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In commissie Financiën:
ook in toekomst geen eigen bijdrage belanghebbenden

De commissie Financiën adviseerde dinsdagavond positief op het collegevoorstel om over te gaan
tot de aanleg van riolering in het waterwingebied en enkele omvangrijke lozers. Hiervoor zal een
bedrag van f865.000,- beschikbaar worden gesteld. De commissie was het er unaniem over eens dat
ervan de belanghebbenden geen eigen bijdrage gevraagd zal worden. De aanleg van de riolering zal
in fases worden gerealiseerd. De commissie was het er tevens over eens dat in de toekomst ook geen
eigen bijdrage van belanghebbenden gevraagd zal worden.
Op vragen van de heer Regelink
(CDA) deelde wethouder Voortman
mede dat het riool tot 20 meter van
het perceel /al worden aangelegd.
Per situatie kan dit overigens hier en
daar wat verschillen.

Er zal dus in eerste instantie begon-
nen worden met het in uitvoering ne-
men van het kleinste gedeelte van de
riolering in het buitengebied, /o
medio /.omer /al de commissie en

raad zich buigen overeen notitie van
het college met betrekking tot de ver-
dere f acer i n g.
'Dan weetje ook wat de effekten /ui-
len y.ijn voor het rioolrecht', aldus
wethouder Voortman.

Kerstboomverlichting
een mooie traditie
'Kerstboomverlichting, een mooie
traditie die moet blijven', /o luidde

de- mening van de commissie Finan-
ciën die akkoord ging met een een-
malige gemeentelijke bijdrage van
f 8.037,- aan de Vordense Onderne-
mers Vereniging (VOV) voor de aan-
schal'van kerstboomverlichting.

Het college sprak in haar voorstel in
eerste instantie over een éénmalige
subsidie. Wethouder Voortman
(P.v.d.A.) was het met partijgenote
mevrouw Horsting eens dat beter ge-

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

Burgemeester E J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ï» ONDERBREKING
TELEFOON-
VERKEER

In de nacht van dinsdag 21 januari
op woensdag 22 januari aanstaande
zal tussen 00.00 uur tot O l .00 uur het
telefoonverkeer gedurende ongeveer
20 minuten onderbroken zi jn . Deze
onderbrekeing is het gevolg van
noodzakelijke werkzaamheden aan
de centrale in Deventer. De onder-
breking betreft alleen het kiesver-
keer. Vaste verbindingen zullen van
de werkzaamheden geen hinder on-
dervinden. Alarminstallaties, aange-
sloten op een kiesverbinding kunnen
in hun functioneren worden belem-
merd. Het autotelefoonnet b l i j f t nor-
maal functioneren, ook wat betreft
het ( ) ( > - ! l verkeer.
In de St ich t ing Deventer Ziekenhui-
z.en en in het Nieuwe Spit taal te Zut-
phen staan autotelefoons opgesteld
met de volgende nummers:

— Stichting Deventer Ziekenhuizen:
06-52921052

- Het Nieuwe Spittaal te Zutphen:
06-52921053.

•EMEENTEGIDSr
In 1990 is de laatste gemeentegids
uitgebracht. Veel gegevens die daar-
in zi jn opgenomen zijn niet meer ak-
tueel. Burgemeester en wethouders
zijn van plan om omstreeks mei 1992
een nieuwe gemeentegids uit te
brengen. De werkzaamheden daar-
voor vergen zoveel tijd dat nu reeds
moet worden begonnen met de voor-
bereidingen. Verenigingen en in-
stanties vragen we nu om, indien de
gegeven in de gemeentegids 1990
niet meer kloppen of gegevens niet
z i j n opgenomen, de juiste gegevens
zo spoedig mogelijk schr i f t e l i jk door

te geven aan de afdeling Algemene
Zaken. Voor nadere informatie kan
kon takt worden opgenomen met de
heer G. Wolsink (afd. Algemene Za-
ken), tel . 05752-7474.

"• TELEFOONNUMMER
INZAMELEN OUD

IJZER GEWIJZIGD
IN 05750-16478

Indien u oud ijzer hebt dient u in het
vervolg een ander nummer te bellen
dan op de Afvalwijzer staat. Het nieu-
we nummer is 05750-16478. Veran-
dert u het even op de Afvalwijzer?

ERGUNNINGEN
Aan de heer E.V. Gatacre, Wiersseral-
lee 9 te Vorden is vergunning ver-
leend voor het kappen van 2 beuken
op het landgoed De Wiersse te Vor-
den.
Aan de heer L. van de Groep is ver-
gunning verleend voor een stand-
plaats op de dinsdag op het markt-
plein aan de Dorpsstraat te Vorden
voor de verkoop van vis en aanver-
wante artikelen (betreft een verlen-
ging van een reeds jaren verleende
vergunning).
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

j'LüOFENKOFIEDIK
COMPOSTEERBAAR,

LUIERS, KATTE-
HARQENASNIET

Minister Alclers van VROM heeft een
uitvoerige omschrijving gegeven van
afval dat composteerbaar is (groene
container afval). Ook beschrijft de
minister af^ktoffen die tot de rest-
fractie beh^^i (grijze containeraf-
val). In 1994 is het voor iedere ge-
meente in Nederland verplicht om
het groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) huis-aan-huis op te halen.

Tot composteerbaar afval behoort
het volgende vuilnis:

— loof', schillen en resten van groen-
te, fruiten aardappelen (inclusief
krantje), etensresten (ook vet,
botten en graten en kaaskorsten),
eierschalen, doppen van noten,
koffiefilter en koffiedik, theebla-
deren en theezakjes, snijbloemen,
kamerplanten (met eventueel een
beetje potgrond), gras, stro, bla-
deren, klein snoeiafval en andere
planteresten.

Veel fouten worden gemaakt met de
volgende vuilniscomponenten, clie
ui tdrukkel i jk niet composteerbaar
zijn en dus bij de restfractie (vuil
voorde grijze container) behoren: as
uit de open haard en de inhoud van
asbakken, vogelkooi/and, de inhoud
van stofzuigerzakken, honde- en kat-
teharen, luiers, papier, melkpakken
en kattebakkorrels.

RIJPT?
OM!

Rij Alcohol Vrij
w

f//// Veilig Verkeer Nederland

W

sproken kan worden over een extra
bijdrage. 'We willen de VOV beslist
niet subsidieren, dat is niet de strek-
king van ons voorstel geweest', /.o
verduidelijkte de wethouder.
Bij de aanvang van de commissiever-
gadering wees wethouder Voortman
erop dat er in 'Financiën' in 1992
heel wat belangrijke /aken aan de
orde /uilen komen. Zo zal de raad de
volgende maand reeds gevraagd wor-
den enkele besluiten in/ake de ver-
keersomleiding te nemen. Het gaat
dan met name over het plaatsen van
verkeersborden, etc.
Verder zal in 1992 de herinrichting
van het dorp uitvoerig aan de orde
komen, evenals voorstellen ten aan-
zien van parallelvoorzieningen langs
de Ruurloseweg.

Discussiethema
GMvL
De GMvL organiseert donderdag K)
januari een KNLC-discussiethema
over het onderwerp 'Land- en tuin-
bouw in Europa /onder grenzen'.
De/e bijeenkomst wordt ingeleid
door de heer B. Hiddink, adjunct-se-
cretaris van de GMvL en wordt ge-
houden in het Dorpscentrum.

Koffiemiddag
De Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen kreeg tijdens de
nieuwjaarskoffiemorgen bezoek van
de logopediste mevrouw Spaarwater.
Ze hield een inleiding over logope-
die in het algemeen. Zij behandelde
onder meer de articulatie^kalont-
wikkeling, stem- en gehoor^Pornis-
sen.
Na de pau/e bestond er gelegenheid
lot het. stellen van vragen.
De handwerkcursus die de afdeling
Vorden organiseert wordt gjfaoudcn
op 26 februari. Het kege^^ vindt
plaats op elke eerste maandag van de
maand.

Voetbalvereniging
Vorden
De voetbalvereniging Vorden houdt
maandagavond 20 januari in het
clubgebouw De Ark de jaarverga<le-
ring. Bij de bestuursverkie/ing stel-
len Stef Kruip en Bert Beek zich her-
kiesbaar. Dick Vlogman stelt zich niet
herkiesbaar en Rydy Kornegoor en
Jan Golstein treden tussentijds af".

Basis-educatie
Veel mensen zijn niet op de hoogte
van mogelijkheden op het gebied
van scholing. Basis-educatie is een
vorm van volwassenenonderwijs. Ba-
sis-educatie is voormensen die hoog-
uit LBO hebben gevolgd, voor men-
sen die een schoolachterstand heb-
ben of het gevoel hebben veel van
hun lagere schoolkennis te /ijn kwijt-
geraakt.

Centrum de Waterstraat in Zutphen
bestrijkt met haar lessen op het ge-
bied van taal, rekenen en sociale
vaardigheden ook Vorden en omstre-
ken. Veel mensen hebben moeite de
grote veranderingen in de maat-
schappij bij te houden. Veel mensen
willen samen met anderen op hun ei-
gen manier en tempo beginnen met
leren. Schaamtegevoelens, onbe-
kendheid met de mogelijkheden ma-
ken het moei l i jk voor mensen zich op
te geven voor een cursus. Centrum
de Waterstraat organiseert daarom
een korte cursus in Vorden. De cur-
sus is bedoeld voor mensen die moei-
te hebben met het invullen van for-
mulieren, het schrijven van brieven,
het regelen van hun administratie.
Veel mensen voelen zich onzeker met
pen en papier.

We willen in deze cursus hieraan wer-
ken. De cursus bestaat uit 6 lessen,
die plaatsvinden op donderdagmor-
gen. Op 6 februari is er én informa-
tiemorgen in het Dorpshuis in Vor-
den. U kunt daar terecht met uw vra-
gen en u kunt kennismaken met de
docente. Zie ook de advertentie in dit
nummer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Vrijdag 17 januari 19.00 uur ds. H. Westerink,
korte Avondmaalsviering in de Wehme. Ook
ouderen uit het dorp voor wie een gewone
kerkdienst te lang is zijn van harte welkom.
Zaterdag 18 januari 19.00 uur Gebedsdienst
voor de eenheid der christenen, ds. P.W. Dek-
ker vanuit de Raad van Kerken in de RK Kerk
te Kranenburg.
Zondag 19 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, dienst van Schrift en Tafel. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 januari 10.00 uur ds.'P.W. Dekker,
Viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Vie-
ring H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 18 januari 19.00 uur Viering vanwege
Raad van Kerken, Eenheid der Christenen.

RK Kerk Vorden
Zondag 19 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 januari pas-
toor Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 18-19 januari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1255. Adres:
Schoolstraat 9, Vorden.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende receptön bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 18 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 18-19 januari J.H. Hagendoorn, Lo-
chem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Tafeltje Dekjeyanuar; mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 januari 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 19 januari 10.00 uur Gebedsdienst,
Woord- en Communieviering.

Weekend- Wacht-Pastores: 19-20
Pastor Simons, tel. 05457-71383.

januari

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

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

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

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

KERKNIEUWS
Oecumenische dienst

Zaterdagavond l (S januar i wordt er
in de RK kerk te Kranenburg een oe-
cumenische dienst gehouden uit-
gaande van de Raad van Kerken in
Vbrden/Kranenburg. Dit in het ka-
der van de week van gebed voor de
eenheid van de christenen.
Voorganger in deze dienst is ds. P.W.
Dekkeren het koor Cantemus Domi-

no zal muzikale medewerking verle-
nen. Na afloop van de dienst wordt er
een kop koffie/thee aangeboden in
de kerk.

