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Veel belangstelling
voorlichtingsavond oefenterrein het
Groote Veld

Lochem, Vorden en Warnsveld blijven zich verzetten tegen de komst van een militair oefenterrein op het
Groote Veld. Deze gemeenten stellen zich op het standpunt dat gezocht moet worden naar alternatieven die
minder schade toebrengen aan het milieu. Tijdens de in hotel Bakker gehouden^prlichtingsavond over het
oefenterrein werd gepleit voor verruiming van het onderzoeksgebied. r̂

Burgemeester E.J.C. Kamerling wees er
de Defensievertegenwoordigers op dat
er wel degelijk reële alternatieve moge-
lijkheden te vinden moeten zijn. 'Wij
zijn niet op voorhand bereid mee te
werken aan een eenheidsoefenterrein
op een zo kwetsbaar gebied als het
Groote Veld', aldus de Vordense burge-
meester. Wethouder G.J. Harkink van
Lochem wees erop dat in '82 de Lo-
chemse raad al heeft uitgesproken liever
een natuurgebied te zien dan een oefen-
terrein. Burgemeester W. Hopperus
Buma van Warnsveld schaart zich ach-
ter Lochem en Vorden en stelt boven-
dien dat het streekplan Oost-
Gelderland niet zo hard is als de Defen-
sie probeert te doen voorkomen.

'Volgens dat streekplan zou Wanrsveld
van de kaart geveegd worden. Dat is niet
gebeurd en zoiets is met het Groote
Veld ook denkbaar. Wij zijn blij met de
door de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten aangedragen alterna-
tieven voor het Groote Veld'. Bruins-
hoofd, van de dienst ruimtelijke orde-

ning van de provincie Gelderland, stel-
de dat Gelderland ten tijde van de
procedure rond het Structuurschema
Militaire Terreinen gepleit heeft voor
het schrappen van het Groote Veld als
mil i ta i r terrein, omdat Gelderland al zo-
veel oefenterrein binnen zijn grenzen
heeft.
'Wij zijn uiteindelijk akkoord gegaan,
mits het oefenterrein niet ontaardt in
een bovenmatige belasting van het mi-
lieu', aldus Bruinshoofd in zijn toelich-
ting. Ook Gelderland heeft inmiddels
bij Defensie herhaaldelijk aangedron-
gen op een studie naar de door Natuur-
monumenten aangedragen alternatie-
ven.

Alternatieven
In defensiekringen wordt gezegd dat
Natuurmonumenten met zijn alterna-
tieven de problemen verschuift naar an-
dere gebieden rond Schalkaar. 'Er is
niet aangetoond dat de milieuproble-
men in die alternatieven minder zullen
zijn dan op het Groote Veld', zo zei een

medewerker van Defensie. Hoewel drie
gebieden zijn aangewezen tussen Lo-
chem en Vorden waar een oefenterrein
kan kon^n, is het volgens de defensie-
mede\^fter het meest voor de hand lig-
gend da^ekozen wordt voor het zuide-
lijk deel, waar nu ook geoefend wordt.
Behalve de drie betrokken gemeenten
protesteerden gisteravond ook Natuur-
monumenten zelf tegen de plannen.
Volgens de Boer van deze vereniging
wordt het betreurd dat het provinciaal
bestuur niet met alternatieven is geko-
men. De stichting Natuur en Milieu is
verbaasd dat de provincie wel het
Groote Veld als toekomstig oefenter-
rein in het streekplan opneemt, maar nu
met brieven aan de staatssecretaris pro-
beert alternatieve oefenterreinen te la-
ten onderzoeken. Ir. F. de Jong van de
dienst Gebouwen, Werken en Terrei-
nen van Defensie zei liever gezien te
hebben dat, zowel voor het golfterrein,
als het oefenterrein één milieu-effect-
onderzoek was verricht omdat op die
manier een evenwichtiger afweging had
kunnen plaatsvinden.

Deldensebroekweg wordt
verbreed en geasfalteerd
Als de plannen van Burgemeester en Wethouders doorgaan, zal de
Deldensebroekweg worden geasfalteerd en verbreed. Daarvoor wordt
een bedrag uitgetrokken van 423000 gulden.

De Deldensebroekweg is gedeeltelijk
geasfalteerd en gedeeltelijk bestraat met
klinkers. Pogingen om de weg in 't ka-
der van 'n subsidieregeling te laten re-
construeren mislukte. Voorgesteld
wordt nu de weg te verbreden van drie
meter tot drie meter vijftig en het ge-
heel te asfalteren. B&W willen het werk

zo spoedig mogelijk laten uitvoeren
door een plaatselijke aannemer. Op re-
construktie en verbetering van de Del-
densebroekweg was aangedrongen bij
de behandeling van de meerjarenbegro-
ting 1988-1992. B&W hebben daarop in
de begroting 1989 een bedrag opgeno-
men voor de werkzaamheden.

