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Jubileum op school 'Het Hoge6

Meester Reindsen van School Het Hoge was onlangs 25 jaar in overheidsdienst. Dat heeft hij geweten: alle
kinderen weigerden op vrijdagmorgen 27 januari jl. de school te betreden en zongen hem toe vanaf het
schoolplein, nadat hij gewoontegetrouw de bel had geluid. Vervolgens trok de hele schoolbevolking naar het
Dorpscentrum, waar klas na klas hem d.m.v. toneelstukjes, sketches, dansjes e.d. trachtte duidelijk te
maken, welke plaats hij in al die jaren in de schoolgemeenschap heeft ingenomen.

Een delegatie van het schoolbestuur
haalde hem en zijn gezin tegen vieren 's
middags af in een open koets, die door
een temperamentvolle viervoeter werd
voortbewogen. De eindbestemming
was 'De Pantoffel', waar een gezellig sa-
menzijn met bestuursleden, ouderraad,

medezeggenschapsraad en personeel
bleek te zijn voorbereid. Het totaal ver-
blufte schoolhoofd - hij wist van al deze
dingen niets - werd aldaar geconfron-
teerd met toespraken van woordvoer-
ders en cadeaus van voornoemde ins-
tanties. In zijn weerwoord vermeldde de

jubilaris dat er te veel goeds over hem
en zijn functioneren was gesproken,
maar dal«doofde niemand. 'We gaan
gewoon^Por met elkaar op deze ma-
nier', zei hij onder andere. Dat is hem
geraden ook.

De snelst groeiende supermarkt in Vorden
zoekt vanwege enorme omzetgroei jonge mensen
die in zijn voor een baan in de supermarkt.

Wij zoeken zowel part-time als full-time medewerkers.
Onze voorkeur gaat uit naar mensen met een
opleiding op MA VO-niveau. Leeftijd ± 17 jaar.

Interesse: bel, schrijf of kom aan:

Super Joop Cornelis
Smidsstraat 2 - 7251 XS Vorden - tel. 05752-2308

Kinderdagverblijf Marjet staat
op de tocht
Het zo enthousiaste begonnen kinderdagverblijf 'Marjet' in het voor-
malige café Lettink aan de Almenseweg is in grote problemen geraakt.

In eerste instantie bleek de ruimte in
zaal Lettink te groot en daardoor te
duur om het geheel te verwarmen. Bo-
vendien bleek de afstand naar het dorp
te groot. Het duo Marijke Duistermaat
en Jet Scholz (vandaar de. naam Marjet),
zocht toen naarstig naar een ander on-
derkomen. Die werd gevonden doordat
een vriend zijn huis het Heijink 14 te
Vorden, in feite een kamer beschikbaar
stelde. Een kamer die geschikt bleek
voor het verblijf van de kleintjes. Ook
thans problemen, zij het van andere
aard. De woningbouwvereniging 'Thuis
Best' stelde dat het toelaten van het kin-
derdagverblijf in deze woning in strijd is
met de bepalingen van de huurovereen-
komst. Thuis Best vindt dat de woning
gebruikt wordt voor winstgevende doel-
einden. En dat kon de woningbouwver-
eniging niet gedogen. 'Er is hier geen
sprake van winstgevende doeleinden. In
feite worden der alleen door de ouders
van kinderen onkostenvergoedingen
betaald. Wij op onze beurt zitten er
voor niks. De eigenaar van de woning
wil er helemaal geen geld voor hebben',
aldus Marijke Duistermaat en Jet
Scholz. Thuis Best blijft bij het stand-
punt dat de woning als woonruimte ge-
bruikt dient te worden en niet als ge-
bruiksruimte. Thuis Best heeft de da-
mes ook laten weten dat er van verschil-
lende kanten tegen het kin-
derdagverblijf is gereageerd. Onder
meer door woningzoekenden en door
mensen die vonden dat er sprake was
van geluidsoverlast. Marijke Duister-

maat en Jet Scholz begrijpen dit niet.
'Er is beslist geen sprake van geluidso-
verlast. We hebben Thuis Best al diver-
se keren uitgenodigd voor een gesprek
of om de situatie ter plekke te komen
bekijken. De woningbouwvereniging
heeft hierop gereageerd als 'niet zinvol',
aldus de beide dames. Marijke Duister-
maat en Jet Scholz willen nu een oproep
doen aan de Vordense gemeenschap
om te trachten tot een oplossing te ko-
men'.

Wellicht heeft iemand voor 15
uur in de week ruimte beschikbaar. Zo
niet dan zijn wij genoodzaakt om met
het kinderdagverblijf te stoppen. Dat
zou heel erg jammer zijn. De behoefte
in zo'n verblijf is wel degelijk aanwezig
in Vorden', zo zeggen Marijke en Jet.

Voorlichtings-
bijeenkomst
De gezamelijke landbouworganisaties
van Vorden en de varkenshouderijkern
Eibergen-Groenlo-Ruurlo-Vorden or-
ganiseren een tweetal voorlichtingsbij-
eenkomsten. Thema is: wat kan de
landbouwvoorlichting en in het bijzon-
der de varkenshouderij kern voor de
Vordense landbouw betekenen? De bij-
eenkomst voor de varkensfokkers is op
28 februari a.s. en de mester op l maart
a.s. in zaal Schoenaker te Kranenburg.

Carnaval in
Willibrordusschool
te Vierakker
Op 3 februari bracht de carnavalsvereni-
ging 'De Deurdreajers' een bezoek aan
de Willibrordusschool te Vierakker, ook
waren hierbij uitgenodigd en aanwezig
burgemeester Kamerling en gemeente-
secretaris v. Vleuten. De burgemeester
dankte voor de uitnodiging die wij van
de Willibrordusschool mochten ontvan-
gen en gaf aan de kinderen nog nader
uitleg over de ambstketting die hij droeg
als burgemeester. Dir. Marijnissen
bracht een ode aan ons Vierakker met
de volgende woorden (zie ode aan ons
Vierakker'. Vervolgens nam jeugdprins
Marthijn het woord en dankte voor de
uitnodiging en opende officieus het 30e
Deurdreajers carnaval. Hierna werd het
plaatsnaambord 'Gat van 't Suderas'
door burgemeester en Prins Richard de
Eerste onthuld. Vervolgens werd er ge-
zamenlijk de Prins Milan van Vierakker
opgezocht, die zich verscholen had in
autobanden. Na het ontsteken van het
'Leutlantaarntje' door Prins Milan wer-
den de proclamaties voorgelezen, diver-
se personen kregen een prinselijke on-
derscheiding. Namens de school werd
de carnavalsvereniging de Deurdreajers
en burgemeester Kamerling een oor-
konde overhandigd met bijbehorende
onderscheiding. Na de ballonnen opge-
laten te hebben en een toost werd uitge-
bracht op Vorden-Vierakker vertrokken
Prins met zijn gevolg naar Vorden ter-
wijl de feestvreugde op de Willibrordus-
school verder ging. Achtereenvolgens
bracht de Prins en zijn gevolg een be-
zoek aan de school 'De Vordering' en
aan 'De Kraanvogel' op de Kranenburg.

Op deze laatstgenoemde school zat al-
vorens de Prins arriveerde de stemming
er al prima in. Een organist zorgde voor
een puike sfeer.

O de aan 'ons'
Vierakker

De vreemdeling, die door het centrum van
Vorden slentert en die ergens bij de kerk
op een bankje gaat uitrusten, vermoedt
zeker niet, dat er op enkele kilometers af-
stand van Vorden, nog een landelijke
heerlijkheid ligt, die niet onderdoet voor
de mooiste stukjes van 't Gooi of de
Vechtstreek. Hij verbeeldt zich nu een-
maal dat de weelderige plaats Vorden een
VVV-attraktie van allure is. Toehoorders,
die vreemdeling heeft het mis. Wel zijn de
aantrekkelijkheden van Vorden bemer-
kenswaardig, maar toch, hij zou eens en-
kele kilometers naar het noordwesten
moeten dwalen. Hij kent immers nog niet
'Het Gat van 't Suderas'. Zoek maar eens
naar het 'negende kasteel' waar nog de
bloedverwanten van minister president
Ruys de Beerenbrouck vertoeven, ja toe-
ven! Nu kijkt u beteuterd beste toehoor-
ders. Niets gevonden zeker daar in Vor-
den! Kom dan maar mee en u ziet een
plaatsnaambord in zwart en wit. Vierak-
ker, gemeente Vorden, leest u. Loop gerust
het bord voorbij, want er liggen voetangels
noch klemmen. En breng de volgende keer
een kaarsje mee om op te steken bij het
Mariakapelletje. Stuur desnoods een raad
van elf of gemeentebestuurders uit den
lande. Meer dan honderd jaar staat daar
trots 't Suderas, de St. Willibrorduskerk
en de St. Willibrordusschool (al staat de
laatsgenoemde nu op een andere plaats).
Toehoorders, u hebt nu een hoekje van
Vorden bezocht, waarvan ge 't bestaan
niet vermoedde. Geen reisgids ter wereld,
die anders toch van aardige hoekjes veel
afweten, heeft u er nooit op attent ge-
maakt. En vertel nu maar gerust aan
vrienden en kennissen, geburen, en aan
iedereen, die het horen wi^kit daar en
niet elders, in alle stilte en &Ker reclame
de beste Vordenaren wonen; jawel, daar
in het Vierakkerse 'Gat van 't Suderas'!!!
Prins Richard, president Johan, voorzitter
Martin, raadsleden, dansmarietjes,
feugdprins Marthijn enjeugduïnses Sabi-
ne met jullie adjudanten ̂ K en Torn,
burgemeester Kamerling en gemeentese-
cretaris van Vleuten, ik wens u allen een
aangenaam verblijf hier en...een prettige
inlijving. A laaf! Ondekje plekje!!

J. Marijnissen,
dir. St. Willibrordschool te Vierakker

(vrij bewerkt naar een tekst van Willem
Elsschot).

PS: Burgemeester en Prins...nu zwijgen
kan niet verbeterd worden vanuit Vorden.

Mestcommissie
De drie standsorganisaties hebben het
voorjaar 1988 besloten tot de oprichting
van een zogenaamde mestcommissie
'Vorden' Deze commissie heeft beslo-
ten om de grondgebruikers in de toen-
malige gemeente Vorden te enquêteren
wat betreft grondgebruik, veebezetting
of tewel mestproduktie, mestopslag
enz. Het doel is om op zo'n efficiënte en
wettelijke toelaatbare wijze de mest te
benutten c.q. af te voeren. Maar ook om
met de gegevens in de hand overleg te
kunnen plegen met gemeente en over-
heid bij b.v. bouwmestputten. Dinsdag-
morgen 14 februari zal 's morgens in
het Dorpscentrum informatie verstrekt
worden over de uitslag van deze enquê-
te. De heer Romkema van de Mestbank
Gelderland-Overijssel zal de resultaten
toelichten. Bewoners uit de gebieden
Delden, Hackfort en Veldwijk worden
deze dinsdag in het dorpscentrum ver-
wacht. Voor de 'rest' van Vorden is een
dergelijke bijeenkomst gepland op
woensdagmiddag 15 februari in zaal
Schoenaker op de Kranenburg.

Avondvullend programma van
het duo Bromtol
Op 17 februari a.s. zal het duo Bromtol
een optreden verzorgen in de Herberg
te Vorden. Het duo bestaat uit Peter de
Jonge en Ronald Wisselo, die in een
kleine twee uur de door Peter de Jonge
zelfgemaakte liedjes de revue laten pas-
seren. Met behulp van door beiden ge-

schreven verbindende teksten als inlei-
ding of aanvulling op die liedjes bezin-
gen zij zowel de zwaarwichtige als de
lichtvoetige dingen van alledag. De
meeste liedjes worden gezongen met gi-
taarbegeleiding en voor sommige num-
mers maakt het duo gebruik van orkest-
banden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering. Zondag 9.00 uur Eucha-
ristieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur Eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 12 februari
10.00 uur ds. H. Westerink; 19.00 uur Oecu-
menische dienst Raad van Kerken, m.m.v.
past. van Zeelst en koor Excelsior in de Geref.
kerk.