Kapel Wildenborch
Woensdagavond 22 januari a.s. wordt
in de Wildenborchse kapel een ont-
moetingsavond gehouden voor alle
vrienden van de kapel. Op deze
avond kan er gezellig bij gekletst wor-
den en er zal n a t u u r l i j k ook getoast
worden op het nieuwejaar.



ABONNE-
MENTS-
GELD

BETALEN!
U verdient f 5,-,

als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs l 7.50 voor 3 gezet-
te regels-, elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Een vrouw zo sterk als
een vent trekt bij TTV Vorden
aan het langste end.

• TE KOOP:
eiken lits-jumeaux, i.z.g.st.,
uit grootmoederstijd. Prijs
n.o.t.k. Tel. 05753-3911.

• TE KOOP:
oude klinkers, Waal-formaat.
Tel. 05753-3004.

• TE KOOP:
4 schotten (geschikt voor
houtloods); partij gebruikte
golfplaten en open
haardhout.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

• Zag jou bij 't Pantoffeltje in
de bar. Ik, kort donker haar, jij,
een stuk, wil je graag
weerzien, vrijdag of zaterdag
tijdens het piekuurtje bij 't
Pantoffeltje van 22.00-23.00
uur.

Loes

• TE HUUR GEVRAAGD:
landbouwgrond;
voor aardappelen.
J. Harmsen, Tolweg 1,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1772.

• Bent u een sportieve
vrouw, trek dan ook zelf aan
het touw.

• Wie wil er 's maandags op
onze kinderen passen (1
meisje 2Va + tweeling 11
mnd.) en vrijdagmorgen alleen
op de tweeling? Tel. 2458.

• Wij zoeken voor hulp een
meisje of vrouw voor halve dag
per week.
Annie en Jan van Ark,
Molenweg 39. Tel. 2801.

• TE KOOP:
schrijfmachine als nieuw,
Zwitsers fabrikaat (Hermes
3000). Prijs f 150,-.
Tel. 05752-3308.

• TE KOOP GEVRAAGD:
oud houten bed, ca. 1,10 m
breed. Tel. 2350.

• TE KOOP:
meisjes- en jongensfiets, tot
ca. 12 jaar. Tel. 2350.

• Gehoorzaamheidscursus
voor huishonden, tevens
puppy-cursus, te Hengelo Gld.
Aanvang 1 februari a.s. om
15.30 uur. Inlichtingen A.
Peters (08344-1436) of H.
Lichtenberg (05753-2042).

• GRATIS AF TE HALEN:
schoon puin.
Tel. 05753-2914.

• Toneelgroep Linde
presenteert 'Niet elke haan
kraait' 25 januari a.s. in het
Dorpscentrum om 20.00 uur.

• Dinsdag 4 februari om
20.00 uur in het clubhuis van
touwtrekvereniging Vorden
alles over touwtrekken voor
dames.

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt, verdient u
vijf gulden

administratie-
kosten, dus gauw

even doen... ïï

Zondag 15 maart

BRUIDSSHOW
28 maart

DANS AVOND met

Voortaan iedere vrijdag- en zater-
dagavond van 22.00 tot 23.00 uur

PIEKUUR

bodeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

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

De Dag/Avond Mavo Zutphen start een kennismakingscursus

MAVO IN 2 JAAR
bedoeld voor mensen die snel het diploma willen halen.

Wilt u zien hoe het programma eruit ziet, volg dan
onze lessen.

22 januari 1992
woensdag- en/of donderdagavond
3 maanden
f 100,- (inclusief studiemateriaal)

aanvang
tijd
duur :
kosten :

en een cursus

BLIJF BIJ DE TIJD
Kunt u snelle veranderingen in de maatschappij
niet bijhouden? Dan bent u niet de enige.
Wij geven een korte cursus geschiedenis,
maatschappijleer en economie.
Bovendien kunt u de computer leren bedienen.

aanvang : 3 februari 1992
tijd : maandag- en/of dinsdagochtend
duur : 4 maanden
kosten : f 150,- (inclusief studiemateriaal)

plaats : voor beide cursussen,
Leeuweriklaan 17a

inlichtingen : 05750-17736

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. RO-
Koetshuis) ligt vanaf 24 januari 1992 op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur alsmede op de maandag-
avonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek
van:
1. SV Socii, postadres: Dorpsstraat 11 te Wichmond.

De beschikking heeft betrekking op een revisie-
aanvraag voor een kantine, sporthal en sportvel-
dencomplex aan de Lankhorsterstraat 3a en 3b te
Wichmond.

2. ARAL Nederland NV, postadres: Nassaulaan 11
te 's-Gravenhage. De beschikking heeft betrek-
king op een revisie-aanvraag voor een verkoop-
punt voor motorbrandstoffen met quick-servicebe-
drijf en washal aan de Zutphenseweg 30 te Vor-
den.

3. Fa. Lucassen Boomkwekerij, postadres en adres
inrichting: Ganzensteeg 6 te Vorden. De beschik-
king heeft betrekking op een aanvraag voor een
inrichting voor het vermeerderen en verhandelen
van boomkwekerijgewassen.

4. dhr. J.J. Rodenburg, postadres en adres inrich-
ting: Dorpsstraat 32 te Vorden. De beschikking
heeft betrekking op een revisie-aanvraag voor een
slachterij en winkel.

De strekking van de beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, scha-
de of hinder buiten die inrichting, is de vergunning ver-
leend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

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

Datum: 16 januari 1992

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

BOLUSSEN
NU van 5,10 voor

^TjOw (per6verpakt)

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

®

IBIMiaSPAARRANK
voor de hoogste rente
Minimum inleg f 1.000,- en dan direkt al

7,3%
en, direkt weer opvraagbaar.

NORDE
FAIR zekeringen
Burg. Galleestraat 10-Tel. 05752-1967

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 16 december 1991
tot 17 januari 1992

Het abonnementsgeld voor 1992 voor Contact rd. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als 11 voor 17 januari 1992 betaalt.

Hciaal t u na 17 januari (ookgirobetalers) dan brengen wij u f 5,—administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 17 januari betaalt!

Bank: Rabobanknr. 36.64.02.374; ABN-Amrónr. 48.63,19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV', Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12. 30 uur en /1. <)()-17.00 uur: zaterdags gesloten.

NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

GEHAKT!!!
Met gehakt heb je veel

variatie en:
het is lekker en voordelig.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kno 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Schouderkarbonade 1 kiio 8,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Erwtensoep
1 liter 3,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt ik,io11,50

Speklapjes 1 k,io 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Pampaschijven
5 halen

4 betalen

Boterhamworst
GROF of FIJN

100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

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

Rundergehakt 1 KHO 9,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GROEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 16 -17 -18 januari

H3rcfe
st>ruiten

^kilo

1,95

UITDENOTENBAR:

Vers gebrande
PINDA'S

250 gram

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

maandag 20 - dinsdag 21
en woensdag 22 januari: Geschrapte Worteltjes soogram 0,95

2 mooie
Azalea's 7,95

2 bos Narcissen
5,95

1 bos Forsythia
3,95

T.V. opname
Doet ie 't of

doet ie 't niet
25 januari,

1,8,15 februari
Vertrek 14.00 uur uit

Vorden.

Inlichtingen:

H AVI,
voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Donderdag 16 januari begint onze

BEHANG
OPRUIMING

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Stephan
Broertje van Robbert, Peter en
Joris.

Bij het Heilig Doopsel zal hij de
namen ontvangen

Stephanus Johannes
Titus

Hans en Carin Fransen

Vorden, 13 januari 1992
HetVaarwerkIO, 7251 DE

Hoera, Hanneke heeft er een
zusje bij

Karin
Marga Katier
Leo Kamphuis

10 januari 1992
Hoetinkhof76
7251 WE Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele persoonlijke ge-
lukwensen, kaarten, cadeaus,
die onze 50-jarige trouwdag
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

K. Spiegelenberg
D. Spiegelenberg-

Nijhuis
Vorden, januari 1992

Voor uw bewijs van deelne-
ming ontvangen na het overlij-
den van onze vader en groot-
vader

G.M.Jansen
betuigen wij U onze hartelijke
dank.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 1992

DANKBETUIGING

Tijdens zijn ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze fijne vader en opa

Ab Schouten
was het fijn te vernemen dat
ook in verdrietige tijden er zo-
velen zijn die met ons mee-
leefden, door een kaart te stu-
ren, te telefoneren, een be-
zoekje te brengen en door
aanwezig te zijn bij de begrafe-
nis.

Graag willen wij u daarvoor
bedanken,

Ada Schouten-Hoftiezer
kinderen en kleinkind

Vorden, januari 1992

Dr. Dagevos
heeft van 20-1 t/m 24-1

GEEN PRAKTIJK
Patiënten wier naam begint

met A t/m K kunnen terecht bij
Dr. Sterringa, Schoolstraat 9,

tel. 1255 en
L t/m Z bij Dr. Haas,

Christinalaan 18, tel. 1678.

ATTENTIE
Alleen verkoop aan huis:

verse haantjes, kip, eieren,
enz.

Poeliersbedrijf T. Rossel

Nieuwstad 45-Tel. 1283

In februari start er weer een

NAAICURSUS
'fijne kneepjes'

voor gevorderden

Deze cursus zal bestaan uit
6 lessen van ca. 21/2 uur.

Voor inlichtingen en opgave:

Modevakschool Toos Eisink
Tel. 05752-1866

WERELD-
WINKEL
VORDEN

A.s. vrijdag staan we
weer op de markt.

Hartelijk welkom!

Voetbal-
vereniging

Vorden
organiseert

KLAVERJAS- en
JOKERAVONDEN

DONDERDAG:
16 januari - 20 februari

19 maart-16 april

Clubgebouw: De Ark
Aanvang: 20.00 uur

,, De Heer is mijn Herder"
Ps.23:1

Vrij onverwacht, na een kortstondig ziekbed, is
vredig ingeslapen onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

Hermina Frederika Velhorst-
Oudenampsen

WEDUWE VAN LAMMERT VELHORST

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden : A.L. Velhorst
G. Velhorst-Soek

Deventer: Hermien Velhorst
Leiderdorp: LucenNina

Wolfheze : Marieke en Gerard
Vorden : AbenAnnie

Vorden, 13 januari 1992
Correspondentie-adres:
A.L. Velhorst, Het Wiemelink 11,
7251 CW Vorden

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Mo-
nuta', Het Jebbink 4A te Vorden, waar donder-
dag 16 januari a.s. van 19.00-19.30 uur gelegen-
heid is tot condoleren en afscheid nemen.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 17
januari a.s. om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden, waarna om 14.00 uur de teraardebestel-
ling zal plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er eveneens nog gelegen-
heid tot condoleren in zaal 'de Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

Heden werd uit ons midden weggenomen onze
schoonzuster en tante

H.F. Velhorst-Oudenampsen
WEDUWE VAN L. VELHORST

op de leeftijd van 75 jaar.

Hengelo (Gld.)
Vorden
Vorden

H. Lenderink
H.L Bonk-Velhorst
H.J. Velhorst
W.L. Velhorst-Groot Roessink

Neven en nichten

Vorden, 13 januari 1992

Op 13 januari 1992 is ons trouwe lid

Mevr. M. Velhorst-Oudenampsen

overleden.

Bestuur en leden HVG Vorden Dorp.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van ons trouw lid

Mevr. M. Velhorst-Oudenampsen

Zij was bijna 29 jaar lid van ons koor.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Vordens Dameskoor

Vorden, 13 januari 1992

Geschokt vernamen wij het bericht dat onze
goede vriendin

Mien Velhorst

is overleden.