Vrouwënclub
Medler
Op de clubavond van 6 februari werd de
avond verzorgd door een viertal eigen
leden: mevr. L.Hendriksen, D. Hen-
driksen, B. Weenk en Mevr. M. Den-
kers namen de gehele avond voor hun
rekening. Ze hadden verschillende
denkspelletjes bedacht en er werd gan-
zenbord gespeeld. Ook waren de dames
aan het bakken geslagen en hadden ze
verschillende lekkernijen die ons wer-
den aangeboden. Tot slot bedankte de
voorzitster de dames voor hun inzet en
slagen van deze gezellige avond die ze-
ker voor herhaling vatbaar is. Op 24 fe-

bruari gaat de club 's avonds kegelen sa-
men met de heren bij de Boggelaar. Op
28 februari is er een uitstape naar
Grolsch Bierbrouwerij in Enschede.
Vertrek bij de NH Kerk in Vorden en bij
het clubgebouw in het Medler.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen hield een bij-
eenkomst welke geheel werd verzorgd
door het Koningin Wilhelmina Fonds.
Mevr. Pestman uit Emmen vertelde de
dames eerst wat over de kankerbestrij-
ding in zijn algemeenheid. Voorts liet
zij videobeelden zien over borstzelfon-

derzoek en het uitstrijkje. Aan het eind
van de avond werden er folders uitge-
reikt en was er gelegenheid tot het stel-
len van vragen. Woensdag 15 maart krij-
gen de dames in Vorden Homme Krol
op bezoek. Homme Krol verbonden aan
het Kluwer concern in Deventer zal dan
het een en ander vertellen over zijn
werk als journalist.

Parel Vorden 1988
voor bewoners Prins
Bernhardweg
De bewoners van de Prins Bernardweg
te Vorden zullen woensdagavond 15 fe-
bruari ongetwijfeld in grote getale naar
Hotel Bakker komen om daar de 'Parel
van Vorden 1988' in ontvangst te ne-
men. De werkgroep 'Leefbaarheid Vor-
den' reikt elk jaar een dergelijke Parel
uit. Een Parel die dus te maken heeft
met het leefbaar maken of houden van
Vorden. De bewoners van de Prins
Bernhardweg krijgen de prijs aangebo-
den voor hun moeite die zij heben ge-
daan om hun straat dusdanig te laten
veranderen dat van deze 'recht-toe-
recht-aan' straat thans een leuke gezelli-
ge straat is gemaakt. Dit middels woon-
erfelementen, het aanbrengen van
bloembakken etc. Hieraan is nog een
kleine voorgeschiedenis verbonden.

Toen de gemeente Vorden nl. een paar
jaar geleden besloot om de Prins Bern-

hardweg middels een bestrating of een
alternatieve construktie, te rekonstru-
eren werd kontakt opgenomen met de
bewoners van de Prins Bernhardweg.

De bewoners maakten dankbaar ge-
bruik van deze mogelijkheid tot in-
spraak. Jan Schaafma namens de Werk-
groep Leefbaarheid: 'De bewoners heb-
ben enbloc de handen inéén gestoken.

Er werd veel zelfwerkzaamheid aan de
dag gelegd. Zelfs werden in 'n paar na-
burige gemeenten bekeken hoe daar de
straten er uitzien. Het resultaat is dat er
thans een dusdanige weg is ontstaan die
de leefbaarheid zeer zeker ten goede is
gekomen. Vandaar dus deze prijs', aldus
Schaafsma. Vorig jaar werd de Parel van
Vorden uitgereikt aan beeldhouwer
Frank Letteris, voor de wijze waarop hij
het beeld van dichter Staring in de kom
van het dorp gestalte heeft gegeven.

Aspirant ledenwerk
Jong Gelre
Jong Gelre organiseerde vrijdagavond
in het kader van het aspirant ledenwerk
een kegelavond in de Boggelaar. Een ge-
zellige avond bedoeld voor de jongens
en meisjes in de leeftijd van D t/m 15
jaar. In totaal kwamen ruim 20 jongelui
opdagen. Een aantal waarmee de orga-
nisatie zich best content toonde.