Kapel de Wildenborch zondag 12 februari
10.00 uur over het thema 'verzoeking', ds.
K.H.W. Klaassens. Koffie en gesprek tijdens
de dienst, m.m.v. zang door enkele gemeen-
teleden.

Geref. kerk Vorden zondag 12 februari
10.00 uur drs. P.W. Dekker; 19.00 uur past.
J. v. Zeelst, dienst R.v.K. in Geref. kerk.

Huisarts 11 en 12 februari dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

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

Dierenartsen van zaterdag 11 februari
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Noordkamp, tel. 1566. Tevens de gehele
week avond- en nachtdienst van 19.00 tot
7.00 uur.

Tandarts 7 7 en 12 februari G.M. Wolsink,
Lochem, tel. 05730-56534. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 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, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
11 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
zondag 12 februari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Hervormde kerk Wichmond zondag 12
februari 10.00 uur ds. C. Bochanen, H.A.

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

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

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Kerknieuws
Gespreksavond voor jongeren
Woensdagavond 15 februari zal een ge-
spreksavond worden gehouden voor
jongeren van 16 jaar en ouder. Het the-
ma van de avond is: Hoe ga je om met
mensen die verdriet hebben over
iemand die overleden is? Hoe steun je
die? En hoe ga je om met je eigen ver-
driet? Hoe beleef je dat? Gespreksleider
is Rien Baauw. De gespreksavond, die
georganiseerd is door de interkerkelijke

spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
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 over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wich-
mond 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; don-
derdag 10.45-11.45 uur

jeugdwerkgroep, vindt plaats in de
Voorde.

Burgerlijke
Stand
Ondertrouwd: H. Smedinga en M. Lette-
rie.
Overleden: H. Smit-Fruchnich, oud 102
jaar.



DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGLAZEN

Delta is een brilleglas
van Essilor, met een veel
groter bereik dan een gewoon
leesglas. Delta biedt goed
zicht op alle afstanden binnen
ongeveer l meter.

Dat maakt Delta bij uit-
stek geschikt voor die

bezigheden waarbij het prettig
of zelfs nodig is om ook op
grotere afstanden binnen hand-
bereik goed en scherp te kun-
nen zien.

Bijvoorbeeld bij het werken
aan een bureau, tekentafel
of bij het knutselen.

DELTA VAN
ESSILOR BIJ: Oö juwelier

siemerink. • • ••<x> opticien
zutphenseweg 7

vorden

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

U krijgt het plaatje direkt mee.

NEDERLAND

Rabobank O
geld en goede raad

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 9, 10 en 11 februari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Clementines

25 voor

4,95

MAANDAG
1 3 februari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
14 februari
500 gram

Koolraap
panklaar 95

WOENSDAG
1 5 februari
500 gram

Prei
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Weet u wat lekker brood is?
Dat is brood van de bakker die
zelf bakt. Het verschil zit hem
in de smaak en versheid.
Zo uit de oven in de winkel! NNIND^VtOLEfJMKKERS

WEEKENDAANBIEDING:

Slagroom of Mokka Snit van 6,25 voor 5,75
BolUSSen van4,50voor 4,—

Zeeuwse Cake van 3,50 V00r 3,-
Appeltaartje 4,50

WARME BAKKER

K

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

ONZE SPECIALITEIT: Vordense varkensrug in mosterd saus
extra lekker - extra voordelig
echt iets anders dan anders!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Zure zult
100 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

Boom-
stammetjes of
Hamburgers
speciaal
5 halen

4 betalen

Gebr. Gehakt
100 gram

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

fijne 1 küo 6,95
grove 1 k , u , !

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRiJS

7 Kippepoten
voor één tientje!

Hamlapjes
1 küo 10,45

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 kno 6,25

Runder rolletjes 100 gram 1,89

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost MEER GELD!

Café-restaurant
Kegel- en zalencentrum

De Boggelaar
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
Tel. 05752-1426

W

4 HALEN = 3 BETALEN
van maandag t/m vrijdag t/m 24 maart

kop soep naar keuze

getrancheerde varkenshaas met een
heerlijke champignonroomsaus
diverse groenten
diverse aardappelen

Coupe Poire Belle Helene
vanille ijs met peer en
warme chocoladesaus

Nieuwprijs

fl. 30,-
P.P.

Totale nieuwprijs voor 4 personen fl. 90,-

uitsluitend op reservering

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

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

• TE KOOP:
Bouwmaterieel + gebr. Be
tonstraatsteen en div. mate-
rialen. Tel. 05752-1524.

• TE KOOP GEVRAAGD:
kunstschaatsen, mt. 40-41.
Tel. 05752-3233.

• GEZOCHT:
woonruimte (op korte ter-
mijn) voor gezin met 2 kinde-
ren. Reacties onder no. 45-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• BIEDT ZICH AAN:
hulp in de huishouding, liefst
bij ouderen. Tel. 2211.

• TE KOOP GEVRAAGD:
mooi kuilvoer, tevens volledig
verzorgde paardenstalling
aangeboden. Wagenvoort, La-
renseweg. Tel. 05752-2340.

• BIEDT ZICH AAN:
meisje, 17 jaar, als oppas:
's middags, 's avonds en in het
weekend (Miriam). Tel.
05752-2621.

• GEVRAAGD:
oppas voor ons zoontje van
3 jaar, 1 a 2 dagen per week.
K. Rem, 't Stroo 12. Tel.
05752-3383.

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

Als de stroom
plotseling uitvalt

moet er bij u een
lichtje gaan,

branden
Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op
de meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk
om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf Oldenhave, en wij
brengen weenlicht in de duisternis. Dag en nacht!

L^ ĵJ^i»
INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEI1HAVE
Biiksaweg 11 - Wlchmond - Telefoon 05754-755.
Lurstrut 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383



Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van onze zoon
HENDRIK JACOB

We noemen hem Coen
Gerrit en Esselien
Nijenhuis

7 februari 1989.
Vordenseweg 27,
7231 PC Warnsveld.
Tel. 05752-1133.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Mattheus Johannes
Wij noemen hem:

THIJS
Maurien, Arnold
en Elodie Stokman

6 februari 1989
Waarlerweg 1
7251 NE Vorden

Peter: Ben Stokman
Meter: Kirsten Willemsen

Geboren

REIMER JACOB
Zoon en broertje van

Jaap Henken Anya
Holland-Wiendels
Sanne
Stijn

3 februari 1989
de Heurne 60
7255 CL Hengelo (Gld.)

Voor de vele blijken van be-
langstelling tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze moeder en
oma

Berendina
Kranenbarg-

ten Arve
betuigen wij u onze oprechte
dank.

Uit aller naam,
LH. Kranenbarg

Irenelaan 1a
7261 BTRuurlo

Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden na
het overlijden van mijn lieve
man en onze lieve vaderen opa

Gerrit Jan
Hoornenborg

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
J.G. Hoornenborg-
Hesselink

Vorden, februari 1989

Van maandag 13-2 tot en met
maandag 20-2 is

dr. DAGEVOS
met VAKANTIE

Patiënten wier achternaam be-
gint met A t/m K kunnen naar
dr. Sterringa, tel. 1255 en L
t/m Z naar dr. Haas, tel. 1678.

100 ideeën voor een cadeau

Blauwe Hand
kunstnijverheid en
sieraden uit vele landen

Burg. Galleestraat 36, Vor-
den. Tel. 05752-2223.

Open: dinsdagmiddag t/m vrij-
dagmiddag. Zaterdag 10.00 tot
16.00 uur.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

Slank naar de wintersport?

Malsovit
daarbij. Excl. verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

Annette Huetink
&

Arie Maalderink

trouwen op 14 februari 1989
om 11.00 uur in het gemeentehuis

van Warnsveld.

Wij vieren dit met een receptie
bij 'de Hoofdige Boer' in Almen.

U bent van harte welkom
van 15.30 tot 18.00 uur.

l +*r
*

de Timmerieë
RESTAURANT & CAFÉ

Arie en Annette _>*<•
Lochemseweg 16 — 7231 PD Warnsveld

Tel. 05751-1336

WEEKEND AANBIEDING:

Deze week:

Roomboter croissant

f 0,85van f 1,—voor

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Denkt U aan de

TUINVOORLICHTING

DINSDAG 14 FEBRUARI
8 UUR

in het Dorpscentrum

Komt allen!

Elly en Rikkert
in Ned. Herv. kerk Vorden

9 februari 1989
aanvang 19.30 uur
kerk open 19.00 uur

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

CAFÉ D'OLDE KRIET
organiseert voor teams
op zondag 12 februari

Klootschieten 1989
OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN VIERAKKER WICHMOND VORDEN

Aanvang 14.00 uur

1 team bestaat uit minimaal 4 personen. Alleen inge-
zetenen van de gemeente kunnen hieraan meedoen,
bijv. als vereniging, buurt, straat of vriendenteam.
BOERENKOOL MET ROOKWORST G/7/4775
OPGAVE TOT VRIJDAG 10 FEBRUARI
Inschrijfgeld f 6,- p.p.
INL: Dorpsstraat 25, Wichmond - tel. 05754-285

Riekske,
rust nu maar uit
je strijd is gestreden.

Na een heel bewust, aanvaard en dapper gedragen
lijden geven wij u kennis, dat heden van ons is heen-
gegaan, na voorzien te zijn van het H.Sacrament der
stervenden

Maria Francisca Hendrika
van Eijkeren-Besselink

op de leeftijd van 75 jaar.

"Zij was een fijne echtgenote, een geweldige moeder
en een lieve oma."

P.M. van Eijkeren
Annette en Kees
Michiel en Shirley
Joanna en Harry
Francis en Herman
Riekske en Gerard
Christine en Sander
Nella
Pieter en Jennifer
en kleinkinderen

1 februari 1989
Braamkamp 217
7206 HK Zutphen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de R.K.
Begraafplaats te Kranenburg.

Heden is in alle rust ingeslapen, na een moedig gedra-
gen lijden en welbesteed en zorgzaam leven, mijn lieve
man, onze lieve vader, behuwd-, en grootvader

. Hendrikus Harmsen
echtgenoot van Gerarda Bernardina Harmsen-Oonk

op de leeftijd van 76 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden: Gerarda Harmsen-Oonk
Aalten: Riek en Peter

Warnsveld: Jantjen en Theo
Vorden: Johan en Linda

Lochem: Greet en Henny
Braamt: Rita en Johan

Enschede: Julia en Bob
Vorden: Dick en Ivon

en kleinkinderen

Vorden, 2 februari 1989
Galgengoorweg 16, 7251 JD Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden is in volle vrede na een kortstondige ziekte van
ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorg-
zame vader en opa

Hendrikus Bosman
echtgenoot van Hendrika Nijland

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: H. Bosman-Nijland
Vorden: H.J. Bosman

C.J. Bosman-Groot Roessink
Hengelo (G.): G.B. Bosch-Bosman

J.W. Bosch
Vorden: A. Schuerink-Bosman

G. Schuerink
en kleinkinderen

5 februari 1989
Enzerinckweg 8
7251 KA Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
9 februari om 12.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden,
waarna aansluitend om 13.00 uur de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Condoleance en aulabezoek op woensdag 8 februari
van 20.00 tot 20.30 uur in de aula van de Monuta-
stichting Het Jebbink 4 te Vorden.
Tevens is er na de begrafenis gelegenheid tot condo-
leren in zaal 'de Herberg' te Vorden.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op sti j lvolle wi j /ede uitvaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Met .k-hhink 4. 05752-2749
Noor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.(i. Berendsen. Strodi jk 9. Vorden. 05752-1844

Kwaliteit
op tafel en toch
niet duur uit!