G. Klein Geltink
G. van Ark
G. Groot Bramel

Vorden, 13 januari 1992

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli-Kruidkoek
royaal gevuld met noten en rozijnen

DIT WEEKEND:

• van 4,65 voor

't winkeltje in vers brood en banket

Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stel-
len dat van ons is heengegaan onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoeder

Jenneken Meenink-Lettink
WEDUWE VAN WILLEM MEENINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Doetinchem : T.G. Schutz-Meenink
W. Schutz

Ursulaen Steven
Regina

Olaf en Cindy

Irmgard

Vorden, 9 januari 1992
De Delle 6

Correspondentie-adres:
Marsmanstraat 52, 7002 BB Doetinchem

De begrafenis heeft dinsdag 14 januari plaats-
gehad op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.
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Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

3x11 jaar
deurdreajen
in Vorden
Zaterdag 18 januari 1992 herdenkt
carnavalsvereniging De Deurdreajers te Vorden
het feit dat zij voor de 33e maal het carnavalsfeest
organiseert.

Een jubileum om bij stil te staan.

Tijdens een receptie van 14.30 tot 16.30 uur in
residentie De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden
stelt het bestuur u in de gelegenheid samen met
hen deze 33 maal op een eigen wijze de revue te
laten passeren en de vereniging hiermee geluk te
wensen.

Aansluitend krijgt u in een foto- en video-overzicht
hoogtepunten uit deze periode te zien.

Namens alle Deurdreajers,
het bestuur.

i r

JANUARI 1992: ONTDEK HET
VOORDEEL
BIJ DE
KEUR-
SLAGER

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

Rundergehakt 500 gram 5,98
DIT WEEKEND EEN SCHNITZEL-WEEKEND:

Van Schnitzel Naturel tot Mississippi Schnitzel

100 gram 1,09

TIP VOOR DE BOTERHAM:

100 gram 1,98

(aan stuk) 100 gram 0,98

SPECIAL
KATEN-

VARKENSHAASJES
100 G R AM

O95

(varkenshaasje met katenspek,
waarna gemarineerd)

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

11

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Hm nm inn

-SBïH'HTHi:--*^^^

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Voor
houtversnipperen:

BEL 05755-1527

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32 - Toldijk

O P R U I M I N G
van alle LP- en single ACCESSOIRES
tegen WEGGEEFPRIJZEN
dat wil zeggen bijna voor niets!

De laatste handenarbeidartikelen voor
HALF GELD.

VELE SCHILDERIJTJES

MET 40% KORTING!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Wij zetten
nogmaals
een

door onze
prjzen
Kom kijken en profiteren!

mode
burg. galleestraat 9 - vorden



Pak m
beet.

De hoge rente van nu, 3 ofSja&vast met het
Rentevast Spaarplan.

Elke maand een vast bedrag en 3 of
5 jaar lang dezelfde hoge rente.
Spaarders, grijp nu uw kans, want de rente is op
dit moment hoog. En: met het Rentevast
Spaarplan blijft de rente even hoog.
Gedurende de hele looptijd. Zodat u naar keuze

' 3 of 5 jaar lang kunt profiteren van een rente
van respectievelijk 7J/4%*of 73/4%*.

Dat is wel zo aantrekkelijk. Vooral als u
spaart met een duidelijk doel voor ogen: een
huis, een reis of de studie van de kinderen.
Of voor het opbouwen van een aardige reserve,
bijvoorbeeld als de pensioengerechtigde leeftijd
nadert.

Kortom: het Rentevast Spaarplan helpt u,
door de hoge vaste rente, uw doel gemakkelij-
ker te bereiken. Bovendien spaart u bijna
ongemerkt. Want u spreekt af dat er elke maand
automatisch een bepaald bedrag van uw betaal-
rekening naar het Rentevast Spaarplan wordt
overgeboekt.

Het vaste bedrag dat u 3 of 5 jaar lang
maandelijks spaart, moet ten minste f 50,- zijn
en mag (in veelvouden van f25,-) niet hoger
zijn dan f 1.000,- per maand.

Zo kunt u in korte tijd een flink kapitaal bij
elkaar sparen, want de rente ligt voor de hele
looptijd vast. U weet dus ook precies op welk
bedrag u zult uitkomen.

Als extra garantie kunt u desgewenst het
eindbedrag verzekeren tegen het risico van
overlijden. U betaalt hiervoor slechts een
geringe premie. * rentewijzigingen voorbehouden.

De voornaamste kenmerken van het Rentevast
Spaarplan:
- Een vaste hoge rente gedurende de gehele
' looptijd.
- Looptijd naar keuze 3 of 5 jaar.
- Automatisch sparen met een vast bedrag per

maand.
- Sparen voor uzelf of voor iemand anders, bij-

voorbeeld uw (klein-) kinderen.
-Tussentijds opnemen of veranderen van het

spaarbedrag is mogelijk
- Mogelijkheid het eindbedrag te verzekeren.

Open nu een Rentevast Spaarplan en profiteer
van de hoge rentestand.

Voor meer informatie bent u van harte
welkom bij de kantoren van de SNS bank.

IIP"1'

We doen 't graag beter dan goed.

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

ABONNE-
MENTS-
GELD

BETALEN!
U verdient f 5,-,

als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt.

Ga er maar even
r voorzitten

OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, trekh./radio
12S 4-drs. TR, radio
12S 3-drs. GL, 1 eig.
I3S 3-drs. SR!!,
l. m. velgen + br.b./trekh./ mistl. v + a./
radio-cas./spoilers
12S 5-drs. LS, 1 eig./mistlampen voor
13N 3-drs. LS,
1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl. v + a.
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit
12i 3-drs. City, 1 eig./striping
14 i 3-drs. Swing,
1 eig./open dak/trekh. /radio kit/auto is nieuw

OPEL KADETT
12S 3-drs. ca/p., l. m. velgen/br.b./APK 10/92
12S 3-drs. luxe, hella grille/trekh./radio
16S 5-drs. GL, stationwagon/trekh./rad.cass.
12S 3-drs. Sport,
get. glas/br.b./l.m. velgen/g.t.int./rad.cass.
13S 3-drs. LS, mooie auto met org. kilometers
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
13S 5-drs. LS, trekh./4x spatl./stootl./radio kit
13N 3-drs. LS, trekh./r.b. spiegel
18S 3-drs. LS, 1 eig./trekh./toerent./4 speakers
13N 3-drs. LS, 1 eig./trekh./spatl. v + a
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. voor
1 7D 3-drs. LS, 1 eig.
Wi 3-drs. L&, 1 eig./trekh.
17D 5-drs. LS, 1 eig./rad.cass. + a.d. slede
1 81 3-drs. Frisco,
1 eig./get. glas/kuipst./spoilers/rad.cass.

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekh.
16S 4-drs. LS, LPG-instal.
16S 5-drs. Traveller,

blauw
rood (71)
grijs (m)

grijs (m)
zilver (m)

rood (79)
rood (79)

blauw

rood (79)

groen (m)
rood (m)

wit

wit
rood (79)
rood (79)

wit
blauw (m)

wit
grijs (m)

rood (71)
blauw (m)

grijs (m)
aubergine

zwart (m)

bruin
grijs (m)

LPG/trekh./spoilers v i a/mistl. + verstr. platina (m)
16S 4-drs. LS, get. glas/metaalkleur

OPEL VECTRA
18S 4-drs. GL,
1 eig./LPG/open dak/a.klep spoil./trekh.
16i 4-drs. GLS,
1 eig./trekh./alarm/extra reml./hoofdst. a.
17D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte
1 7D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte

OPEL OMEGA
20i 4-drs. GL,
trekh./spatl. v + a/get. glas/hoofdst. a.
1 8i 4-drs. GL,
radio/trekh./get. glas/dakant./hoofdst. a./CPV
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.ü/trekh.

OPEL REKORD
20S 4-drs. LS, LPG

ANDERE MERKEN
Citroen BX 14 R. E. 5-drs., trekh.

blauw (m)

blauw

blauw (m)

rood (79)

rood (79)

grijs (m)

blauw (m)

wit

zwart

rood
Fiat Panda 1000 i. e. 3-drs., radio/als nieuw/1 eig. zwart
Fiat Uno 1000 S F/re 45S 3-drs., 1 eig. mooie auto blauw
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass.
Ford Fiësta 3 drs. 11 00 CL
Ford Escort 1600 S 5-drs., trekh./rad.cass.
Ford Escort 1300i 5-drs., trekh./spatl. voor
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv.

silver (m)
goud (m)

blauw (m)
wit

grijs (m)
rood

Renault 11 GTX 5-drs. 1400, trekh./5-bak/r.spiegel wit
Renault 19 TXE 4-drs. Chamade,
1 eig./sunroof/rad.cass. + a.d.slede/trekh.
Toyota Camry 2000; 4-drs. XL/I,
trekh./get. glas
Volvo 340 GL 'jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje
Volvo 340 GL 1400 3-drs.,
1 eig./5-bak/get. glas/erg mooie auto

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

K«W.J.

rood

blauw (m)
rood (m)

blauw (m)

grijs (m)

71
van
der

Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem

86.000 km
91. 000 km

135.000 km

99.000 km
24.000 km

48.000 km
69.000 km
29.000 km

26.000 km

127.000 km
70.000 km

1 05.000 km

71. 000 km
67.000 km
49.000 km
76.000 km
59.000 km
70.000 km
43.000 km

146.000 km
50.000 km
7 1.000 km
89.000 km

16.000 km

146.000 km
160.000 km

148.000 km
105.000 km

92.000 km

25.000 km

87.000 km

85.000 km

107.000 km

92.000 km

198.000 km

116.000 km

78.000 km
14.000 km
37.000 km

155.000 km
57.000 km

127.000 km
91. 000 km

110.000 km
56.000 km

128.000 km

39.000 km

78.000 km
100.000 km

14.000 km

11 8.000 km

^ •̂̂ k. ̂ ^^^^ 1

DPI

7/85
6/86
8/86

1/84
1/87

1/88
6/89
3/89

5/90

10/83
4/84

11/85

5/86
2/86
1/87
4/87
6/87

10/87
4/87
1/87

10/89
2/89
5/89

10/90

5/82
1/85

4/86
1986

10/89

4/89

3/91

3/91

6/88

4/87

4/87

9/84

3/84
3/90
6/88

9/87
6/87
1/84
7/86

1/88
1/89
1/87

1/90

1/88
6/86

9/90

1987

^^^^B •§

EL

9.250-
12.400-
9.800,-

9.500-
13.250-

15.950-
16.600-
15.900,-

18.750-

6.250-
6.950-

10.450,-

12.250,-
12.250-
14.950,-
14.750,-
14.950-
14.900,-
14.950-
15.950-
19.800,-
18.800-
19.800-

24.800,-

6.450-
11.900-

12.800-
11.300,-

24.500,-

27.500-

29.950-

29.950-

23.500-

18.800-

17.450,-

6.250-

6.750,-
11.250-
13.900-

8.900-
13.250-
7.400,-

11.400-

13.900-
15.750-
9.850,-

26.500-

17.900-
1 1 .500-

21.300-

17.500-

^-*\

• •0-

KOOI
. ®: 05730-525 55.

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Aanbiedingen en restanten
tegen

ZEER LAGE PRIJZEN.

Komt u even kijken?

