voor
de DCV-teams. Ondanks 2 invallers
kon DCV l de traditionele positie (2e
achter DVD Doetinchem) ruim hand-
haven, met 3 punten voor op de nr. 3,
VADAC Varsseveld. Henk Grotenhuis
behaalde 9 punten. In eigen huis bleek
DCV 2 de sterkste in de eerste klasse.
Zij staan met 9 punten 3 punten voor
op konkurrent WDV Winterswijk.
Evenals bij DCV l skoorde Mike Vos-
kamp hier 8 punten uit 5 wedstrijden,
evenals Tonny Janssen, Simon Wiers-
ma en Theo Slütter.
Het derde team zit met l punt achter-
stand op de loer achter BDV Brummen
en UDC Ulft 2. Zij hebben dus nog vol-
op kansen in de 2e en beslissende ron-
de. John Kuin was topskorer met 8
punten. Met het vierde team gaat het
een stuk minder. Zij staan geheel on-
derin met 2 punten. Jan Hoenink haal-
de 4 punten, de topskore van het vier-
tal. De volgende ronde is in de week
van 26 tot 30 maart.

Voetbal
Uitslag
Baakse Boys 4 — Vorden 71-1

Programma
AZSVA3 —Vorden A2
Sp. Lochem BI —Vorden BI
Vorden C l —Pax C l
Vorden C2 — AZSVC3
MEC l—Vorden l
Vorden 2 — RKZVC 3
Vorden 3 — Longa 30 3
Sp. Neede 5 — Vorden 4
Witkampers 6 — Vorden 5
Lochuizen 3 — Vorden 6
Voiden 7 — Steenderen 5
Erix 6 — Vorden 8

Voorleeswedstrijd
in dialect
Op zaterdag 17 maart a.s. organiseren
de dialectkringen Achterhook-Liemers
en 'Vrienden veur de Streektaal Lo-
chem en Umgeving' voor de vijfde
maal een voorleeswedstrijd.

De deelnemers kunnen lezen in twee
categorieën, nl.:
a. uit eigen werk
b. uit niet zelf geschreven werk.

ledere deelnemer mag één verhaal le-
zen, dat niet korter mag zijn dan 5 mi-
nuten en niet langer dan 8 minuten.
Er moet gelezen worden in zijn/haar
dialect, dus het dialect uit zijn/haar
woonplaats of geboorteplaats/streek.
Men kan ook een bestaand verhaal om-
zetten in zijn/haar dialect.
Men kan zich opgeven bij:
Mevrouw M. Greutink-Bielderman,
Deventerweg 55, 7245 PJ Laren (Gld.),
tel. 05738-1745.
Na opgave krijgt men meteen de wed-
strijdvoorwaarden toegestuurd.
De middag is in Zalencentrum De Lui-
fel, Dorpsstraat 11 in Ruurlo. ledere
belangstellende is van harte welkom!

Koop nu deze
Tefal-panu

i i«ijanHWMin i —

Tien tegen een
dat u m terugverdient.

De hele maand maart is dé maand om een Tefal-
pan uit de serie "Exclusive" te kopen. Tien tegen een
dat u die pan gratis mee naar huis neemt.

U koopt een pan uit de serie "Exclusive". Bij de
kassa krijgt u een kraskaart. Pak een muntje en haal het
plastic laagje weg.

Komt er een pan tevoorschijn dan valt u in de
prijzen. Het enige wat u dan nog hoeft te doen is twee
enquête-vragen te beantwoorden. Als dank geven wij u
ter plekke het komplete aankoop- ^ff
bedrag terug. JE DENKT OOK AAN ALLES

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 -\forden -Telefoon 05752 -1742