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Klapstuk
Bami500 gram

Speklappen

gebr.
Achterham Hamburger

100 gram 2,25 Pigalle
PER STUK

1,55
G ril l worst
(aan stuk)

250 gram 2,49

WOENSDAG: GEHAKT:

H.O.H. 500 g 4,98
Runder 500 g 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vonden
Tel. 05752-1321De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

De Rabobank
verhoogt haar

spaarrentetarieven

Spaar-Groei-Rekening
vanaf 5000- 5%(was43/4%)

Spaar-Plan-Rekening 5% (was 4%%)

Rabobank Beleggersrekening
vanaf 50.000- 5% (was 43/4%)

Rabobank Woonspaarplan
vanaf 5000- 5%(was43/4%)

De overige spaartarieven zijn ongewijzigd.

Rabobank S

| SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJ S vraagt

Vakbekwame onderhoud-
en nieuwbouwschilders
Functie-eisen:
— Zelfstandig kunnen werken
— Leeftijd vanaf 23 jaar
— Leiding kunnen geven
— Goede contactuele eigenschappen
— In bezit van rijbewijs
— Flexibele opstelling

Wij bieden:
— Loon afhankelijk van ervaring

en prestatie
— Goede werksfeer
— Werkkleding
— Bedrijfsauto's aanwezig

Telefonische afspraak te maken met:
Dhr. B. Pardijs
Lankhorsterstraat 12
Wichmond
Tel. 05754-842



18 FEBRUARI

REIZENMARKT

Rabobank Vorden
De Rabobank Vorden organiseert zaterdag 18 februari a.s. een reizenmarkt in de bank.
Momenteel denken veel mensen na over hun zomervakantie en willen deze gaan
reserveren. Op de reizenmarkt kanjnen met de hele familie gratis vakantie-ideeën
opdoen. Daarvoor zijn in de bankhal speciale informatiestands ingericht, waar u alles
te weten kunt komen op vakantiegebied.

U kunt tevens zien hoe bij ons via de c'omputer de reserveringen worden verwerkt.
Hierdoor is het mogelijk om meteen te zien of er nog plaats is bij het arrangement van
uw keuze; mocht er geen plaats zijn, dan kunnen bijna altijd direkt vergelijkbare alter-
natieven worden aangeboden.

Naast de stands van de bank is er nog één welke verzorgd wordt door de Rijkspolitie.
Deze geeft u informatie over inbraakpreventie tijdens uw vakantie.

Video-programma's
Als u naast de informatie, verkregen in de stands, nog wilt genieten van vakantie-
beelden, kan dit. In een aparte ruimte kunt u prachtige vakantiefilms op video bekijken.
Deze films geven u een indruk van diverse vakantielanden.

Dobro Dosli
Ook zullen op deze dag optredens worden verzorgd door de volksdansgroep
Dobro Dosli, die bovendien in een stand authentieke voorwerpen uit de Balkan-landen
te koop aanbiedt.

Loop op 18 februari gewoon even gezellig de bank binnen. B* koffie staat klaar.

Meer bank voor uw geld TQ| 1QQQ

overige bankzaken is ons kantoor gesloten.

Gezond
de winter door !
met één van onze Broodspecialiteiten

o.a. Brotavit, Sovital, Akkerbrood,
Biologisch, en nog vele andere soorten

volkoren.

Vers van de Warme Bakker !
Ja. Natuurlijk.
't winkeltje in vers brood en banket

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

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J.SS, KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Jawel, zo kan uw geld
óók rollen

Johan L. kreeg als gepensioneerd chauffeur een her-
senbloeding. Zijn liefste wens was om toch zijn we-
kelijks uitje te blijven houden. Dankzij een aanvullen-
de bijdrage van AVO-Nederland heeft hij nu een rol-
stoel waarmee hij naar zijn harmonieclub gaat.

postbus850 3800AW 4 l/Q-Atecte/7a/7cf
Amersfoort. Giio 625000 vereniging voor arbeid en welzijn
Tel. (033) 75 33 44 voor mensen met een handicap

STEUN ONS WERK WORD LID

RESTANTEN OPRUIMING
JEUGDMODE

DONDERDAG -- VRIJDAG - ZATERDAG
gaan de laatste restanten van onze merken-kollektie

voor restprijzen weg

Broeken nu alle maten 39,- en 29,-

Sweatshirts 59,- en 39,-

Jacks alle maten 39,- en 69,-

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
LOG A is vernieuwd.

Wij vieren feest zaterdag 11 februari.

Kies zelf uw kado
Bij aankoop van f 10,- paaskaars gratis

Bij aankoop van f 25,- paasservetten gratis
Bij aankoop van f 50,- paastafelkleed gratis

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22 -Tel. 05752-3100

HUUR | IN CENTRUM VAN RUURLO

bedrijfsruimte
van ± 280 m2

Ruimte is voorzien van
systeemplafond,
toilettengroep
en geïsoleerd.

Achter ruime parkeergelegenheid.

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

Mode voor de jeugd
Vrijdags
avond
open
tot

Modecentrum

Help de natuur een pootje,
eet 'n Pandabroodje

Pandabrood.
Bereid uit o.a 8 Wereld Natuurprodukten

Gezond, lekker, voedzaam
én licht verteerbaar.

Elke dag vers bij ons.

B • • iJE Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18
VORDEN - T E L 1384

'l winkritj* in v«r» brood «n b«nk.t

Zorgt •/ 50 /aar voor getond, van brood

Burgemeester G alleestraat 22

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373



,.,.,
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 9 februari 1989

50e jaargang nr. 45

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

Burgemeester E. J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

ijilBouw-
VERGUNNINGEN

Op 31 januari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer A. Klein Brinke, Zutphense-

weg 85, voor het vergroten van een
autostallingsruimte op het perceel
Zutphenseweg 85 te Vorden;

- de heer M.G. Spiegelenberg, Ruurlo-
seweg 26, voor het bouwen van een
opslagloods/bedrijfsruimte op het
perceel Oude Zutphenseweg 5a te
Vorden.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na verlening van deze vergunningen bij
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift worden ingediend.

ILITAIRE OEFE-
NINGEN

Gedurende de hele maand februari zul-
len er onder andere in de gemeente
Vorden militaire oefeningen worden ge-
houden. Daarbij zal gebruik worden ge-
maakt van losse munitie. Particulieren
hebben toestemming verleend hun ter-
reinen te betreden.

iji&ENOEMING
LEDEN COM-

MISSIES VAN
ADVIES EN BIJ-

STAND AAN B & W
De gemeenteraad heeft de commissies
van advies en bijstand aan burgemees-
ter en wethouders opnieuw samenge-
steld. Dit was door de verkiezing van
een nieuwe gemeenteraad noodzakelijk.
De commissies worden thans bezet
door de volgende leden:
Algemeen bestuur c.a
Dhr. A.H. Boers;
Dhr. H. Tjoonk;
Dhr. W.M. Voortman.
De voorzitter van deze commissie is
burgemeester E.J.C. Kamerling.
Financiën,-personeelszaken, onderwijs en
openbare werken
Dhr. E. Brandenbarg;
Dhr. P.J.M. Hoogland;
Mevr. H.A. Horsting-Spee;
Dhr. W.A.J. Lichtenberg;
Dhr. J.W. Regelink;
Dhr. A.C. van Voskuilen.

De voorzitter van deze commissie is
wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg.
Omdat deze commissie een groot taak-
veld heeft zullen eerst de onderwerpen
die betrekking hebben op openbare
werken geagendeerd worden. Daarna
komen de financiële, punten aan de
orde.

Milieu, sport, cultuur en andere welzijns-
zaken
Dhr. A.H. Boers;
Dhr. E. Brandenbarg;
Dhr. J.D. Bouwmeister;
Dhr. O. Wempe.
De voorzitter van deze commissie is
wethouder M. Aartsen-den Harder. De
vergaderdata en de agenda's van de
openbare commissievergaderingen
staan iedere keer in deze rubriek, zoals
tot op heden gebruikelijk. U heeft ook
inspreekmogelijkheden tijdens de open-
bare vergaderingen. Hoe dit in zijn werk
gaat wordt iedere keer bij het plaatsen
van de agenda's vermeld.

WJm RIJSTELLING
BESTEMMINGS-

PLAN VOOR
BOUWENDUI-
VENHOK

De burgemeester van Vorden maakt be-
kend dat het college van Burgemeester
en Wethouders voornemens is om, met
toepassing van het bepaalde artikel 18a
van de Ruimtelijke Ordening, vrijstel-
ling te verlenen aan de bepalingen van
het bestemmingsplan 'Vorden
1975/1984 nr. l' teneinde medewerking
te kunnen verlenen aan het bouwplan
van C. Bruinsma, Het Wiemelink 30 al-
hier voor het bouwen van een duiven-
hok. Het betreffende verzoek/
bouwplan ligt tot en met 24 februari
1989 voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling Ruimte-
lijke Ordening c.a. (koetshuis). Gedu-
rende die termijn kan een ieder schrifte-
lijk bezwaren indienen tegen het verle-
nen van deze vrijstelling bij burgemees-
ter en wethouders.

¥%T

mmONINGBOUW
OP TERREIN

VOORMALIGE
ZUIVELFABRIEK

Zoals wellicht bekend gaat er binnen-
kort begonnen worden met de bouw
van 21 appartementen op dit terrein aan
de Burgemeester Galleestraat. In eerste
instantie was hier sprake van apparte-
menten die gerealiseerd zouden worden
in de huursfeer maar omdat hiervoor
geen beleggers waren aan te trekken
heeft de projectontwikkelaar besloten
deze appartementen in de koopsfeer te
realiseren. Gegadigden die reeds ston-
den ingeschreven voor bouwgrond, c.q.
een woning die projectsgewijs gebouwd
wordt zijn hierover reeds benaderd door
Makelaardij Steenhuis BV te Zutphen,
die deze appartementen in verkoop
heeft. Eventuele gegadigden kunnen
zich voor nadere informatie wenden tot
Makelaardij Steenhuis BV, Groenmarkt
28, 7201 HZ Zutphen, tel. 05750-14124.

s*E ENHEIDSOE-
FENTERREIN

HET GROOTE
VELD (VERVOLG)

In aansluiting op onze informatie in het
gemeente-bulletin van vorige week wil-
len wij (opnieuw) wijzen op de voorlich-
tingsavond die door Defensie op don-
derdag 9 februari a.s. (aanvang 20.00
uur) zal worden georganiseerd in Hotel
Bakker.
Ten vervolge op de informatie van vori--
ge week de overige mogelijke effecten
van een inrichting van het Groote Veld
als EOT.
In de startnotitie noemt Defensie een
drietal variantengroepen binnen de po-
tentiële gebieden voor een EOT-lokatie
in het Groote Veld.
Dit zijn:
1. Bosgebied tussen Rijksweg 346 en

Lage Lochemseweg (grondgebied ge-
meenten Warnsveld en Lochem);

2. Bosgebied tussen Rijksweg 346, Oude
Borculoseweg en Ossenbeltsdijk
(grondgebied gemeenten Warnsveld,
Lochem en Vorden);

3. Open landbouwgebied ten oosten
van het bosgebied van het Groote
Veld, ten zuiden van RW 346 (grond-
gebied gemeenten Lochem en Vor-
den).