SPEELGOED ^ • [J C"
HUISHOUDEN ^1 K J
KADOSHOP \J\j9am • k • • \J

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

A
Urtica î-> Q<? V/v/ppronq

De zaai- en
werkagenda 1992

voor de biologisch-
dynamische land-
en tuinbouw is uit!

Verkrijgbaar voor f 17,50 bij:

De Vijfsprong
winkel voor natuurvoeding

Open:
di. t/m vr, 9.30-12.00 uur

za. 9.30-12.30 uur

Reeoordweg 2
7251 JJ Vorden

KONFEKTIE
sterk afgeprijsd

tot meer dan

SCHRÖDER
KONFEKTIE - STOFFEN • LINGERIE

c; l HENGELO GLD. TEL. 05753-1232
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De heer G. Emsbroek 25 jaar bij
GEMS metaalwerken en
EMSBROEK installatietechniek
Vrijdag 10 januari werd het 25-jarig jubileum gevierd van dhr. G.
Emsbroek (49), die in 1967 als adjunct-direkteur zijn werkzaam-
heden bij de bedrijven begon. Op verzoek van de jubilaris is de
viering 'in de besloten kring van de bedrijven' gevierd op de voor
de bedrijven traditionele wijze, echter met 'enige extra krenten in
de pan'.

ging de heer J. Salarie bedankte in
zijn toespraak de jubilaris voor zijn
goede bedrijfsvoering en bood hem
namens het personeel een antieke
landkaart van de IJsselstreek aan.
Vervolgens sprak de technisch direk-
teur ir. J.W. Emsbroek de jubilaris
toe, waarbij deze nog eens de ge-
schiedenis van de bedrijven memo-
reerde en de inbreng van zowel de
jubilaris als de stafmedewerkers on-
derstreepte. 'In de periode dat G.
Kmsbroek de algemene direktie voer-
de over de bedrijven (vanaf 1974)
heeft het bedrijf zich verder ontwik-
keld van een der grootste Nederland-
se fabrieken voor ondergrondse
tanks tot een veelzijdig producent
van tanks, drukvaten en apparaten
voor vele bedrijfstakken. Het installa-
tiebedrij f is in die periode tevens uit-
gegroeid tot een landelijk opererend
en zeer gerenommeerd installatiebe-
drijf voor procesinstallaties.'
Namens de medewerkers sprak ver-
der de heer ing. G. Appeldoorn, die
zijn waardering uitsprak ve>or het be-

De traditie wil dat de algemeen direk-
teur op de ochtend van het jubileum
de familie van de jubilaris thuis be-
zoekt. Tot grote verrassing van de ju-
bilaris, stond niet alleen de mede-di-
rekteur 's morgens op de stoep bij de
jubilaris en zijn echtgenejte, maar
ook stafmedewerkers en a.Ue mede-
werkers met meer dan 25 dienstjaren
bij de bedrijven, compleet met het
door het bedrijf aangeboden lunch-
buffet.
Namens de 'veteranen' bood de heer
L. Besselink een boekwerk aan, waar-
in zeer vele oude wetenswaardighe-
den ewer de bedrijven zijn verzameld.
De heer Emsbroek, zelf ook enthou-
siast verzamelaar van dit soort zaken
uit het verleden, stelde dit zeer op
prijs.
Aan het eind van de middag werd de
jubilaris met zijn echtgenote en kin-
deren feestelijk binnengehaald aan
het bedrijf door de 'Olcl lezer Jazz
Band' voor de receptie met alle me-
dewerkers en oud-medewerkers. De
voorzitter van de personeelsvereni-

leid en de organisatie. 'Bij deze direk-
tie staat de deur altijd open voor
overleg en dat waarderen we bijzon-
der. In een bedrijf moeten we het im-
mers allemaal samen doen, dat geldt
voor de receptioniste die de klanten
ontvangt evenzeer als voor de direk-
tie.
In zijn dankwoord sloot de heer G.
Emsbroek hierop aan door te stellen
dat anno 1992 de bedrijven er klaar
voor zijn om de toekomst met ver-
trouwen tegemoet te treden. 'We
hebben de goede mensen, gebouwen
en machines en we hebben de nodi-
ge kennis in huis. Als het ons niet
lukt, dan lukt het niemand', aldus de
jubilaris.

De feestelijkheden bereikten een
hoogtepunt toen de heer G. Ems-
broek, zelf tientallen jaren aktief
banjo-speler in een dixieland-orkest,
door de 'Old lezer Jazz Band' werd
uitgenodigd een nummer mee te
spelen.
's Avonds werd de jubilaris tijdens
het traditionele diner voor de familie
van jubilaris en de direktie blij ver-
rast door de aanwezigheid van vele
bestuursleden van beroeps- en werk-
geversorganisaties, waarin de heer G.
Emsbroek veelal vele jaren bestuurs-
funkties heeft gehad of bij de oprich-
ting is betrokken.

WD-leden verontrust
De leden van de WD hebben in hun nieuwjaarsbijeenkomst de
behandeling van de gemeentelijke begroting 1992 in de gemeen-
teraad nog eens besproken.
Diverse WD-ers reageerden zeer ver-
ontrust op de antwoorden die wet-
houder Voortman in de raadsverga-
dering hacl gegeven. Want wethou-
der Voortman was sterke voorstander
van een minirotonde met rode fiets-
stroken. Tevens bleek uit de notulen
van de raadsvergadering dat hij een
bevoorradingsweg een essentieel
deel vond van het herinrichtingsplan
en niet van de omleiding van het
vrachtverkeer, /o zou de rotonde
maar zeer geringe invloed hebben
op de hoeveelheid verkeer op de
rondweg.
De aanwezige WD-leden konden
niet aan de indruk ontke>men dat de
wethouder, gesteund door CDA en
PvdA, niet wilde afstappen van een
eenmaal ingenomen standpunt, on-
danks het feit dat er zeer nuttige ad-
viezen komen o.a. van WD-zijde en
de ervaringen met minirotondes tot
betere besluiten kunnen leiden.
Want natuurlijk zeggen de WD-le-
den is indertijd besloten dat de ro-
tonde er moest komen, o.a. om het
vrachtverkeer om Vorden te leiden
en het overige verkeer in het cen-
trum daardoor vriendelijker te ma-
ken. Maar dan wel een veiliger mini-
rotonde dan nu gepland. Dus met
gescheiden of minimaal geregeld

(met borden) langzaam en snelver-
keer. De rotonde in Lochem kent dat
gebrek. Levensgevaarlijk voor fiet-
sers. Moeten er clan eerst ongelukken
gebeuren?

Dus vrachtverkeer om Vorden. Dat
wordt nog meer bevorderd door de
bevoorradingsweg. En dan ben je als
vrachtwagenchauffeur toch wel gek
als je na aflevering van goederen
weer een weg via de rotonde door
Vorden kiest. Nee, dan neem je de
rondweg. Dus nog een reden waar-
om de Horsterkamp en de rondweg
drukker worden.

Zo vinden de leden van de WD ook
dat een drukkere rondweg best mag,
maar niet ten koste van de veiligheid.
Dus een veilige over- of onderdoor-
gang bij de Deldenseweg voor fietsers
(ook toeristen) en voetgangers. En
een rotonde bij de Baakseweg. De
WD staat daar enthousiast tegeno-
ver want dat past in een veilige rond-
weg.
Dus het kant toch nog wat worden in
Vorden. Vrachtverkeer lekker om
Vorden en kruisend verkeer veilig
oversteken. Zo hoort dat. De WD
blijft ervoor vechten, ondanks raads-
besluiten.

Dag/ avondschool
voor volwassenen
Het is tea^k/oordig geen schande
om hardojHre zeggen: 'Ik snap er
niets meer van'. Er gebeuren zoveel
dingen in zo'n snel tempo dat het
niet meer bij te houden is. Dat argu-
ment wordt dan ook te pas en te on-
pas geb

RECEPT

Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Je
kunt je niet blijven verschuilen. Er
wordt toch een mening van je ge-
vraagd en die kun je alleen maar ge-
ven als je kennis van zaken hebt. Het
is ook niet zo moeilijk om wat inzicht
te krijgen in de maatschappelijke
ontwikkelingen, alleen weten wij vaak
niet waar wij moeten beginnen, hoe
we het moeten aanpakken.

Om hierbij een helpende hand te
bieden verzorgt de Dag/avond-
school voor volwassenen een extra
cursus van 3 maanden, bedoeld voor
iedereen die behoefte heeft aan meer
kennis en inzicht. De cursus v i n d t
plaats in het schoolgebouw Leeuwe-
riklaan 1 7a op maandag- en dinsdag-
ochtend.

De volgende zaken komen aan de
orde: de ontwikkeling in de Sovjet
Unie en Joegoslavië; de eenwording
van Europa met gevolgen voor de
economie; milieuproblemen; ken-
nismaking met de computer.
Ook is er gelegenheid om uw eigen
vragen ter discussie te stellen. Zie
ook de advertentie in dit blad.

3x11 Jaar Carnavalsvereniging
'De Deurdreajers'
Met een receptie in residentie 'De Herberg' herdenkt de Vorden-
se carnavalsvereniging 'De Deurdreajers' zaterdag 18 januari
haar 33-jarig bestaan. Een mijlpaal voor een carnavalsvereniging.
'De Deurdreajers' hebben in de loop der jaren in de Vordense
samenleving een vaste plaats veroverd. Een vereniging die zowel
hoogte- als dieptepunten heeft gekend maar in al die jaren haar
bestaansrecht dubbel en dwars heeft bewezen. Niet in het minst
door een groot aantal enthousiastelingen die van aanpakken we-
ten.

Martin Westerik, Hans vanger Lin-
den en Bennie Rondeel c^A'lk op
hun eigen wij/e godin endeeen aan-
tal jaren zeer aktief zijn geweest bin-
nen het carnavalsgeheuren weten er
alles van. Zij blikken maar al te graag
terug op 33 jaar carnaval in Vorden.
De eerste carnavalsfeesten die in Vor-
den werden gevierd waren in de ja-
ren vijftig. De toneelvereniging 'In-
ternos' uit de buur tschap Kranen-
burg organiseerde dit narrisch feest.
Op de eerste zondag van 1959 was
echter al bekend dat Internos door
omstandigheden geen carnaval kon
organiseren. Op dat tijdstip zaten
enkele Kranenburgers een tikkeltje
'onder invloed' in het café van Tante
Net bij elkaar.
Naarmate het drankje lekkerder be-
gon te smaken begonnen de heren
het in hoge mate te betreuren dat CM
geen carnaval gevierd zou worden.
'Dan maar een echte carnavalsclub
oprichten', zo riepen de mannen-
broeders in koor.
Hendrik Besselink van de 'Schutterij'
kreeg de opdracht carnaval nieuw le-
ven in te blazen. Hij moest daartoe
kontakten leggen met de geestelijk-
heid in de Kranenburg en een bij-
eenkomst beleggen.
Wel, Hendrik kweet zich uitstekend

van zijn taak. Medio januar i 1959 was
er ook reeds c-c-n bes tuur bestaande
uit Jan Hartman voorzitter, Hein
Huitink penningmeester en de leden
Hendrik Besselink, Bernard Schoe-
naker en Marinus Hartman.
Kees Mense was de eerste- carnaval-
sprins. Hij had het helemaal ' in zich'.
Dat vonden de- c arnavalsx ieiders ook
want Kees bleef maar Helst negen
jaar de l 'rins.
Op l l november 1901 werd de naam
'De Deurdreajers' geboren, een 'be-
denksel' van mej. Willy Lichtenberg
van de Kiefskamp en Jan Berendsen
van De Stroet. De naam was afgeleid
van het 'Deurdreajershuus' in het
Galgengoor.
F.r moest n a t u u r l i j k ook een slogan
bedacht worden. Wie anders dan Jan
Krabbenborg kwam aandragen met
'Niet neulen moar deurdreajen', nu
!W jaar later nog alt i jd de l i j f spreuk
van de vereniging.
Overigens deed dezelfde- Jan Krab-
benborg volop aktief binnen het e ai -
navalsgebeuren mee. Toen in 19()()
voor de- eerste keer l i c - t feest in een
aanbouwtent werd gevierd, met gra-
tis brandstof van Barendsen. wei'd
Jan Krabbenborg benoemd tot 'op-
perstoker'. Een funktie waaraan hij
altijd nog met weemoed terugdenkt.