(Vervolg)effecten inrichting
tot eenheidsoefeningen
D Effecten van betreding en berüding

Uit de literatuur is bekend dat heide en
stuifzandvegetaties kwetsbaar zijn voor
betreding en berijding. De effecten van
beide aktiviteiten zijn in hoge mate ver-
gelijkbaar. Betredings- en berijdingsef-
fecten komen op korte termijn tot uit-
drukking in de bodem (verdichting), de
vegetatie en het dierenleven. Op langere
termijn kan de soortensamenstelling
wijzigen als gevolg van verandering in
de bodem, afhankelijk van het bodem-
type, berijdingsfrequentie e.d. De bo-
dem herstelt zich op heidevelden

slechts zeer traag van bodemverdich-
ting. Wanneer het terrein zeer intensief
wordt bereden en betreden, kan de ve-
getatie geheel verdwijnen. In dat geval
kan wind- en water-erosie optreden. Dit
kan tot buiten het terrein tot onder an-
dere stofoverlast leiden.

E Effecten van bivak
Door het bivak kunnen meerdere van
de genoemde effecten optreden als ge-
volg van betreding, berijding, de aanwe-
zigheid van mensen of verrijking van
het van nature arme milieu door bemes-
ting via latrine putjes. Kenmerkend bij
het gebruik voor bivak is het intensieve
karakter, waardoor effecten zullen wor-
den versterkt.

F Effecten van geluid
Geluid wordt met name geproduceerd
door de motoren van infanterievoertui-
gen op rupsbanden (YPR) en wielvoer-
tuigen. Daarnaast kan op een oefenter-
rein (ca. twee maal per week ook
's nachts) met 'losse flodders' worden
geschoten. Daarmee wordt het schieten
nagebootst van de diverse wapens die
bij EOT-oefeningen betrokken zijn: van
pistool tot 25 mm kanon. Behalve met
'losse flodders' kan het geluid van schie-
ten ook met knalsimulatoren worden
nagebootst. Geluidsoverlast voor om-
wonenden en recreanten, als ook een
mogelijke aantasting van potentiële stil-
tegebieden (ingevolge van de Wet Ge-
luidshinder) kan hiervan het gevolg zijn.
Effecten van geluid op de fauna variëren
per soort en zelfs binnen de soort per
individu. Zoogdieren lijken minder ge-
voeling dan vogels en alleen-levende
dieren minder dan dieren die in groepen
leven. Bij een zich herhalend geluid kan
gewenning optreden. In alle gevallen
blijft een^fcrschuiving in de samenstel-
ling van^^fauna tot de mogelijkheid
behoren, doordat rust- of fourageerge-
bieden minder geschikt worden. Overi-
gens kunnen de geluidseffeten ook in-
vloed hebben buiten het eigenlijke oe-
fenterrey^hi het kader van een TNO-
onderzo^Pfmethode prof. Smooren-
burg) naar de geluidsbelasting die het te
realiseren COT Leusderheide met zich
mee zal brengen, is berekend dat de toe-
komstige 50 dB (A) zone 800-1600 me-
ter uit het vrij berijdbare c.q. tankba-
nengebied zal komen te liggen. Hierbij
is uitgegaan van een oefening zoals die
op een COT zal gaan plaatsvinden waar-
bij ingrepen de knallen van de wapens
(de losse flodders). Er is reden om aan
te nemen, dat voor het EOT Groote
Veld de 50 dB (A) zone beduidend min-
der ver vanuit het vrij berijdbare terrein
komt te liggen. In het kader van de
MER zal ook voor het Groote Veld dit
alles zorgvuldig worden berekend.

G Effecten van aanwezigheid in het ter-
rein
Menselijke aanwezigheid in het terrein
is van invloed op de aanwezige diersoor-
ten. Te onderscheiden zijn direkte en
indirekte effecten. Onder direkte effec-
ten wordt onder andere verstaan de in-
vloed op het gedrag bij het voedselzoe-
ken en de voortplanting. Indirekte ge-
volgen zijn onder meer verandering in
vegetatie-structuur en -samenstelling
waardoor veranderingen optreden in de
broedgelegenheid, de samenstelling van
het voedsel e.d. Ook het effect van de
aanwezigheid van mensen in het terrein
varieert per diersoort. Er kan een zekere
mate van gewenning optreden. Gevoeli-
ge vogelsoorten zijn onder meer roofvo-
gels en vogels die laag bij de grond broe-
den of fourageren (bijv. de wulp). Aan-
wezigheid in het terrein tijdens nach-
toefeningen kan bijzonder verstorend
werken.

H Landschappelijke effecten
Per deelgebied worden in het navolgen-
de de mogelijke effecten op het land-
schap beschreven.

Deelgebied Noord
In hoofdzaak bestaat dit deelgebied uit
gesloten boslandschap dat aan de
noordwest- en noorzijde abrupt over-
gaat in het rivierengebied van de Berkel.
Doorbreking van deze rand zou in vi-
sueel en cultuurhistorische opzicht een
ingrijpende wijziging kunnen inhouden.
De grens - en daarmee de herkenbare
indentiteit - van het Groote Veld zou er
door kunnen vervagen. Bovendien kan
(gedeeltelijke) situering in het open ri-
vierweidenlandschap ook dit landschap,
dat nu juist zeer open is, door onvermij-
delijke verdichting visueel van karakter
doen veranderen. Doorbreking in
noord-westelijke richting draagt, gezien
de complexe overgangen in droog en
nat en gegeven de noodzakelijke maat-

regelen die ter plaatse voor ontwatering
mogelijk noodzakelijk zullen zijn een
kans op ecologische veranderingen in
zich. In oostelijke richting is de kans op
visuele gevolgen minder groot. Het bos-
gebied gaat hier in grotere open ruimten
over in het kampenlandschap rond
Klein-Dochteren. Ecologisch kunnen
hier wel gevolgen worden verwacht.
Ten behoeve van richt- en waarneming-
soefeningen buiten het eigenlijke oe-
fenterrein kan zonder ingrepen in het
landschap gebruik worden gemaakt van
de aanliggende open ruimte(n) van het
rivierenweidengebied van de Berkel en
het kampenlandschap van Klein-
Dochteren. Zeer ingrijpende maatrege-
len (ter ontwatering en egalisering) in
de niet-levende natuur zijn niet nodig.
Maatregelen in de sfeer van de levende
natuur zijn onvermijdelijk: in het bos
zullen open ruimten moeten worden
gecreëerd. In cultuurhistorisch opzicht
zal rekening moeten worden gehouden
met het landgoed 't Waliën.

Deelgebied Zuid
Het bosgebied gaat zowel in oostelijke
als westelijke richting over in het land-
schap van de natte heide - en broekbos
ontginningen. In deelgebied Zuid is
deze overgang nergens abrupt. Over-
schrijding van de (vage) grens behoeft
dan ook niet visueel tot ingrijpende ge-
volgen te leiden. Wel bestaat kans op
ecologische veranderingen (met name
aan de westzijde) door eventueel nood-
zakelijke maatregelen ter ontwatering
alsook op cultuur-historische gevolgen
(zowel aan oost als westzijde) omdat
met name in de overgang bos - open
gebied van de Veldwijkse Laak nadruk-
kelijk zouden verdichten zouden in-
vloed kunnen hebben op de cultuurhis-
torische waarden van dit gebied. Wel
kan de open ruimte van dit gebied zon-
der grote ingrepen worden benut ten
behoeve van richt- en waarnemingsoe-
feningen buiten het eigenlijke oefenter-
rein. In aanmerking nemend, dat een
flink deel van deelgebied Zuid als water-
wingebied niet geschikt is als vestiging-
splaats voor een EOT, blijven in dit
deelgebied het zuidelijk deel van het
Warkensche Veld en het n^kengebied
van het Groote Veld (waar^PJ grootste
van de huidige oefenterreinen ligt) over.
Ook deze mogelijke vestigingsplaats ligt
in bosgebied. Dit bosgebied is echter in
tegenstelling tot het bos van het deelge-
bied Noord niet geheel geiten. In het
gebied komen open ruimriW'oor met
maten die kunnen oplopen tot ± l km.
Aangezien dergelijke maten de maten
van open ruimten in een EOT benade-
ren zou in visueel opzicht geen sprake
hoeven zijn van grote wijziging. Ingrij-
pende maatregelen in de niet-levende
natuur zijn waarschijnlijk niet nodig.
Hoewel de open ruimten die van een
EOT benaderen zal enig ingrijpen (ver-
groting van open ruimte) in de levende
natuur onvermijdelijk zijn. Daar staat
tegenover dat situering van delen van
het EOT in de open ruimten die nu
agrarisch in gebruik zijn in ecologisch
opzicht positief zou kunnen werken
door het achterwege blijven van
(over)bemesting.

Deelgebied Oost
In deelgebied Oost ligt het meest
noordoostelijk deel van het bosgebied
van het Groote Veld, dat abrupt over-
gaat in het vrijwel geheel open land-
schap van natte heide - en broekontgin-
ningen. Deze grens is van oudsher de
meest herkenbare van alle begrenzin-
gen van het Groote Veld. Gegeven het
feit, dat deze sinds eeuwen direkt voor-
komt uit een even abrupte overgang tus-
sen droge en natte gronden, kan worden
gesteld, dat doorbreking zowel visueel,
als eóologisch en cultuurhistorisch in-
grijpende gevolgen kan hebben. Visueel
kunnen gevolgen groot zijn, omdat ver-
dichting van het open gebied de herken-
baarheid van het Groote Veld als grote-
re landschappelijke eenheid kan doen
vervagen, wat in dit geval ook vanuit
cultuurhistorisch oogpunt ingrijpend
zou kunnen zijn, terwijl vooral ter ont-
watering zulke grote ingrepen in de
niet-levende natuur noodzakelijk zullen
zijn, dat ook op langere termijn de eco-
logische samenhangen in het gebied en
mogelijk ook daarbuiten ingrijpend
kunnen veranderen. In het zuidelijk
deel van deelgebied Oost komen hou-
topstanden voor die ruimten bepalen
die met weinig extra verdichting t.b.v.
een EOT bruikbaar zouden kunnen
worden. Zolang enige afstand wordt ge-
houden tot de buitenplaatsen de Wil-
denborch en de Wiersse zouden in vi-
sueel opzicht de gevolgen dan ook niet
groot hoeven te zijn. Ook in cultuurhis-
torisch opzicht zouden de gevolgen
voor de herkenbaarheid van de grotere
landschappelijke eenheden niet zeer in-
grijpend hoeven te zijn.
Maatregelen in de niet-levende natuur
zouden echter drastisch moeten zijn.
Het gebied is van oudsher zeer nat ('Het
Zwarte Veen') en zal moeten worden
ontwaterd of opgehoogd. Ontwatering
kan op langere termijn zowel visueel

(verdroging van huidige houtopstan-
den) als ecologisch hoogstwaarschijnlijk
tot buiten het gebied ver strekkende ge-
volgen hebben. Ecologische gevolgen
van ophoging laten zich moeilijk voor-
spellen, al zal duidelijk zijn, dat bestaan-
de bospercelen terplaatse van een opho-
ging zullen moeten verdwijnen. Opho-
ging kan derhalve ook ingrijpende vi-
suele gevolgen hebben, zij het alleen op
kortere termijn. Op langere termijn zou
dit niet het geval hoeven zijn, omdat ten
behoeve van het EOT opnieuw bosper-
celen zouden moeten worden ingeplant.
Waar het hier om grote hoeveelheden
ophoogzand zou gaan, zullen in geval
van ophoging de milieugevolgen van
zandwinning in of buiten het onder-
zoeksgebied mede in de beschouwing
moeten worden betrokken.