Harm Harte lman c-n Hendrik van de
Schu t te r i j waren de eerste adjudan-
ten.

Optochten
(iedurende een groot aanta l jaren
Organiseerde 'De Deurdreajers' een
optocht, waaraan met name de- f a m i -
lie Buunk qua deelname gestalte
gaf . Het organiseren van dergelijke
optochten kost handen vol geld. Be-
gin van de tachtiger jaren kwam een
eind aan een l och wel leuke- traditie.
In de zeventiger jaren was 'De Deur-
dre-aje-rs ' een be-grip in de- re'gio. Van
heinde- en verre kwam me-n naar de-
Kranenburg toe- om het carnaval te
vieren. Vijftienhonderd mensen in
de feesttent was beslist geen ui tzon-
dering.
Maar zie, wat gebeurde er op gc-ge-
v c - i i moment? Gestimuleerd door het
s u c c e s op de- Kranenburg we-relen in
verschillende omliggende- plaatsen
ca inava l se lubs opgeTH ht met als ge-
volg dat de belangstelling op de Kra-
nenburg dermate daalde- dat het hu-
ren van een grote feesttent financieel
niet meer kon worde-u opge-bracht.
De- brandpreventie, het inze t ten van
borrelbussen, e t c . etc., het kon alle-
maal niet meer u i t .
F.r moeste-n andere- wegen bewaneleld
worcle-n. Dat ge-beuide door een
combinatie van de- c ai navalsviering
van zowel bij Schoenaker op de- Kra-
nenburg e-n 'De- Herberg' in Vorelen.
De laatste jaren vindt het gehele ge-
beuren u i t s lu i t end in 'De Herberg'
plaats en zijn 'De- De-urdre-a je-rs ' daar
nic ' t mee-r we-g t e - de-nken.
De- ve-reniging heeft n a t u u r l i j k ook
een sociale f u n k t i e . In 1977 werd
reeels ge-start met een c ai •navalsmid-
dag voor bejaarden. Later kwamen
daarbij de- bev.oeke-n aan b.v. De-Weh-
me, Vil la N nova e.d.
Burge-niec-sle-i van Arkel heeft in
I97C2 de- eerste aan/el ge-gvve-n voor
een ontvangst van de- l'rins en zijn
gevolg op hel gemeentehuis, waar
traditiegetrouw dan ook het 'Kusje'
wordt opge-laten.
Het 'Kusje' is hel verenigingsem-
ble-e-m, c-eu poppetje n i e - t een wiel.
Dit wiel heef t te1 maken me- t c-e-n roe-r,
van het narrense h ip , welke om-
streeks 1330 de >or Zuid-Nederland
trok, genaamd (larne Val is.
In de- a fge - lopcM) 33 jaar hebbe-n de
heren Jan l la r tman. Jaap van Lan-
gen, Bert Smeets, Hans v.cl. L inde-n ,
l larry Mombarg, Martin Westerik en
Kmil Kyke- lkamp de- voorzittershamer
gehanteerd. Thans is Johan van Sa-
voyc-n d e - \ o o i v i t t e - i .
Trots is men op het feit dat er in het
c ai •navalsmuseum in l horn ook aan-
dac hl aan de- 'De-urdre-aje-rs ' uit Vor-
de-n wordt geschonke-ii. Dal de- vere-
niging inmiddels met de t i j d is mee-
gegaan is vve-1 he-t f e i l dat dit jaar een
prinses de scepter zwaait

Zaterdagavond zal Prinses Kiki als
gastvrouw dptreden tijdens de
Pronkzitting van De Deurdreajers.
Het programma belooft veel carna-
valsplezier en Prinses Kiki nodigt u
uit hierbij aanwezig te zijn.

YAV udvcrlnüit's in dit minnnei.

V N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
250 gram rundergehakt
100 gram mager spek in
dobbelsteentjes
l kleine rookworst in
plakjes (225 gram)
40 gram gesnipperde ui
25 gram reuzel of boter
l teentje knoflook
wat zout
mespuntje kerriepoeder
500 gram zuurkool
100 gram geraspte kaas
wat droge witte wijn
3 jeneverbessen
1 laurierblad
te ui
2 kruidnagels
750 gram aardappelpuree

De zuurkool met weinig water, de halve ui,
kruidnagels, jeneverbessen en laurierblad
opzetten en ca. 30 minuten zachtjes stoven.
Intussen de aardappelpuree maken. In een
pan de reuzel of boter en de gesnipperde ui
met de knoflook fruiten en het gehakt erbij
doen en rul bakken. De paprikapoeder en het

V L O G M A N

zout toevoegen en het geheel op een laag
vuur laten bakken. Het magere spek licht

uithakken en de plakjes
worst toevoegen en ca.
2 minuten laten
meebakken. De zuurkool
uit laten lekken. Een
ovenvaste schaal
insmeren met wat reuzel
of boter en de bodem
beleggen met de helft
van de zuurkool en
besprenkelen met de wijn

en daar bovenop de worst en het
spekmengsel leggen. Dnn de andere helft van
de zuurkool bedekken met de puree, de kaas
erover strooien en ca. 45 minuten op 175°C in
de oven plaatsen.
Drink er een Duitse witte wijn bij.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2835 kj (680 kcal)
Eiwit: 36 gram
Vet: 49 gram
Koolhydraten: 22 gram

Voorbereidingstijd: ca. 30 minuten

Brandweer geen
feestvereniging
'De brandweer is geen feestvereniging', aldus brandweercom-
mandant G. te Velthuis, die daarmee burgemeester Kamerling
corrigeerde. De opmerking van de burgemeester in de raadsver-
gadering van december dat geen vrouwen tot de brandweer kun-
nen worden toegelaten omdat dan het drinkgelag moet worden
aangepast, is Te Velthuis duidelijk in het verkeerde keelgat ge-
schoten. 'Er wordt inderdaad wel wat gedronken na een uitruk of
oefenavond, maar dat doet de gemeenteraad toch ook na afloop
van hun vergadering?' zo merkte Te Velthuis tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de brandweer op.
De Vordense brandweer nam af- koeienredcler die hij de Vorelense
scheid van Henk Barendsen. Burge-
meester Kamerling bedankte hem
namens het gemeentebestuur voor
zijn bewezen diensten en overhan-
digde hem een oorkonde voor zijn
30-jarig brandweerjubileum.
Ook commandant Te Velthuis be-
dankte Barendsen voor zijn inbreng.
Volgens Te Velthuis was Barendsen
in hart en ziel een brandweerman,
wat o.a. tot ui tdrukking kwam in e Ie

brandweer heeft geschonken tijdens
het zilveren jubileum.
De heren Zweers, Hekkelman en
Niessink ontvingen uit handen van
de burgemeester het diploma brand-
wacht.
Het afgelopen jaar is de Ve>rdense
brandweer 34 maal u i tge ruk t : er wa-
ren vier schoorsteenbranden, elf
hulpverleningen, 12 branden. Er was
7 maal loos alarm.



Vanaf woensdag 15 januari op al onze afdelingen:
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Goed nieuws van het prijzenf ront Uw /*\L tf* R/l fJ /*È X^ f'Tx.
Ginkgo Wponspecialist ruimt op. En A/üJ \\ ̂  £*S ^^& ^^^^
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R a a d h u i s s t r a a t 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

BANDEN- ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

mode voor
het héle gezin

ENERGIEZUINIGE C V-INSTALLATIES
Als GGF-installateur hebben we veel kennis en ervaring op
het gebied van verwarmingstechniek. Levering en installa-
tie van zuinige HR-ketels met vloerverwarming, gaskachels
en CV installaties in de partikuliere sektor maar ook kom-
plete, energiezuinige verwarmingsinstallaties in kantoren
en bedrijfsgebouwen. Ook het veilig en vakkundig onder-
houd neemt een voorname plaats in.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPhEN 05750 18383

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

•̂  ̂  *~ * ' W^ ^^H

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -flDETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

LANDBOUW RAI 92
Dinsdag 21 januari a.s. gaan wij met de bus
naarde RAI!

Opgave bij onderstaande Mechanisatiebedrijven:

Dondertman B.V. 05738- 1273
Kerkwijk Ruurlo 05735- 1440
KuijpersB.V. 05738- 1227
G.D. Nijenhuis 05730-51689
Postel 05731- 1224
Schouten B.V. 05730-51141
Woestenenk 05732- 1206

Vertrek: 8 uur bij H.C.R. Stegeman te Laren.
Terug in Laren: ca. 18.00 uur.

Onze gehele AFGEPRIJSDE wintercollectie
gaat nu voor de

HALVE PRIJS
(van de nieuwprijs)

de deur uit.
Profiteer van deze

SENSATIONELE UITVERKOOP
want gekker kan het niet.

Kom beslist even kijken, want het loont zeker de moeite.

HEREN AGRARIËRS

Zoekt U een zode-bemester?
Eenvoudig van uitvoering en werking door zijn:

- unieke verdeelschuif

- bodemaanpassing per element

- elk element spoorvolgend

- geringe kans op verstopping

Vraag dan naar de IPSAM-AHUISFLEX zode-bemester in de

werkbreedtes van 2.80 m - 4 m - 4.80 m - 5.60 m en de

IPSAM vacuüm-pomptankwagen met een inhoud van 6.0001 tot 12.000 l

Nu ook een bouwland-injecteur (3 m).

Voor meer informatie:

L.M.B. H. Arends
WICHMOND - TEL. 05754-1688
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Dames Heren en Kinderjocks M

( behalve spijker)

ü
C H l O RJMBT

DE SPANNEVOGEL

RUIMT OP!
van 15 januari t/m 31 januari

Vele koopjes in de etalages tegen superlage prijzen, o.a. dekens,
spreien, dekbedden, dekbedovertrekken, badkleden,
douchegordijnen enz. enz.

Verder vele aanbiedingen in MEUBELEN en TAPIJTEN, opgesteld
door de gehele winkel.
De tapijtcouponnen worden gratis gelegd!

Ook nu brengen wij weer een gigantische berg couponnen
overgordijnen in de opruiming, waaronder stoffen van 40,- per
nieter, nu voor 5,- per nieter.

Wegens reorganisatie matrassenfabriek

zuiver latex matrassen, 80x200, normaal 550,- NU 375,—

zuiver latex matrassen, 90x200, normaal 590,- NU 395,—

polyether matras SG 40, 90x200, normaal 280,- NU 195,-

Verder op alle artikelen buiten de opruiming

% korting

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Chiori of onjhj
* 3 Wassingen haliwijd
* 5 Modellen StraK
* Am. ml. 27 -38,
* Winkelpnjs f ï

Hu 2 stuks

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

i
(spaar - annuïteit - leven - lineair)

Wij kunnen u er alles over vertellen...