I Overige effecten
Naast de bovenbeschreven effecten zul-
len nog andere aspecten een rol spelen
zoals mogelijke bodemverontreiniging
(olie- en brandstoflekkage) of verkeers-
effecten die samenhangen met het
transport van de voertuigen en man-
schappen naar en op het oefenterrein.
Voorts kunnen cumulatieve effecten
optreden met name als gevolg van het
recreatief gebruik van het terrein.

Volgende week: De procedure in het ka-
der van de milieu-effect-rapportage.
(MER).

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

W

Bijeenkomsten voor
varkenshouders
Het Consulentschap voor de Varkens-
en de Pluimveehouderij (CVP) in Gel-
derland heeft gedrurende de afgelopen
herfst ongeveer 55 voorlichtingsbijeen-
komsten voor varkenshouders gehou-
den met als thema: Renovatie van var-
kensstallen. Al vervolg op die bijeen-
kosten organiseren CVp en Gezond-
heidsdienst voor Dieren in Gelderland
gezamenlijk een 13-tal bijeenkomsten
met als thema Ventilatie van varkens-
stallen. Zoals bekend is het klimaat in
de stal van grote invloed op de gezond-
heids toestand c.q. het welzijn van die-
ren. Klimaatstoornissen kunnen leiden
tot longaandoeningen, ingewandsstoor-
nissen, afwijkend gedrag enz. Het is dui-
delijk dat dit ten koste gaat van de tech-
nische resultaten. Er is de laatste jaren
nogal wat ontwikkeling geweest met be-
trekking tot systemen van ventilatie en
luchtinlaat en uitlaat en intussen zijn er
nogal wat verschillende systemen voor-
handen. Vandaar dat het CVP en de Ge-
zondheidsdienst voor Dieren hebben
gemeend er goed aan te doen hieran
aandacht te schenken. Wat stellen het
CVP en de Gezondheidsdienst zoal aan
de orde.
-Waarom en hoe ventileren;
-Wat is 'het beste' systeem;
-Op welke manier kan een bestaand
ventilatiesysteem zonodig aangepast
worden.
De inleidingen worden met een diaserie
verduidelijkt. Naast het verstrekken van
informatie zal er ruimschoots tijd zijn
voor een gedachtenwisseling over het
onderwerp. De varkenshouders krijgen
voor de bijeenkomsten, die voor de ver-
meerderaars en de mesters gezamenlijk
worden georganiseerd, een persoonlijke
uitnodiging. Ook andere personen uit
o.a. de toeleverende- en verwerkende
industrie die nauw betrokken zijn bij
het bedrijfsgebeuren, zijn welkom op de
groepsbijeenkomsten.
De bijeenkomsten voor de regio N.O.
Achterhoek vinden plaats op:

Dinsdag 21 februari, zaal Meilink te
Barche.
Donderdag 23 februari, Dute Concordia
te Beltrum.

Playbackshow
De playbackshow, gehouden in de ge-
meenschapsruimte van de Dorpsschool
te Vorden, was een groot succes. Vele
leerlingen kropen in de huid van een
artiest. Met presentator en jury, het was
net echt.

Michael Jackson kwam als winnaar uit
de bus. Het publiek was in carnavalsstijl
verkleed.
Al met al een zeer geslaagde middag, die
afgesloten werd met een polonaise.

^^m^j^m^^mmfm^^mmmmmmmm

Agenda
FEBRUARI:
8 Bijeenkomst Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen ,
8 HVG Wichmond, Schetsjes en

voordrachten
9 Concert Elly & Rickert, NH kerk

Vorden
10 Jong Gelre, Aspirant ledenwerk, de

Boggelaar
10 Open Tafel de Wehme, Vorden
10 Film en dia's ANBO Vorden in

Dorpscentrum
12 De Herberg, Vorden,

tafeltennistoernooi Treffers '80
14 Open Tafel de Wehme, Vorden
14 Jong Gelre de Herberg AJK
14 Soos Kranenburg/Vorden: lezing
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
17 Jong Gelre, Dorpscentrum Vorden,

volleybal
17 Open Tafel de Wehme, Vorden
18 Reizenmarkt Rabobank Vorden
19 Frühschoppen Concordia
19 Open Tafel de Wehme, Vorden
20 Gezamenlijke avond KPO, ABTB

Vorden Kranenburg
20 Jong Gelre, badminton, Appie

Happie
21 Open Tafel de Wehme, Vorden
21 KPO Vorden Kranenburg, textiel

tekenen, etc.
21 NCVB jaarvergadering, Vorden
21 KPO Vierakker, reisje Westfriese

Flora
22 HVG afd. Dorp Vorden,

maandelijkse avond
22 Bejaarden Vierakker Wichmond
22 HVG Wichmond, Keuringsdienst

van Waren
23 PCOB de Wehme, Vorden
24 Open Tafel de Wehme, Vorden
24 Gez. Culturele avond GMvL, Jong

Gelre en Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, Vorden

24 en 25 Toneeluitvoering
Ludgerusgebouw

25 Vordens Toneel in Dorpscentrum
Vorden

26 Open Tafel de Wehme, Vorden
27 Jaarvergadering VRTC

Achtkastelenrijders in café-rest. de
Herberg, Vorden

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

en bingo
28 KPO Vierakker

MAART:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
3 HVG Vierakker-Wichmond, We-

reldgebedsuur
3 Open Tafel de Wehme, Vorden
6 Kerkegebed de Voorde, Vorden
6 ANBO Vorden, Jeu de Boule, de

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

Dorpscentrum
10 Open Tafel de Wehme, Vorden
14 Soos Kranenburg, Passie-middag
14 Open Tafel de Wehme, Vorden
15 HVG dorp Vorden, Paasviering
15 Ned. Bond v. Plattelandsvr. Vorden,

bijeenkomst
15 HVG Vierakker-Wichmond, groen-

te en fruit avond
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

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

voering, Dorpscentrum
21 Ned. Bond v. Plattelandsvr. Vorden,

Dorpscentrum, doe-middag
21 KPO Vorden, bijeenkomst
21 Open Tafel de Wehme, Vorden
24 Open Tafel de Wehme, Vorden
28 Soos Kranenburg, gym, kaarten, bin-

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

samenkomst
30 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
31 Open Tafel de Wehme, Vorden



Salon Marianne
Marianne Platenburg (25) is aan de
Dorpsstraat 20a te Vorden met een
schoonheidssalon gestart. Na eerst
praktische ervaring opgedaan de hebben
bij de firma Leferink ('Ouden Gaper')
en bij 'Figaro' in Zutphen heeft ze haar
diploma 'Stivas' in Arnhem gehaald.
Daarnaast heeft ze een 'Drukpunt mas-
sage' cursus gevolgd. 'Shiatsu' volgens
de Chinezen. Het is een traditionele ge-
neeskunde. Ze belooft niet om mensen
te gaan genezen maar om ze te leren
ontspannen en bewust te leren omgaan
met hun lichaam. Spanningen die zich
opgekropt hebben in hun lichaam (over-
werkt zijn) of energieverstoringen kun-
nen door massage weer gestimuleerd
worden. Ze doet ook elektrische ontha-
ring. Omdat dit een tijdrovende en lang-
durige behandeling is, is dit nogal kost-
baar. Er zijn mogelijkheden om dit via
het ziekenfonds vergoed te krijgen. Ma-
rianne Platenburg manicuurt ook, maar
pedicuurt niet. Ze is geopend op af-
spraak en dinsdags en zaterdags. Op
woensdagmiddag kan men zomaar bin-
nenlopen voor adviezen of voor een
kleine behandeling zoals bijv. epileren.
Het is vooral bedoeld als drempelverla-
ging. De behandelingen zijn zowel voor
dames als heren. Voor het maken van
een afspraak kan men bellen.

S ,0
W
VORDEN

Stichting
Welzijn
Ouderen
Vorden

Open Tafel ook op zondag

Zoals bekend, biedt de Wehme in sa-
menwerking met de SWO de mogelijk-
heid om deel te nemen aan de zoge-
naamde 'Open Tafel', en wel op dinsdag
en vrijdag. De Open Tafel is bedoeld
voor ouderen (vanaf 55 jaar) die het ple-
zierig vinden de warme maaltijd samen
met anderen te gebruiken. Gebleken is
dat er behoefte is, vooral bij alleen-
staanden, dat daartoe ook op zondag de
gelegenheid bestaat. Want juist de zon-
dag kan voor sommigen een wat stille,
eenzame dag zijn. Daarom is gezamelijk
besloten, dat met ingang van 12 februari
ook op zondagen Open Tafel wordt ge-

houden. Men dient zich dan wel op de
voorafgaande vrijdag aan te melden bij
de Wehme (tel. 1448) of bij het kantoor
van de SWO (tel. 3405). De verwachting
is evenwel, dat deze uitbreiding naar de
zondag in een behoefte zal voorzien.

Info-boekje
Eind januari jl. is het informatie-boekje
voor ouderen, uitgegeven door de Stich-
ting Welzijn Ouderen te Vorden, door
vrijwilligers huis aan huis bezorgd. Dit
is zo goed mogelijk gebeurd. Toch kan
het zijn, dat hier of daar, met name in
het buitengebied, het info-boekje niet is
ontvangen. In dat geval kan de betrok-
kene, als hij of zij daar prijs op stelt,
alsnog het boekje afhalen bij het kan-
toor van de SWOV, Raadhuisstraat 6,
van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 13
uur. Als dat moeilijk is, kunt u er ook
via telefoonnummer 3405 om vragen.
Dan wordt het u alsnog thuis bezorgd.

Politievaraz GROEPVORDEN

Op l februari kreeg 's avonds melding
dat een aantal jongelui te Wichmond de
vuilniszakken, die klaar stonden, op de
rijbaan leeggooiden. Toen de politie ter
plaatse kwam waren de kwajongens ge-
vlogen. Door de politie is de rijbaan
schoongeveegd.
Omstreeks 19.30 uur vond er op de Wil-
denborch een aanrijding plaats tussen
een personenauto en een loslopende
hond, bouvier. Dierenarts Breukink is
ter plaatse geweest ter assistentie aan de
hond. Tengevolge van de aanrijding is
de hond echter overleden. De schade
aan de personenauto was aanzienlijk.
De eigenaar van de hond was niet be-
kend.
Op 3 februari meldde een inwoner, dat
zijn hond vermist werd en bij voren-
staande aanrijding betrokken was ge-
weest. Beide partijen regelen de schade.

Op 2 februari omstreeks 08.00 uur ont-
ving de politie melding, dat er was inge-
broken op het industrieterrein te Vor-
den bij de nieuwbouw van de tank- en
appartenfabriek Gems. Door het force-
ren van een deur en plaat kwam men in
een gedeelte van het nieuwe kantoor.
Ontvreemd werd een groot aantal ge-
reedschap, waaronder compressoren
met toebehoren, diverse gereedschaps-
kisten met inhoud, boormachines, rol-
len dakbedekking, draadsnij gereed-
schappen e.d. Diverse gereedschappen
en machines zijn voorzien van kenmer-

ken, waaronder postcodes. Eventuele
getuigen worden verzocht zich te mel-
den.

Op 3 februari is door de politie een
bromfiets uit het verkeer genomen die
opgebouwd was uit diverse onderdelen.
Na ingesteld technisch onderzoek bleek
de bromfiets sterk opgevoerd te zijn.
Proces-verbaal volgt.

Op 4 februari vond een inwoner in een
sloot langs de Rondweg een geldkistje.
Na ingesteld onderzoek bleek het geld-
kistje afkomstig te zijn van een inbraak
gepleegd op 19 januari 1989 bij een
plaatselijk garagebedrijf. Enig munt-
geld en cheques zaten nog in het geld-
kistje. Alles is aan de benadeelde terug-
gegaan.

In de nacht van 2 op 3 februari vond er te
Wichmond een ongeval plaats op de
Beeklaan. Vermoedelijk door de gerin-
ge doorgang van de weg en de gepar-
keerde motorvoertuigen is van een ge-
parkeerde personenauto de linkerzij-
kant ernstig beschadigd. De veroorzaker
is echter na het ongeval doorgereden
zonder zijn identiteit bekend te maken
en heeft de ander met de brokken laten
zitten. De doorrijder moet aanzienlijke
schade aan de linkervoorzijde hebben.
Tips worden ingewacht.

Op de Oude Vordenseweg te Lochem is
op 4 februari tussen 15.15 en 15.30 uur
ingebroken in een afgesloten geparkeer-
de auto. Ontvreemd uit de auto werden
een autoradio en een handtasje. Enige
signelementen zijn bekend. Echter aan
allen: 'Auto op slot en zorg er zelf voor
dat de 'buit' eruit is'. Voorkomen is een
zaak van u en de politie.

Ook het afgelopen weekend hield de po-
litie in samenwerking met de Verkeers-
groep Apeldoorn, een alcoholcontrole
in onze gemeente. Van zondag op
maandagnacht werden in totaal 102
automobilisten gecontroleerd. Van
deze automobilisten hadden in totaal 6
personen teveel alcohol op om aan het
verkeer deel te nemen. Proces-verbalen
worden opgemaakt. Het geconstateerde
alcoholpromillage lag bij de overtreders
tussen 0.8 en 1.95 promille. De alcohol-
controles zullen in de toekomst door-
gaan.

Op 7 febu^'erloor een automobilist op
de Rona^d t.h.v. de kruising met Het
Hoge een lege drum. Met veel lawaai
rolde de drum aan de kant, er ontstond
gelukkig verder geen schade. De be-
stuurder heeft de vaten beter vastge-
bonden oAde aanhangwagen en heeft
zijn weg t^Polgd.

In de afgelopen week heeft de politie 2
fietsen gevonden. In deze fietsen waren
gelukkig de postcodes met huisnum-
mers gegraveerd. De eigenaren zijn ge-
waarschuwd en hebben de fietsen opge-
haald bij de politie.

Voetbal
Uitslagen zondag 5 februari
Vorden 3-EGW l 6-2; Sp. Brummen
9-Vorden 6 2-5.

Programma zondag 12
februari
WG 1-Vorden 1; Vorden 2-Witkam-
pers 3; Reunie 4-Vorden 3; Vorden
4-Sp. Brummen 5; IJsselboys l-Vorden
6; Vorden 7-Pax 10; Vorden 8-SHE 6.

Uitslagen 4 februari
Grol Al-Vorden Al 1-3; Vorden Bl-
Longa '30 B2 1-1; Vorden B2-Elspeet BI
0-2; Schalkhaar B2-Vorden B3 2-0; Vor-
den Cl-Gr. Hit '62 Cl 0-2.

Programma 11 februari
Zelos Al-Vorden Al, Comschate Bl-
Vorden BI, Socii'Bl-Vorden B2, Colm-
schate B2-Vorden B3, Vorden Cl-
Vaassen Cl, Vorden C2-Sp. Eibergen
C3.

Uitslagen D-pupillen
Sporthal Wichmond: Gaz. Nieuwland
D2-Vorden D2 3-0, Vorden D2-
Zutphen D2 1-0.

Uitslagen zaalcompetitie
D-E-FPupillen W Vorden
Hanzehal Zutphen: Vorden D l-Erica
Dl 0-1; Wilhelm. SSS D2-Vorden Dl
0-6; Vorden D3-Wilhelm. SSS D4 0-4;
Warnsv. Boys D2-Vorden D3 5-1; Gaz.
Nieuwland El-Vorden El 0-2; Vorden
El-Erica El 0-1; Wilhelm. SSS El-
Vorden El 0-1; Zutphen Fl-Vorden F3
0-1; Dierense Boys Fl-Vorden F3 0-1;
Vorden F3-AZC F3 0-2; Vorden F3-De
Hoven F l 1-0.
Sporthal Dieren: Vorden E2-Erica E3
1-0; Vorden E2-Gaz. Nieuwland E2 1-2;
Warnsv. Boys E3-Vorden E2 0-1; Erica
E3-Vorden E2 1-0.

Sporthal Wichmond: Vorden E3-Socii
El 0-9; Erica E4-Vorden E3 2-0; Vorden
E3-Warnsv. Boys E4 3-2.

Programma D-E-F pupillen
11 februari
Sporthal Zutphen: D2 AZC 1-Vorden 2,
Vorden 2-Dierense Boys l, Wilh. SSS
3-Vorden 2; El Warnsv. Boys 1-Vorden
l, Brummen 1-Vorden l, Vorden
1-Warnsv. Boys l, Vorden I-De Hoven
1; E2 Vorden 2-Pax 2, Brummen 3-Vor-
den 2; F2 Wilh. SSS 2-Vorden 2, Erica
2-Vorden 2, Vorden 2-Brummen 1.
Sporthal Dieren: E3 Wil. SSS 3-Vorden
3, Vorden 3-Zutphen 3.

P.K.V. Nieuws
Uitslagen open kleindierenshow van
N.P.V. Neede. Door de volgende leden
van P.K.V. werden dieren ingezonden
met goed resultaat. Grote hoenders: In-
dische Vechthoenders, H.J. Rietman
IxZG 2xG. Dwerghoenders: Wyandot-
te, H.J. Rietman. IxZG IxG. Idem Eric
Seesing, IxZG IxG. Konijnen: Vlaamse
Reus, W.H. Arends, IxF 2xZG 2xG.
Idem H.J. Rietman IxG. Franse Hang-
oor, W.H. Arends, IxZG. Nieuwzeelan-
der Wit, H.J. Rietman IxZG IxG. Idem
H. Verstege 2xZG 2xG. Idem E.J.
Huurnink IxZG. Rode Nieuwzeelan-
der, E.J. Huurnink IxG. Klein Zilver,
H.J. Rietman 3xG. Idem J.J. Jansen
IxZG 4xG. Ned. Hangoordwerg H.
Sanderman IxZG. Kleurdwerg Mej.
G.H.P. Sanders 3xZG IxG. Idem H.
Sanderman 2xZG. Sierduiven: Oud
Duitse meeuw mej. G.H.P. Sanders IxF
IxG.
Ook werdt er ingezonden op Bossche
Bondstentoonstelling. De laaste show
van het seizoen, hierbij de resultaten:

Witte Nieuwzeelander A. Dijkstra 3xF
4xZG IxG. Idem H. Verstege 4xF 5xZG
4xcG. Rode Nieuwzeelander G. Lense-
link IxF IxZG 2xG. Hollander Jan. G.
Derksen IxF IxZG IxG. Idem T.H.
Janssen 2xF IxZG. Klein Zilver J.J. Jan-
sen IxG.

Herberg-toernooi
Voor het zogenaamde 'Herberg-
toernooi' (Vordense tafeltenniskam-
pioenschappen) welke zondag 12 fe-
bruari in 'De Herberg' wordt gehouden,
hebben zich tot dusver 50 deelnemers
opgegeven. Er zijn diverse klassen: se-
nioren (kompetitiespelers) en senioren
(rekreanten); junioren kompetitie en re-
kreanten en een speciale klasse voor
meisjes. Voor nadere informatie kan
men bellen 2653.

Treffers verliezen
Het eerste herenteam van Treffers heeft
uit met 7-3 verloren van Shot. I.S. Ho-
venkamp, Z. Heyink en R. Gasper won-
nen elk ééi partij. Het tweede team
speelde met 5-5 gelijk tegen Treffers 2,
dankzij 2x winst van F. Hovenkamp en
3x winst van F. Schoenaker. Het derde
team verloor met 6-4 van ETTV. Die-
ters won driemaal en J. Jansen éénmaal.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Sterilisatie/
castratie-actie
Evenals in voorgaande jaren wordt ook
dit jaar door de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren afdeling
Zutphen e.o. een sterilisatie/castratie-
actie georgansiseerd.

De actie is gepland van 20 februari t/m
10 maart. Gezien het hoge geboortecij-
fer is het noodzakelijk wederom een der-
gelijke actie te houden om overlast te
voorkomen. Het is in de loop der jaren
gebleken dat ieder jaar ongeveer 500 kat-
ten naar aanleiding van deze actie wer-
den gesteriliseerd/gecastreerd. Voor de
Nederlandse Vereniging tot Bescher-
ming van Dieren afdeling Zutphen e.o.
is dit een reden om door te gaan met de-
ze actie.

Het actiegebied omvat de volgende ge-
meenten: Zutphen, Warnsveld, Gorssel,
Lochem, Ruurlo, Vorden, Hengelo
(Gld.), Steenderen, Brummen en het
dorp Voorst. Alle dierenartsen werken
mee. Iedereen die zijn of haar kat(ten)
wil laten steriliseren/castreren kan con-
tact opnemen met:
mevr. D. te Velthuis tel. 05752- 3114
mevr. J. Kok tel. 05750-21671
mevr. G. de Brouwer tel. 05756- 2662
Kortingskaarten worden verstrekt zo-
lang het budget dit toelaat. Men is een
eigen bijdrage verschuldigd aan de die-
renarts. Voor een sterilisatie bedraagt
deze bijdrage f50,- en voor een castratie
f 17,50. De meerkosten komen voor re-
kening van de Dierenbescherming afde-
ling Zutphen Men kan na ontvangst van
de kortingskaart een afspraak maken
met de eigen dierenarts. (Zie ook de ge-
plaatste advertenties).

Uw meubels
versleten? ^
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Kom bij ons de kleuren TV
uit Finland zien. Gebruikt niet
meer dan 40-60 W energie.
Leeft ook daarom heel lang,
met een onwaarschijnlijk
helder beeld.

m 3,50

m 1,95

Ruige panlat p/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 P/
Gesch. balkje 32/50 P/
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

c;

1

TOLDUK
TEL.
05755-1655

Liefst } jaar garantie op de onderdelen.

Bij inlevering van deze bon
die overheerlijke

Roomboter Appelflappen
5 halen 4 betalen

Gewoon geweldig lekker !

't winkeltje in vers brood en banket

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

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

ALLE SOORTEN Brood 1,85
Witte of bruine bollen PerPak
3 Appelcarré's 5,— «2,25perstuk>

«R
1,25

VRIJDAG 10 FEBRUARI

10 SUPER-
KRENTE-
BOLLEN

Specialiteiten: Vissers Volkoren, Harde Duitse Broodjes,
Ouderwets Dubbel Gevuld Kaneelkrentebrood

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de gemeentelijke in-
spraakverordening voor stadsvernieuwing en ruimtelij-
ke plannen, bekend dat tot en met 24 februari 1989 ter
gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
c.a. ter inzage ligt een voorontwerp-herziening van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982', welke beoogt
een uitbreidingsmogelijkheid te bieden aan het aan de
Hengeloseweg 9 gevestigde bouwbedrijf annex hout-
zagerij en wel aan de overzijde van de Schimmeldijk.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen eventuele
bezwaren (schriftelijk) worden kenbaar gemaakt aan
hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de ge-
legenheid worden gesteld over het plan van gedachten
te wisselen met daartoe aangewezen ambtenaren.

Vorden, 9 februari 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.