RENTE

Bel vandaag nog voor informatie

05430-18585
Ffilll Wenzel Spel lbr ink

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

assurantiën en bemidde l ing o g
Markt 25, Winterswijk. Tel. 05430-18585

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

UW

BRUILOFT

WORDT

BIJ ONS

EEN FEEST

Nu nóg meer gezelligheid
en sfeer in onze zalen!

Reserveer tijdig!
Velq^fcigelijkheden met o.a.
KEGÜWJ, BOWLEN, SCHIETEN,

RESTAURANT en
OUD HOLLANDSE SPELEN

Horeca Bu i tencent rum
SCHEGGERTDIJK 10. 7218 NA ALMEN
Bel voor Info: 05751-1296 (bi| Zutphen)

Ook voor zeer grote partijen

GASSERVICE
GELfERLAND
FLEVOLAND

Veilig
stoken

Zuinig
stoken

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud

• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

Installatiebedrijf TTEGBTUin B.V.

7261 AV RUURLO - Dorpsstraat 23
Telefoon 05735-1414

G.G.F, is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten.̂

Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk.
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur

voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

GGF wordt ondersteund door ATAG. VAILLANT. FASTO, HEMEHA en JUNKERS

MUZIEK BOETIEK VORDEN: DAAR ZIT MUZIEK IN

Dit klinkt u
als muziek in

;de oren.CD's en CD-singles
Muziek-cassettes

Opbergsystem
Ook voor uw N.ition, tk' Pl.itenVC l

Zutpti | 8 Vordon Icicfoon os

OPGELET
Alle stoffen met een rood

prijskaartje NU
Ie meter

OPRUIMINGSPRIJS
2e meter HALVE PRIJS
3e meter 2.50 per meter

SCHRÖDER
KONFEKTIE - STOFFEN - LINGERIE

RUURLOSEWEC; l HENGELO GLD. TEL. 05753-1232

Dat kan met hef

juËEEEa
vperma

ri in 30 jaar üilaroeien tot.,.

BELASTINGVRIJ!
ft|̂  Vu) de bon in voor eört yr<jyi}yèndö offerte

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.



CONTACT
BETALEN!

Als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt, verdient u
vijf gulden

administratie-
kosten, dus gauw

even doen... l!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

FNRS
MANEGE

Peppelenbosch
Ben & Eefke
Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

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

Nu ook huifkarverhuur.

OPRUIMING
VEREN HOOFDKUSSEN
PER STUK 19.95

NU 2 STUKSVOOR

EENPERSOONS
VAN 75.- VOOR _ 49.-
TWEEPERSOONS
VAN 115.- VOOR 75."
LITS-JUMEAUX _ _
VAN 149.- VOOR 98.-

GORDIJNSTOFFEN
UNISILK- EFFEN STOF IN DIVERSE MODERNE KLEUREN

VAN 44.95 NU _ 24.95

_7.95
24.95
18.95
12.95

19.95

KINDERDESSIN- FRAAI DESSIN VAN 12.95 NU VOOR

ZWAAR BLOEMDESSIN VAN 45.- NU VOOR _

COURANTE STREEP- BEIGE VAN 23.95 NU VOOR

KEUKENGORDIJN - BEIGE VAN 17.95 NU VOOR

BADSTOF- 160 BREED VAN 35.-
IN 2 KLEUREN BEIGE OF BLEU NU VOOR

DEKBED-
OVERTREKKEN
EENPERSOONS 29.50
TWEEPERSOONS 59.50
LITS-JUMEAUX 69.50

STRETCH
HOESLAKENS
IN DIVERSE
MODERNE KLEUREN
EENPERSOONS 23.50
TWEEPERSOONS 32.75
LITS-JUMEAUX 39.95

VALLETJES
30 HOOG NU
BRODERIE WIT
48 HOOG NU

ZIE OOK
ONZE ETALAGES

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-741 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

KEUKENTEGEL ESLO DIA ^ *!!•« ̂ _
2 KLEUREN _ o >^31 **l*̂
WAM -t C AC tt.ll l \Jt Vl9.95
WOONKAMERTAPIJT
ATI CA
400 BREED - KLEUR ANTRACIET
VAN 159.- .OQ

VOOR l ̂ 9.

ZUIVER SCHEERWOL
BARODE
400 BREED - KLEUR BERBER
VAN 219,
VOOR l D

VELOURS TAPIJT
400 BREED - 4 KLEUREN:
BEIGE-GRIJS-VIOLET-ANTRA
OPLEGKLARE RUG _NU o
Meer dan 300 tapijtcouponnen in 400
en 500 breed van 1 meter tot 12
meter. Meet snel uw kamer, want uw
maat is er VAST BI Ju
Alle tapijten worden gratis
gemeten en gelegd (uitgezonderd
trappen en couponnen).

DONS
DEKBED
DE MEEST VERKOCHTE DONSKWALITEIT
70% DONS VOOR EEN ECHTE OPRUIMINGSPRIJS

EENPERSOONS 140x200 VAN 239.- VOOR 179.-

TWEEPERSOONS 200x200 VAN 369.- VOOR 279.-

LITS-JUMEAUX 240x200 VAN 479.- VOOR 349.-

ALLES VOOR U W AUTO

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

Dansschool
WENSINK
Parkstraat 47 - 6828 J D Arnhem

Telefoon 085 - 42 02 16

DANSLES te Vorden
op zondagavond

in "De Herberg"
of "d'Olde Smidse"

Clubs voor beginners en gevorderden.

Inlichtingen en inschrijving

in "De Herberg" of

"d'Olde Smidse" en

telefonisch aan de school.

OPRUIMING
Baby- en
Peuterkleertjes: sterk afgeprijsd!
Snuffel rustig rond om te kijken of er wat bij is.

OPRUIMING
Overtrekken en
Lakens: super voordelig!
Bovendien op alle flanellen overtrekken en
lakens 10% korting.

OPRUIMING
Gordijnstoffen, vitrages en
valletjes
Aanbiedingen en couponnen.

En niet te vergeten:
Onze totale OPRUIMING van ALLE
HUISHOUDTEXTIEL (zie advertentie
vorige week) met kortingen van 10-40%!

Dit loopt als een trein, dus wees er snel bij!

Tot ziens bij

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Formulieren invullen.
Brieven schrijven.

U wilt dit /er4|?
Op donderdag 6 februari vanaf 9.30 uur
is er een informatie-morgen
in het Dorpscentrum in Vorden.

U krijgt dan uitl^over de kursus

van 6 lessen.

Wilt u vóór die tijd al meer weten,

belt u dan naar:

"Centrum de Waterstraat",
tel. nr: 05750-13844

fop maandag-, dinsdag- of woensdagmorgen)

S

KNAL
OPRUIMING

DIVERSE AANBIEDINGEN
waaronder:

Dames:
VERHULST
DURABEL
ECCO
MATTIL
BURLEY

Heren:
RICO
ROCKPORT
BIOSOFT
COLLY

139,-
99,-
99,-
99,-
99,-

99,-
125,-
175,-
99,-

Kinderen:
RENATA
JOCHIE
BEESTENPANT. 20/39
BABYSCHOENEN

49,-
49,-
10,-
29,-

Ook zijn er diverse andere
TOPMERKEN afgeprijsd.
Kom gerust eens kijken.

'S MAANDAGS GESLOTEN

IE5EN
SOHOEIMMODE

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

VORDEN
Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

CENTRALE ANTENNE INRICHTING ZUTPHEN
MEDEDELING AAN ONZE ABONNEES IN
VORDEN EN KRANENBURG

Met ingang van 15 januari 1992 wordt aan
het tv-zenderpakket toegevoegd:
DISCOVERY CHANELL kanaal 22+ 481.75 MHz
Discovery Chanell is een wetenschappelijk programma meto.a. dokumen-
taires en natuurfilms en zendt uit van ca. 16.00 tot 24.00 uur

Door deze uitbreiding zal kindernet meeverhuizen naar kanaal 22+ (was
kanaal 43+). Ons Informatiekanaal zal vanaf 15 januari te ontvangen zijn
op kanaal 43+ (tot 18.00 uur).
Tevens zijn de volgende radiozenders aan het pakket toegevoegd:
HITRADIO 96.5 MHz
HOLLAND FM 96.9 MHz (mono)

Rabobank S
VORDEN E.O.

Op zondag 19 januari a. s. organiseren wij een voorlichtingsmiddag over het

VERRE OOSTEN \.s.m. UNITRAVEL en VAN DER ZWAARD,
Audio Visual Productions bij Hotel Bakker te Vorden.

Aanvang: 14.30 uur

• Schitterende audiovisuele show op een 9 meter breed scherm
• Deskundig advies over bovengenoemde bestemmingen

Toegangskaarten a f 5,- p.p., incl. koffie met gebak
kunt u afhalen of telefonisch bestellen bij de reisafdeling van
RABOBANK Vorden, Zutphenseweg 26, telefoon 05752-1888.

Ook specialisten in vakanties naar het Verre Oosten.

Rabobank S
COOP. RABOBANK "VORDEN EN OMSTREKEN" B.A.

u* UNITRAVEL
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Teams van Flash in het nieuw

Het bestuur van de badmintonvereniging Flash Vorden stelde het zeer op prijs deze week twee van
haar competitieteams in een nieuw tenue te kunnen steken. De Herberg en Weulen Kranenbarg
maakten een en ander mogelijk.

Mevrouw H. ten Barge met het vierde team. Foto's: BV Flash Vorden

Bohfoitoch in Vierakker
De Achterhoekse popformatie Bohfoitoch gaf zondagmorgen
voor een volle zaal in het Ludgerusgebouw een koffieconcert. De
popgroep die bestaat uit verschillende ex-Normaalmuzikanten,
en tevens in het dialect zingt, slaat in de Achterhoek erg aan
gezien de kaartverkoop.
Het eerste uur trad Hans Keuper me-t
/.ijn eigen monica e-n Achterhoekse-
nummers voor het v o e - t l i c h t . Ook
vertelde hij toepasselijke anecdotes
hetgeen bij het publiek enthousias-
me- opwekte o.a. Kers tk inc l jen , Jaors-
aove-ncljen, 't Hoesken, 't Schaopken,
cle-n Wolf e-u den Boer. Den verkeeT-
denStork, De Polka.

Na de- pau/e- kwam de- hele groep in
a c t i e - . Hans Keuper met /ijn oueler-
wetse m o n i c a , Ke-rdy Joly met /ijn
c - l e - k t i isc hè gitaar, W'"illem te Molde-r
met basgitaar en Jan Mansc hot op de
drums.

Het concert was een uniek gebeuren.
A l l e - vier groepsleden componeren
en schrijven teksten in het Achter-
hoekse d ia lec t en /.ingen de door
he-n/e l f geschreven teksten. De mu-
/ie-k is een mengeling van Achter-
hoekse folklore- me-t ca jun e-n /.ydee c>-
in\ loeden. Maar ook de Ierse en En-
gelse volksmuziek is van invloe-d ge--
weesl op de mu/ iekvan Bohfoitoc h.

He-t publiek bestond uit een verte-
genwoordiging van jong en oud en
ge/ien het enthousiasme e-n het ap-
plaus na afloop in een dergelijk con-
c e r t /eker voor herhaling vatbaar.

lustrumviering van de ANBO afde-
l i n g Vorden op K) januari jl. in het
Dorpscentrum.
Voor/itter K.B. van Fmmerik memo-
reerde- t i jdens /.ijn toespraak de ge-
staag voortgaande groei van de plaat-
selijke afdeling. Tevens benadrukte
hij met enkele- aansprekende voor-
beelden het belang van een sterke
ouderenorganisatie.
Een /estal dames uit Winterswijk,
'The Bye hj al i Singers', /orgden on-
der pianobegeleiding voor een mu/.i-
kaal interme/./o. / i j pul ten hun goed
in het gehoor liggende liedjes uit Ne-
c l e - i lands, Du i t s en Fngels repertoire-.
De- bijeenkomst werd afgesloten met
sjoelen e-n koe-rsbal om leuke prijsjes.