Mr. A.H.B, van Vleuten.

mei
Televisie

reparaties
direct

naar

— ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

Hin TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

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

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

ZATERDAG 25 MAART
weerzo'n gezellige

DANSAVOND
met toporkest

HAMMOND FOUR

ZONDAG 2 APRIL
van 12.00-18.00 uur

GROTE
BRUIDSBEURS

Bodega
't Pantoffeltje

Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 10 februari 1989 voor een ieder ter
gemeente-secretarie (koetshuis) ter inzage ligt:

a. gedurende één maand het ontwerp-bestemmings-
plan 'Buitengebied 1989, nr. 1' welk plan beoogt de
uitoefening van een kampeerboerderij aan de
Schuttestraat 13 alhier mogelijk te maken. Een ie-
der kan binnen genoemde termijn van één maand
schriftelijk bezwaren indienen tegen dit ontwerp bij
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001,
7250 HA Vorden;

b. het door de gemeenteraad in zijn openbare verga-
dering van 31 januari 1989 onder nr. 7 genomen
voorbereidingsbesluit voor het perceel Wilden-
borchseweg 21 alhier (bedrijfsmatige activiteiten in
schuur). Het voorbereidingsbesluit en de daarbij
behorende kaart liggen voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie (koetshuis).

Vorden, 9 februari 1989.

De burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier.
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit
tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u opeen mooi plekje wilt
ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun of
dik, groot of klein Wij zorgen ervoor dat de lijst exact
op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
ontspiegeld glas

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

15HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT 17
HENGELO GLD 05753-1292

goedkoopste z.jn

6

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansen ™-
erkend gas- en watertechnisch

Alles voor

SCHIETSPORT
Ruime keu^fc Buksen, Pistolen,
Richtkijkers^port- en Wedstrijd-
bogen.

Martens
tttedf doeltreffenjl

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

lood^Bersbednjf

J.H.WILTINK

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

jansen
- autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

BUK

Levi's Sweater
grijs

gemeleerd

W.J.5IPKOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31-, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA 3-drs. Swing 1.2 S, grijs metallic, 65.000 km, 1/85
OPEL CORSA 3-drs. LS 1.0 S, wit/grijs, 38.000 km, 1/86 R
OPEL CORSA 2-drs. TR/LS 1.0 S, wit, 21.000 km, 1/87
OPEL CORSA 3-drs. LS 1.2 S, rood, 38.000 km, 1/87
OPEL KADETT 3-drs. Special 1.3 N automaat, groen, 78.000 km, 8/82
OPEL KADETT 5-drs. Special 1.3 S LPG, grijs metallic, 91.000 km 8/83
OPEL KADETT 5-drs. LS 1.2 S LPG, rood, 76.000 km, 5/85
OPEL KADETT 5-drs. LS 1.3 S, rood, 45.000 km, 7/86
OPEL KADETT 3-drs. LS 1.2 S, LPG, blauw, 68.000 km, 1/87, R
OPEL KADETT 5-drs. Special 1.3 S, groen metallic, 67.000 km, 2/84
OPEL KADETT 3-drs. GLS 1.2 S, grijs metallic, 65.000 km, 3/85, v. particulier
OPEL KADETT 3-drs. Special 1.2 S, goud metallic, 61.000 km, 1/84
OPEL KADETT 3-drs. Automaat 1.3 N, bruin metallic, 133.000 km, 7/81
OPEL KADETT 3-drs. LS 1.2 S, fjord bleu, 67.000 km, 3/85
OPEL KADETT 4-drs. LS 1.3 S, LPG, rood, 95.000 km, 6/86
OPEL KADETT 4-drs. LS E1.3 N, grijs metallic, 38.000 km, 1/88
OPEL MANTA 2-drs. SR 2.0 S, geel/zwart, 140.000 km, 5/78
OPEL ASCONA 2-drs. LS 1.9 N, bruin metallic, 207.000 km, /81
OPEL ASCONA 4-drs. LS 1.6 D, Diesel, henna rood, 192.000 km, 1/83
OPEL ASCONA 2-drs. Travelier 1.6 S, LPG, staalgrijs, 142.000 km, 7/87
OPEL ASCONA 5-drs. LS 1.6 D, Diesel, blauw, 123.000 km, 4/84
OPEL ASCONA 4-drs. Berlina 2.0 S, blauw, 98.000 km, 7/80
OPEL ASCONA 2-drs. Luxe 1.6 S, bruin metallic, 120.000 km, /82
OPEL REKORD 4-drs. LS 2,0 N, groen metallic, 150.000 km, /80 R
OPEL REKORD 5-drs. Caravan, 2.0 S, blauw metallic, 105.000 km, 1/85
OPEL OMEGA 4-drs. GL 1.8 i. Injectie, rood metallic, 43.000 km, 4/87

SUBARU 4-drs. DL, LPG, wit, 97.000 km, 8/86 R
SUBARU JUSTY 2-drs. S/L 1.2 S, rood, 4-wheel drive, 15.000 km, 1/88
FORD SCORPIO 5-drs. GL 2,0 i, Automaat, blauw metallic, 62.000 km, 10/85
FORD SIERRA 3-drs. Laser 1.6, LPG, wit, 110.000 km, 6/85
FORD TAUNUS 5-drs. Combi 2.0 L, groen metallic, 125.000 km, 1/82
RENAULT 11 3-drs. Broadway 1200, rood, 37.000 km 4/86
RENAULT 9 4-drs. GTL 1400, rood, 106.000 km, 1/82
MITSUBISHI GALANT 4-drs. Turbo 2300 Diesel, groen metallic, 155.000 km, 3/84
MITSUBISHI LANGER WAGON GL 1500, zilver metallic, 33.000 km 6/86
VOLVO 340 DL 3-drs. Winner 1400, blauw, 78.000 km, 10/83
MAZDA 626 5-drs. LX 1600, groen metallic, 45.000 km, 5/84
MAZDA 929 4-drs. Legato 2.0 S, groen metallic, 76.000 km, 2/83
TOYOTA CELICA 3-drs. 2000 S, rood, 114.000 km, 1/80 R
ALFA SÜD 3-drs. Tl 1500, beige, 120.000 km, 1081 R

R = Ruurio

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

Off. OPEL + ISUZU-dealer

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk



Prins Richard de Eerste
stijlvol door het kollege
ontvangen

In de raadszaal, veelal het domein van serieuze aangelegenheden, was
het zaterdagmorgen één en al vrolijkheid wat de klok sloeg. De hoeren-
kapel 'De Achtkastelendarpers' zorgde tijdens de overdracht van de
sleutel van het gemeentehuis door burgmeester Kamerling aan Prins
Richard de Eerste, voor een vrolijke muzikale omlijsting.

Het kollege had zich op initiatief van
burgemeester Kamerling voor deze offi-
ciële ontvangst van het Prinselijk gezel-
schap stijlvol gekleed. Burgemeester
Kamerlilng, wethouder Mr. Slingenberg
en gemeentesecretaris Mr. van Vleuten
in een chique jacket, terwijl wethouder
mevr. Aartsen-den Harder zich in een
lange prachtige groene japon had ge-
huld. Vordense eerste burger heette 'De
Deurdreajers' in een humoristisch ge-
tinte speech welkom op het gemeente-
huis, beter gezegd in de Prinsenzaal. De
heer Kamerling voerde elf punten aan.
Zo zei hij dat het kollege het zeer op
prijs stelt dat Vorden een dergelijke ak-
tieve karnavalsvereniging rijk is. 'Dat
Prins Richard de Eerste een warm hart
heeft voor postzegels spreekt mij zeer
aan. Ik spaar nl. ook postzegels', aldus
burgemeester Kamerling. Hij wees erop
dat de vergaderruimte in de kelder van
het gemeentehuis wordt opgeknapt zo-
dat daar het bed kan worden opgezet
van Prins Richard de Eerste. 'Dan kun-
nen alle Deurdreajers na het pyama-
ontbijt verder slapen, want onze mede-
werkers zijn altijd wakker en waken over
u', aldus de heer Kamerling.

Gebraden duiven
President Johan, die het kollege be-
dankte voor de ontvangst merkte op dat
er voor de heer Kamerling nog heel wat
te doen is in Vorden. 'Er is hier nog veel
werk aan de winkel. De gebraden dui-
ven vliegen u niet zomaar in de mond',
aldus de president. Wethouder mevr.
Aartsen en burgermeester Kamerling
ontvingen uit handen van de Prins de
Prominentenorde van de Deurdreajers.
Prins Richard haakte tijdens zijn toe-
spraak op een een aantal zaken in die de
gemeente Vorden het afgelopen jaar
heeft beziggehouden. Doelende op de
veel besproken burgemeesterwoning
zei de Prins: 'Ik heb me steeds afge-
vraagd heeft uw voorganger 'de keet' zo
verwaarloosd, of stelde u zulke hoge
eisen'? Tijdens een bijeenkomst met de
brandweer heeft burgemeester Kamer-
ling onlangs te kennen gegeven dat ook
hij als hoofd van de brandweer graag de
beschikking wilde hebben over een pie-
per. Wel de Prins overhandigde hem er
zaterdagmorgen één, te weten een zoge-
naamde 'probleempieper', zijnde een
aardappel met batterij en lampje! Ook
hield Prins Richard de Eerste een warm

pleidooi voor een overdekt zwembad in
Vorden. Na het officiëh gedeelte bleef
het gezelschap nog een poos gezellig in
de vergaderzaal bijeen. Twee dames in
tropische (luchtige) kledij offreerden
een tropische verrassing, schijven verse
ananas. Dit. vanwege het motto van de
prins: 'Holder de bolder Vorden heeft
de tropenkolder'.

Oorkonde voor
kollege
Namens het bestuur, medezeggen-
schapsraad, ouderkommissie en
personeel van de Sint Willibror-
dusschool werd het kollege van
Vorden ter gelegenheid van de
opening van het Vordens karna-
val J 989 een oorkonde aangebo-
den. De tekst luidde: 'En vertel nu
maar gerust aan vrienden en ken-
nissen en geburen en aan iedereen
die het horen wil dat daar en niet
elders, in alle stilte en zonder re-
klame de beste Vordenaren wo-
nen, jawel daarin het Vierakkerse
'Gat van 'tSuderas'.
Deze oorkonde heeft inmiddels
een plaatsje gekregen in de raads-
zaal van het gemeentehuis te Vor-
den.

Imca Marina stal
harten
karnavalsvierders
Het karnaval van de Deurdreajers, is de
laatste dag besloten met een bal in resi-
dentie 'De Herberg', de teruggave van
de sleutel van het gemeentehuis en met
het traditionele haringhappen. Dinsdag-
middag was de residentie 'De Herberg'
tot de laatste plaats bezet toen daar het
seniorenkarnaval werd gehouden. Tij-
dens deze oergezellige bijeenkomst gin-
gen vanzelfsprekend de beentjes van de
vloer. Tevens werden er enkele hoogte-
punten uit de laatste Pronkzitting ge-
bracht. Een dag eerder, Rosenmittag,
werd er in 'De Herberg' 's morgens een
pyama-ontbijt gehouden, waarbij de
'beddenoptocht' vanaf café Erocnk naar

de Herberg veel bekijks trok. 's Avonds
was het volle bak tijdens het Rosen-
montagbal met medewerking van het
dans-showorkest 'Liberty'. De show
werd gestolen door Imca Marina die
met liedjes als Bella Italia, Eviva Espag-
na de zaal plat kreeg. Het Hanska-Duo
zorgde afgelopen dagen tijdens het café-
carnaval in 'De Herberg' voor een op-
perbeste stemming.

Prins op bezoek by
oudste inwoonster
Prins Richard de Eerste heeft dit week-
end ook een bezoek gebracht aan de
oudste inwoonster van Vorden: tante
Toos (mevr. Smale), die op 'Villa Nuo-
va' verblijft en die op 23 april a.s. hon-
derdjaar hoopt te worden.
De jongste inwoonster van Vorden
mocht zich eveneens in de Prinselijke
belangstelling verheugen. Dit is Ilse
Limpers, die op 27 januari j.l. werd ge-
boren.