SPORT- nieuws

Collecte Vorden '64
Driehonderdvijfentachtigduizend
gulden .heeft de- na t ionale- /wemvier-
daagse opgeleverd in l 991 voorliet
Ronald McDonald Kindei fonds.
Men weet wel, dal fonds dal /orgt elat
/waar / ieke kinderen hel niet /.onder
het ge/in hoeven te doen waaruit /e
komen. Vader, moeder, broertjes en
/usjc-s kunnen voor onbepaalde tijd
gebruik maken van he- t Rona le l
McDonaldhuis en /.ijn daarmee een
grote steun voor de /ieke.
De /wem- en polovereniging Vorden

T> l heeft tijdens de /wemvierdaagse
lu-t kinderhuis gesponsord en 365
gulden bijeen ge/wommen.
Ook in 1992 is Vorden '04 van plan
weer mee te sponsoren aan dit uiter-
mate- belangrijke doel. / i j rekent ook
dan weer op alle medewerking.

ANBO
Een onderhoudend programma en
een ge/.ellige sfeer, dat waren de ken-
i n e - i ke-n van de druk be/ochte nieuw-
jaarsbijeenkomst en levens eerste

Boonk III kampioen
stratenvoetbal
Dooi in de finale met 2-0 te winnen
van Vle-cl le-r is he- t derde team van de
Boonk kampioen van Vorden stra-
tenvoetbal in de /aal geworden. Voor
de finalepoule hadden /ich de vol-
gende teams geplaatst: Stations-
buur t . Boonk III Brinkerhof, Boonk
I, Medler en Hoetinkhof. De teams
we-rden ineen poule ondergebracht
Uitslagen: Stat ionsbuui t-Medler ( ) - ( ) ;
Boonk III-Boonk l 1-0; Hoetink-
hoef-Stat ionsbuui t 0-1; Bi inkerhof-
Boonk III 0-0; Medici -Hoetinkhof
1-0; Boonk 1-Bi inkerhol 1-0. Eind-

stand poule A: 1. Medler, 2. Stations-
buurt,.^. Hoet inkhof .
Eindstand finale pe>ule B: 1. Boonk
III, 2. Boonk I, 3. Brinkerhof.
In de kruisfinale- won Medler me-t 1-0
van Boonk I en won Boonk III na
strafschoppen van Stationsbuurt
Boonk III werd dus winnaar, 2. Med-
ler, 3. Stationbnurt, 4. Bex>nk I. De
wedstrijden werden gespeeld in
sporthal 't Jebbink en werden geor-
ganiseerd door de plaatselijke /aal-
voet balclubVelocitas.

Volleybaltoernooi
In spemhal 't Jebbink wordt e>p 17 ja-
nuar i en 7 februari he-t regionale vol-
leybalte)ernex)i gehouelen van Jong
(ielre. De afdeling Ve>rden neemt
deel meteen herenteam, een dames-
team en een aspirantenteam.

Dash — SVS
De heren van Dash hebben het we-
derom in een thuiswedstrijd nie- t
voor elkaar kunnen krijgen te win-
nen. De thuiswedstrijden beginnen
/.o langzamerhand een obsessie voor
deVordenaren te worden.
Meteen in de eerste set ging het al
mis. SVS nam een grote voorsprong
van 1-1 1. Dash kwam nog wel even
sterk terug maar kreeg het niet voor
elkaar de set te winnen. SVS won met
12-15.
De tweede set was heel slecht. Er ging
aan Dash-y.ijde van alles f o u t . Vooi al
ele pass was slecht waardoe>r Dash
niet meer een goede aanval op kon
bouwen. Dash verloor met 8-15.
De derde set leek een ommekeer
want Dash nam een kleine voor-
sprong die het niet meer uit handen
gaf. Dash was deze set duidelijk de-
sterkere ploeg allwewel het SVS nog
even heel dichtbij liet komen. Dash
won ele set met l (>-14.
Na een goede derde set was Dash van
plan even ele>e>r te gaan UK^U daar
kwam weinigvan terecht. D^wierde-
set leek een kopie van ele tweeele want
er gin'g weer van alles fout. SVS
maakte hier dankbaar gebruik van e-n
won de- set met 9-15 e-n dus de- wed-
strijd met 1-3.
Zaterdag gaat Dash naar
kandidaat DVO uit Hengele).

Volleybal
Uitslagen
D3A Tc-nvolde 3 — Dash 5 1-2; IA
Vios l — Dash l 3-1; DP Dash 2
Bruvoc l 3-0; D l Dash 3 — DV() l
0-3; D3B Dash 6 —Voorwaarts l 0-3;
HP Dash l —SVS l 1-3; H2B Dash 2

Voorwaarts 2 3-0; MA Dash l -
Voorwaarts l 1-3; MC Dash l - DVO
l 0-3.

Programma
IA Devolco l - Dash 1; H rekr.A
ABS — Dash A; 11 rekr.B Welsurn -
Dash B; I) rekr.A Dash A — Socii B;
HP DVO l — Dash 1; H2B Almen l
- Dash 2; DP Devolco 3 - Dash 2; D l

WSV l -- Dash 3; D2A Vios 3
Dash 4; D3A Bruvoc 4 -- Dash 5;
D4AVios5 — Dash 7; IA Bruvoc l
Dash l; MC Heeten l — Dash l.

Dash/Sorbo dames
winnen met 3-2
De toeschouwers in de bomvolle
sporthal 't Jebbink hebben /aterdag-
middag met ve>lle teugen kunnen ge-
nieten van de topper in ele derde di-
visie tussen de damesteams van
Dash/Sorbo e-n Saliter/Pollux uit
Olden/aal.
De Ve>rdense dames kwamen uitsie-
kenel uit de startblokken en voordat
de Twentse dames goed en wel besef-
ten dat de eerste set was begonnen,
wat het voor hen bij wij/.e van spre-
ken ook al wee-r afgelopen! Een ont-
ketend Dash/Sorbo won maar liefst
met 15-4.
In de tweede set boden de- dames van
Saliter/Pollux me-e-i tege-nstand, al
slaagde Dash er nog wel in de set win-
nend ( 1 5 - < ) ) over de streep te trek-
ken.
In de derde set kon de thuisclub het
flitsende spel uit de beginfase niet
continueren, sterker nog, Saliter
deelde ele lakens uit en wem verelie-ncl
met IS-1 5.
De vierde set stond bol van de span-
ning. Bij de- stand 10-14 leek er voor
Dash geen vuilt je aan de lucht . Het
tegendeel bleek waar. De- luv.oekers
hadden nog /oveel vechtlust over elat
/ij de set met 15-17 in hun voordeel
konden beslissen. Stand 2-2.

Het pleil voor Dash dat /.ij in de- be--
slissende vij lde se-t nog /.oveel ve-e- r -
kracht kon opbie-ngc-n dat de/e se-t
op menta l i te i t met 15-7 winst kon
worden afgesloten om /odoendeeen
3-2 /.ege te bewerkstelligen. Qua \ e - i -
l i e - spunten hebben Dash/Sorbo en
Saliter/ Pollux ei nu evenveel.

Waterpolo
Vordense dames winnen met l -3 van
He-Key
In een rommelige maar wel span-
nende wedstri jd hebben de dames
van Volden de u i tweds t r i jd tege-n I le-
Key 2 met l-.S gewonnen. In de eerste
periode nam de t h u i s c l u b een l-O
voorsprong. Grietje Welleweerd en
Henriet te Heuvel ink xorgden in de
tweede periode voorde stand l-2.
De eindstand l-3 werd reeds in de
derde periode bereikt door een goal
van opnieuw Grietje Welleweerd

Voetbalvereniging
Vorden
Programma
Hercules l — Vorden l ; Vorden 2 —
Rnurlo 2; Soeii 2 — Vorden 3; Voorst
l - Vorden l; Vorden 5 — Diepen-
heim 3; Vorden 6 — DEC) 4; Vorden
7 — Brummen 5.

Socii
Programma 18 jan.
SociiBl—SDZZB1.

Programma 19jan.
Socii — (iorssel; Socii 2 — Vorden 3;
Socii 3 — Foenermark 5; /utphania
4 -Socii 4; Krica '7(') 7 — Socii 5.

B.Z.R. Vorden
Uitslagen van woensdag 8 januari
Groep A: l. mevr. Boni kamp/mevr.
Hendriks 58.8%; 2. mevr. Den Fn-
ting/dhr. Bergman 56.3%; 3. dhr.
Groot Bramel- 'dhr . Wolters54.?• '
Groep B: 1. mevr. Gasseling/mevr.
Wamaar 65.5%; 2. mevr. Dr B r u i n /
dhr. De Bruin 54.2%; 3. mevr. Van
Manen/mevr. Rombouts 51 .S'/,.
Klke woensdagmiddag in het Dorps-
c e i i t n i i n / ' l Stampertje, in l . te l . 2830.

Badminton- -Flash
Flash 2 heeft een goede eerste sei-
/oenhelft achter de rug. Het team
staat /.o'n beetje in de subtop. Tegen
Spees Sjuttle speelde Flash 2 een
goede wedstr i jd. Kr werden twee en-
kels gewonnen en ook de herendub-

bel was voor de thuisploeg. Na de
dubbels was de stand 3-3. De mixen
weiden t e n s l o t t e ook verdeeld en ein-
digde de wedstrijd in 4-4.
Flash 3 staat tweede in de Ie klasse en
wil graag meedoen om het kam-
pioenschap, legen koploper Her-
wen moest het dan gebeuren. Hei-
wen staat drie p u n t e n voorop Flash
en speelde de/e wedstrijd iets beter.
Flash 3 kwam eigenlijk net iets tekort
om hel Hei\ven moei l i jk te maken.
Het team verloor met (>-2.
Flash l speelde legen Steenderen 1.
In de/e wedstr i jd ging de stand ook
gel i jk o]). Na de dubbels was de stand
3-3. Hel vierde team won echter bei-
de- mixen.

RTV-Nieuws
N.K. Cycle-Cross te Valkenswaard
Afgelopen weekend werden de Ne-
derlandse Kampioenschappen Gy-
cle-Gross verreden. De R1V Vierak-
kei -Wie hmond was er goed vertegen-
woordigd. Bij de B-amateurs stonden
maar l i e f s t vier renners aan het ver-
trek.
Rudi Peters uit Wie hmond f ie t s t e - een
/.eer sterke wedstrijd. Door loting
stond Peters achteraan bij de- s ta r t .
Met een perfecte opbouw kwam hij
uiteindelijk als 18e ovei de f i n i s h . De-
andere renners, Bennie Peters, Fdcly
Heuve - l i nk e-u Mar t in Wevers, pakten
allen mooie ereplaatsen.
Bij de A-amateurs moest Jan Weeve-i s
uit Vorden de- kleuren van de- R'IV
vereledigen. Dooreen va lpa r t i j in ele
2e ronde moest Weevers helaas de
wedstrijd geblesseerd verlaten. Jam-
mer, wantWeeven f i e - l s t e - na e-e-n s t e - i -
ke- s tar t op e-e-n tiende plek.