Groep 'Kiss'
winnaar
playbackwedstrij d
Eva Rondeel die met haar groep 'Kiss'
uitbeeldde is zaterdagmiddag in een
bomvolle zaal van 'De Herberg' bij de
groepen winnaar geworden van de play-
backwedstrijden. De groep bracht het
nummer 'Crazy crazy nights'. Indivi-
dueel ging de eerste prijs naar Gitte
Boerman met haar vertolking van 'Open
your hart' van Madonna. Zij was ook
vorig jaar de individuele winnares. Prins
Marthijn de Eerste en Prinses Sabine
overhandigden aan Eva Rondeel de
'Herberg-wisseltrophee'. De organisatie
van dit jaarlijks gebeuren was in handen
van de karnavalsvereniging 'De Deur-
dreajers'. In totaal namen er 15 groepen
en solo 'artisten' aan de playbackwed-
strijden deel. Tussen de bedrijven door
vanzelfsprekend een polonaise en op-
tredens van de mini- en seniorendans-
garde van de 'Deurdreajers'. Frank Le-
ferink praatte het geheel aan elkaar. De
verdere uitslagen waren als volgt: Groe-
pen: Millo v.d Logt met het nummer
Bad Medicin van Bon Jovi werd tweede,
terwijl de derde prijs werd gewonnen
door Elk^fcdenhave met het nummer
'You tooHEe words right out of my
mouth' van Meat Loaf. Individueel
werd tweede Barbara Huitink met 'Ne-
ver trust a stranger' van Kim Wilde, 3
Jeroen HeUaink met 'Smooth Criminal'
van Mich^Mackson. Voorts was er nog
een aannroedigingsprijs voor Mandy
Haverkamp. De winnaars van de play-
backwedstrijden verzorgden zondag-
middag in residentie 'De Herberg' op-
nieuw een optreden bij het jeugdkarna-
val. Een gezellig feest met onder meer
een optreden van Peters Pret Parade.
Een kindershow waaraan veel plezier
werd beleefd.

Aspirant ledenwerk
Jong Gelre
Jong Gelre organiseert in het kader van
aspirant ledenwerk vrijdagavond 10 fe-
bruari een kegelavond bij 'De Bogge-
laar'. Jongens en meisjes in de leeftijd
van 13, 14 of 15 jaar zijn daar van harte
welkom. Voor nadere informatie kan
men bellen, 1528.

A.E. van Arkel oud-burgemeestervan Vorden wordt 80 jaar

De fiets speelt nog steeds een grote
rol in zijn leven

Woensdag 15 februari wordt de heer A.E. van Arkel, oud-burgemeester van Vorden, 80 jaar. Het is hem niet
aan te zien. Het vele fietsen in de buitenlucht zal daar mede debet aan zijn, want de heer van Arkel
omschrijft zich zelf als een rasecht natuurmens.

's Avonds niet al te laat naar bed (ca.
10.30 uur) en 's morgens om 7.00 uur
weer uit de veren. Dat houdt een mens
fit zo vindt hij. Dat wil niet zeggen dat
hij altijd goed slaapt. 'Dat slechte slapen
is begonnen toen mijn vrouw een paar
jaar geleden is overleden', zo zegt de
heer van Arkel. Sedert die tijd woont hij
alleen in zijn fraaie huis meHuin aan de
Willem Alexanderlaan. HC^HS dat hij
in 1971 heeft gekocht en waSn het nog
altijd bijzonder prettig toeven is, zo zegt
de oud-burgemeester. Op l februari
1947 werd hij tot burgemeester van Vor-
den benoemd. In totaal heefiüiij 27 jaar
het burgemeestersambt ^v uitge-
oefend. 'Fijne jaren. Ik heb^^dan ook
nooit spijt van gehad dat ik altijd in Vor-
den ben blijven wonen. Je kunt hier bij
wijze van spreken dusdanige fietstoch-
ten maken dat je bijna nooit last hebt
van de wind', aldus de bijna 80-jarige
Vordenaar.

Landelijke bekendheid
De fiets blijft zijn leven beheersen. Als
fietsende burgemeester heeft hij Vor-
den een meer dan landelijke bekend-
heid gegeven. In eerste instantie in z'n
funktie van burgervader en later na zijn
pensionering nog een aantal jaren, was
hij in de maanden juli en augustus elke
woensdagmiddag present om de vele
vakantiegangers door de dreven van
Vorden en langs de acht kastelen te
loodsen. Op die wijze heeft hij duizen-

den kilometers op het stalen ros doorge-
bracht. Waardering kon dan ook niet
uitblijven. In 1963 bij de gouden jubi-
leumtocht van de plaatselijke VVV (van
Arkel bekleedde jarenlang het voorzit-
tersschap), kreeg hij behalve een nieuwe
fiets van de 'Stichting Fiets' de gouden
fietsspeld overhandigd. Vol trots laat hij
ons de talrijke fotoboeken en het gou-
den kleinood zien. Ook de zilveren leg-
penning als blijk van waardering van de
Gelderse VVV koestert hij als een kost-
baar geschenk. Ook was de heer van Ar-
kel jarenlang bondsraadslid van de
ANWB. 'Ja, zegt hij terugblikkend, de
fiets is als een draad door mijn leven
gelopen. En zo lang ik kan blijf ik fiet-
sen. Je kunt in de natuur zo heerlijk
genieten', aldus de krasse oud-
burgemeester die al vertellend omhuld
door grote rookwolken van zijn sigaar
geniet. Weer of geen weer van Arkel
trekt er of lopend of fietsend op uit.

Veel lezen
Tuinieren is ook een grote hobby van
hem. 'Mijn vrouw en ik deden altijd al-
les zelf. Want is het niet fijn dat wan-
neer je 's morgens de tuindeuren open
doet en je hoort de merels zingen. Het

is net of ze een stukje voor je hebben
ingestudeerd', zo zegt de heer van Ar-
kel. Vervelen doet hij zich niet. 'Alles
wat er zich in Vorden, in de regio en het
land afspeelt volg ik intensief. Ik lees
zoveel mogelijk kranten en tijdschrif-
ten. TV kijken doe ik weinig. Alleen
's avonds onder het eten. Nee, zelf ko-
ken doe ik niet. ledere avond eet ik
prompt om 19.30 uur a la carte. Hotel
Bakker bezorgt mij de maaltijd thuis.
Verder breng ik de tijd 's avonds vaak
door met het luisteren naar klassieke
muziek. Echt mooie muziek zonder
'geouwehoer' er tussendoor', zo zegt de
heer van Arkel. Elke vrijdagmiddag gaat
hij naar Lochem om daar met vrienden
te gaan bridgen. Hij kan zich nog goed
herinneren dat de 6000e inwoner in
Vorden werd geboren. Andreas Zents
op 7 november 1958. Radna Marieke
Duin werd op 5 februari 1971 geboren.
Zij was de 7000e inwoonster, zo herin-
nert zich de heer van Arkel. Dat Vorden
geen vrouwelijke burgemeester heeft,
vindt hij een goeie zaak. 'Dat past niet
bij een agrarische bevolking als de
onze'. Vraag het de boeren maar, die
denken er net zo over'. Z'n 80e verjaar-
dag viert hij woensdag 15 februari met
een stel vrienden. 'Het wordt een eten-
tje met een borreltje', zo zegt hij.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Klapstuk met uien
Zoals in oktober met Leidens' ontzet hutspot met klapstuk de typische winterge-
rechten hun entree in onze menu's maken zo kun je klapstuk met uien zien als
het laatste typische wintergerecht van het seizoen. U kunt er heel goed gekookte
aardappelen bij geven doch het gerecht laat zich echter nog veel beter combine-
ren met bruine bonen ofcapucijners.

Reken voor 4 personen op 500 a 6 c» gram klapstuk. Verder heeft u nodig 750
gram grote uien, l zachtzure appel en wat (kruiden)azijn. Maak de uien
schoon en snijd ze in pinkbrede ringen. Verhit in een pan met dikke bodem
50 gram boter. Wacht tot het schuim begint weg te trekken. Fruit de uien er
zolang, onder voortdurend omscheppen, in tot ze wat kleur hebben gekre-
gen. Leg het vlees op de uien. Schenk er 3'/2 deciliter kokend water (of
bouillon of het 'bruin' van de jus van de vorige dag) bij en voeg l eetlepel
azijn, l klein laurierblad, wat zout en peper uit de molen toe. Laat alles, met
het deksel op de pan, gedurende 2 tot 2'/2 uur, boven een zeer matig
afgestelde warmtebron, stoven.
Schil intussen de appel en rasp hem op een grove rasp. Keer het vlees tijdens
het stoven enkele malen en roer de uienmassa dan ook even om. Roer een
kwartier voor het einde van de stooftijd de geraspte appel door de uienmassa
en verwijder het laurierblad. Snijd het vlees in het gewenste aantal plakken.
Leg op een schaal en de schep de resterende inhoud van de pan over het
vlees.

Bereidingstyd: ± 25 minuten.
Energie per portie: ± 1940 kJ (465 kcal).

Oscar Rondeel voor stage
naar Afrika
Voor Oscar Rondeel dit jaar geen karnaval. Toen de feestneuzen wer-
den opgezet, vertrok de 21-jarige Vordenaar zondag 5 februari voor een
stageperiode van zes maanden naar Pretoria in Afrika.

Hier zal hij te werk worden gesteld bij
de Afrikaanse firma WNNR, een bedrijf
dat zich onder meer bezig houdt met
werktuigbouw. Oscor Rondeel, 3e jaars
student aan de 'Hoge School Arnhem'
afdeling werktuigenbouw wordt door de
ANW in Nederland in de gelegenheid
gesteld deze reis te maken. De ANW
(Afrikaans Nederlandse Werkgemeen-
schap) is een organisatie die zich bezig
houdt met het uitzenden van Neder-
landse studenten van Hoge Scholen en
Universeiteiten naar Afrika. Oscar Ron-
deel: 'We zijn van school uit verplicht
een aantal stages te doen. Zo ben ik drie
maanden bij een bedrijfin Deventer ge-
weest en twee maanden bij TNO in
Apeldoorn. Toen ik hoorde dat ik naar
Afrika uitgezonden kon worden heb ik
mij direct aangemeld. Een prachtige ge-
legenheid om ervaring en kennis op te
doen'. Kosten zijn er nauwelijks aan
verbonden. 'De reis kost retour 2100
gulden. Van dit bedrag wordt de helft
door de Afrikaanse fabriek betaald. Bo-
vendien neemt de school nog een deel
van de reiskosten voor haar rekening. In
Pretorie ontvang ik per maand 1100
Rand (bijna duizend gulden). Ik hoop
zelfs nog een paar cent over te houden',
zo zegt Oscar Rondeel lachend. Gedu-
rende zijn stageverblijf zal de Neder-
landse groep (40 jongens en meisjes in
de leeftijd van 18-26 jaar) in een studen-
tenflat of bij een gezin worden onderge-
bracht. De familie heeft Oscar vrijdaga-

vond wel op zeer ludieke wijze uitge-
luid. Twee ooms van hem, uitgedost als
Afrikaanse bosnegers, waren op door-
reis naar een 'Zoo' in Duitsland om daar
een aap af te leveren. Toevallig kwamen
ze nog even via de internationale route
langs de familie Rondeel aan de Ruurlo-
seweg om Oscar uit te zwaaien en hem
natuurlijk tevens te voorzien van een
aantal Afrikaanse adviezen. Wat opviel
was dat pa Rondeel zich zo uitstekend
in het apepakje thuisvoelde!
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