L.R. en
P.C.'De Graafschap'
Op 1 1 januar i behaalde Heicl i Vrug-
gink met haar pony Danny de 2e
prijs in ele L2-dressuur bij e-en dre-s-
suurwe-els t i ijd die- ge-houden werd in
( i roe-nlo .
( ) p l I e-n l 2 j a n u a r i werd bij manege
'De- Dam' in Fe Te Ie 1 een d ie - s suurwe-e l -
s t r i jd gehouden, de- volgende- prij/.en
we-rde-n door on/e- ama/.ones ge-
haald: Annie Kornegoor met Fanta
I e - p r i j s B-dressuur u u - t 122 punten;
Jorie-n Heuvelink met Elfriede Ie
pr i j s M-dressuur met 127 p u n t e - n ;
Su/.an (iroot j ebb ink me-l Efanie 3e
prijs F l-dressuur met 122 p u n t e - n ;
Brenda (ïrocncndal ine - t Va len t ina
2e prijs M l-dressuur me-t 120 pun-
ten; Heleen Klein Breteler met Blik-
sum 5e pr i j s F2-dre-ssum 120 pun-
len.

Dag/ avondschool voor volwassenen

Cursus mavo in twee jaar
Deze kennismakingscursus is bedoeld voor alle mensen die in het
verleden hun mavo-diploma niet hebben behaald of snel een di-
ploma of certificaat willen halen.
De cursus nu biedt de gelegenheid om uw eigen niveau te ontdek-
ken (wat weet ik wel en wat niet), gedurende 3 maanden, eenmaal
per week.
Alle mavo-vakken komen aan de-
orde, algemene begrippen worden
be-hande- lc l . Misse hie-n wordt wel inte-
resse ge-wekt om de afgebroken oplei-
ding te voltooien of ontdekt u dat u
het mavo-diploma in de/e versnelde
tweejarige vorm kun t halen.
Voor vc-e-1 mensen geldt dat de- leer-
stof waatA'oor /e- vroege-r ge-e-n be-
langstell ing hadden, naarmate /e ou-
derworden wel boeit.
Bovendie-n is het prettig om met e-en
aantal geïnteresseerde mensen sa-

men t e - werken — dal is cc h t stimule-
renel. Huiswerk wordt er n ie - t gege-
ven de/e- maande-n. Wel krijgt u een
handreiking in het be- te - r e-n sne- l le - r
leren onthouden.

Pak deve- kans .ils u spij t hebt van een
onvoltooide opleiding of als u graag
snel e-e-n mavo-diploma w i l t behalen.
Ontdek dal leren l euken boeiend is
e-n m e - l c l t u aan vooi on/e cursus. l c -
lefoon l 773(), elke ochlc-nd e-u avond
behalve vrijdags.

Politievaria c; ROK p VORDEN

9 januari: Een vrachtwagenchauf-
feur uit Breda reed over de Zutphen-
seweg. Bij een aldaar gelegen mic l -
dengele-iding stond een fietser. De
c h a u f f e u r dach t kennelijk dal de/e
fietser over wilde steken, want hij
week ui t . Hij reed daarbij te-gc-n ele
middengeleiding aan. (ievolg: scha-
de aan ele opbouw en een richting-
aanwij/er sneuvelele. De- f i e - l s e - r is on-
bekend gebleven.

10 januari: Op de- Burg. ( ial leestraat
vei l e - e - n c l e - e-e-n au tomobi l i s t voorrang
aan een automobi l is t die van rechts
kwam. Hij remde ech te - r /o hard dat
er PVC-bui/.en van he-t dak van /.ijn

auto gle-de-n e-n tegen de- /ij kan t van
de- andere- au to kwamen, (ie-volg:
lichte schade-.

Verloren en gevonden
voorwerpen
VERLOREN: Rode- vingerhand-
sehoenen, bril halfrond, gouden
schakc-larmband, /witse-rs /akme-s in
cadeauverpakking.

GEVONDEN: l paar h e - i e - n vinger-
hanclsc hoe-ne-n , /.warte- handschoe-n
met beige/witte- streep, mes groot
mode-I, he - re -n f i e t s .



Herberg
Prinses Kiki nodigt u uit op zaterdag 18 januari voor de

PRONKZITTING
Optredens van
• Bandparodist Willie Bouwmeester
• Kiki's pijpendansers
• Buutredner Henkie van den

Doorden Drej
• Muzikale omlijsting

DAKAPO-BAND

• Diverse showdansen van de
dansgarde
onder leiding van Reina Groenendal

Aanvang 20.00 uur - Entree f 7,50

3x
11 jaar
carnaval

HERENAFDELING

COSTUUMSva.
COLBERTS v.a.
PANTALONS va

198
98
69

DAMESAFDELING

PULLOVERS v.a.
BLAZERS v.a.
JACKS v.a

49
89
69

10%
KORTING
op alle niet-afgeprijsde

ONDERGOED
NACHTKLEDING

LINGERIE

LINGERIE-AFDELING

Diverse aanbiedingen in
ondergoed van
SLOGGI - SCHIESSER - TRIUMPH

Modecentrum

RUURLO Dorpsstraat 22 Tel. 05735-1438

OPRUIMING
In jacht- en vrijetijdskleding

Met kortingen van l U tot OU /O
MEINDL schoenen:

model Diabolo

model Brixen

van f 109,-voor f 69,-

vanf 156,- VOOrf 129,-

WAXJAS 3/4 model,
met capuchon en steekzakken

van f 275,- voor f 239,-

WAXJASSEN va f 125,-
Diverse truien en vesten

f49,-v.a.

Marte
tteeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

.•.•.•.-.•.•.•.^•.^•.•.•.•.'.•.•.•.•.•.'.•.•.•.•.•.•.-.-.'.•.•.•.•.•.•.-.-^^

ZONDAG 19

Als u voor 17 januari
uw abonnementsgeld

betaalt, verdient u
vijf gulden

administratie-
kosten, dus gauw

even doen... H

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
u- 05750-22816

BUS 9
21.40-VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
102.15 - GROENLO - VORDEN I

Touwtrekken ook

De touwtrekvereniging TTV Vorden
wil het nieuwe sei/oen starten met
een damesteam. De eerste belang-
stellende dames hebben /ich hier-
voor al aangemeld. Reden voor '1TV

V'euden om de/e tak van sporl bij
meer vrouwen oneler de aandac hl I e 1

brengen. Hiervoor wordt een grootse
weivingsactie oj)ge/et e l e > e ) i e le ' vere-
niging. Dit in het kader van het pro-
ject 'Schijnwerpers op vrouwen', ge-
steund door de Nederlandse Spe>rt
Federatie en het ministerie van Wr\'(!.

Als klapstuk van de/.e actie wordt et-
een infoni ia t ie -avond gee)rganiseerd
over het dames touwtrekken. De/e in-
foavond is e > p dinsdagavond 4 fe-
bmari in het c lubhuis van de touw-
trekvereniging aan ele Rum loseweg
l K) te Vorden. Alle dames, maar ook
heren, /.i j n hiervan harte 'welkom.

DE OTTEN.SHOW
„Geen theater, wél een show!"

Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van
bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog
meer. Een show van verschillende modellen in
verschillende kleuren. Allemaal héél mooi en héél
degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime keus.
Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat
uitzoeken, biedt OTTEN vele mogelijkheden om uw keuze
te maken: prachtige stoffen in vele dessins en kleuren, of
het mooiste leer, ook weer in meerdere kleuren.

Losse-kussen-service
OTTEN heeft ook nieuwe, losse kussens voor u. als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over
met hem, hij adviseert u graag en goed.

Inruilservice
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke
prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
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JANUARI:
l f) ANBO, Soos in Dorpscenlrum
l f) Welfare, handwerken 'De Wehme'
16 PCX )B in de Wehme
16 HVGWilek-nboreh ,

jaarvergadering
L7 Open Tafel, SW( )V de Wehme
l S Pronkzitting'De l lerberg'
18 Receptie cai navalsvereniging De

Deurdreajers n.a.v. 3\\ l jaar
carnaval in Vorden in residentie
De Herberg

L'O ANBO, Klootschieten de
(iolelberg

20 Vrouwenclub Medler lezing
U l Pla t te landsvrouwen.

l [andwerkdoedag
'21 Plat telandsvrouwen,

Kofïiemorgen A.(!, H artsen
21 Open Tafel, SWC )V de Wehme
21 Soosmiddag Kranenburg
21 NCVB, Mevr. Hiddink

boekbespreking
22 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen,
Jaarvergadering

22 ANBO, Soos in Dorpscentrum
22 HVCiWichmond,

jaarvergadering
23 PCOB Nieuwjaarsvisite
23 ANBO, Kegelen in de Boggelaar
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Open Tafel, SWOV de Wehme
25 Toneeluitvoering Toneel groep

Linde- in Dorpscentrum
27 ANBO, Klootschieten (k-

C.oldberg
28 Open Tafel, SWOV de Wehme
29 Bejaardensoos Vierakkei -

Wichmond, Nieuwjaarsreceptie
2(.) ANBO, Soos in Dorpscentrum
2(.) Welfare, handwerken'De Wehme'
3 l l oneeluitvoeringVierakker
31 Open Tafel, SWOV de Wehme

FEBRUARI:
l ToneeluitvoeringVierakker
3 ANBO Klootschieten 'de

(ioldberg'
3 Vrouwenclub Medler
l Soos Kranenburg,

jaarvergadering
f> ANBO, Soos Dorpscentrum
5 H.V.C;. Wichmond
(i Bejaardenkring, Dorpscentrum

K) ANBO Klootschieten 'de
(ioldberg'

l l Plattelandsvrouwen,
l [andwerkdoedag in
Dorpscentrum

12 Plattelandsvrouwen,
Vlinderstichting

12 ANBO, Soos Dorpscentrum
12 Welfare handwerken 'de Wehme'
17 Bruidsshow Vorden in de

Herberg
17 ANBO Klootschieten 'de

C.oldberg'
18 KPO Vierakker
18 Soos Kranenburg
18 NCVB Jaai-vergadering
19 HVG Dorp i n de Voorde
19 ANBO, Soos Dorpse entrum
20 HVC.Wildenborch
20 Bejaardenkring Dorpse entrum
21 ANBO Ledenbijeenkomst,

Dorpscentrum
2-1 Vrouwenclub Medler
21 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg'
25 Plattelandsvrouwen, Excursie

Aviko
25 KPO Vierakker, Prov. Agrarische

Studiedag
26 ANBO, Soos Dorpscentrum
2() Welfare handwerken 'de Wehme'
27 KPO Vierakker, themamiddag
29 Karnaval 'De Herberg'

MAART:
1 Karnaval 'De Herberg'
2 Karnaval 'De Herberg'
3 Karnaval 'De l lei berg'
3 Plattelandsvrouwen Vorden,

Patchwork
3 Soosmiddag, Carnaval
4 HVG Wichmond, lezing en

modeshow
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Plattelandsvrouwen Vorden,

Culturele Avond
9 Vrouwene lub Medler

11 Welfare-handwerken, Wehme
15 Bruidsshow Pantofïeltje
17 KPO Vierakker, Therminale

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

midelag
17 NCVB, dr. Dagevos, stress
17 Soosmiddag, Kranenburg
18 HVG Dorp
18 HVG Wichmond, Harrie

Kettelerij, lezing
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVGWildenborch,

Bfandwondencentra
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler
25 Welfare vooijaan emtactmiddag,

de Wehme
30 HVG Dorp
30 Vrouwenclub Medler
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

Koffiemorgen
31 Soosmiddag Kranenburg


	CVO03-16-01-1992
	CVO03-16-01-19921