Kerkniqpws
Informatie-avond over het
conciliarproces, Vierakker-
Wichmond
Op donderdag 23 febru^^ordt er een
avond gehouden over het conciliair pro-
ces. Wat het conciliair proces inhoudt
wordt iets duidelijker aan de hand van
de drie begrippen, Vrede, Gerechtig-
heid en Heelheid van de schepping. Het
is een proces dat in Nederland door de
Raad van Kerken middels een geloofs-
brief in gang is gezet. Om het meer te
maken dan woorden op een stuk papier,
is belangrijk dat veel mensen de nood-
zaak van zo'n proces gaan inzien, zekei
gezien de huidige tegenstellingen tus-
sen arm en rijk, het vredesvraagstuk en
het probleem van de milieuvervuiling

De gespreksgroep 'Twee geloven' onder
leiding van ds. Bochanen en frater
Broekman, die deze avond voorberei-
den, hebben'ds. dr. Schuurman bereid
gevonden de drie thema's en de sa-
menhang hiertussen nader toe te licht-
en, en om duidelijk te maken wat het
met ons dagelijks leven van doen heeft.
Een ieder die zich hiervoor interesseert
is van harte welkom op 23 februari 's a-
vonds in het Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Organist Wim Riefel
met de sopraan Lida
Dekkers
In het kader van een serie kerkconcer-
ten op de zondagmiddag in de Her-
vormde Kerk te Warnsveld wordt het
openingsconcert van deze reeks concer-
ten gegeven op zondag 19 februari. Dit
concert zal verzorgd worden door Wim
Riefel (orgel) en Lida Dekkers (so-
praan).
Lida Dekkers studeerde zang aan het
Arnhems Conservatorium en heeft in
Nederland een bekende naam verwor-
ven door haar soloconcerten en in het
bijzonder door de vertolking van vocale
muziek uit de periode tussen 1500 en
1750. Zij hanteert hierbij een speciale
oude vocale stemtechniek. Daarnaast
geeft zij stemscholings- en koorscho-
lingscursussen. Zij zal - met orgelbege-
leiding - o.a. werken van Schütz, Huy-
gens en Bach zingen en daarbij als bij-
zonderheid, samen met organist Wim
Riefel een tiental variaties ten gehore
brengen over het bekende lied 'Vater
unser im Himmelreich'. Organist Wim
Riefel, voornamelijk werkzaam in de
Achterhoek als privé orgel- en pianole-
raar en koordirigent, is cantor-organist
van de Hervormde Kerk te Warnsveld
en heeft een drukke concertpraktijk.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur
Eucharistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur
Eucharistieviering. Zondag 10.30 uur Eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 19 februari
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, bediening
van de Heilige Doop, gezindsdienst, m.m.v.
cantorij; 19.00 uur Welkomstdienst door de
evangelisatiecommissie herv./geref. m.m.v.
drs. Joh. Lotterman en Truus Simons, zang,
in de Dorpskerk.

Geref. kerk Vorden zondag 19 februari
10.00 uur drs. P.W. Dekker; 19.00 uur drs.
Joh. Lotterman, gez. evang. dienst in de NH
Kerk, m.m.v. Truus Simons

Huisarts 18en 19 februaridr. Sten-inga, tel.
1255. 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 18 februari
12.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Warringa, tel. 1277. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00

Tandarts 18 en 19 februari W.F. Haccou,
Vorden, tel. 05752-1908. Spreekuur alleen
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
Bi/kantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekurengezins- 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 Dij k-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
18 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 februari 10.00 uur Gebedsdienst,
Viering van Woord en Communie.

Hervormde kerk Wichmond zondag 19
februari 10.00 uur mevr. ds. H.B. de Neeling,
em. pred. te Zutphen.

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-

Uitvoering Sursum
Corda
Ook dit jaar gaat de Chr. Muziekver.
Sursum Corda weer twee uitvoeringsa-
vonden verzorgen. Alle onderdelen van
de vereniging hebben weer hun uiterste
best gedaan om alles mooi en goed te
kunnen presenteren. Minirettes-
Majorettes-leerlingen-drumband en
muziekkorps willen allen een avond be-
zorgen waarin show-muziek de boven-
toon zal voeren. Komt allen, het belooft
weer een mooie avond te worden. Zie
advertentie elders in dit blad.

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

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

NCVB
Tijdens de jaarvergadering van de afd.
Vorden van de NCVB zal mevr. Kruit
de dames leren hoe je mooie kaarten
kunt knippen. Bij de bestuursverkiezing
stelt mevr. J. Smid-Veenstra zich niet
meer herkiesbaar. Twee leden hebben
zich beschikbaar gesteld om mee te
werken in het bestuur. Dat zijn mevr.
C.J. Bosman-Groot Roessink en mevr.
T. Rouwenhorst-de Boer. De vergade-
ring wordt gehouden op dinsdag 21 fe-
bruari in het Dorpscentrum.
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Nu bij uw eigen
warme bakker:

• Malsovit brood
• Malsovit Knacke
• Malsovit Maal-

tijdkockcn
• Malsovit Koffïe-

koekjes
• Malsovit Slank-

spread

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

MALSOVIT

Echte
Bakker

VAN
ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN-TEL. 1384

BILJARTVERENIGING
K.O.T ORGANISEERT:

a.s. zondag
grote BINGO

aanvang 19.30 uur

Café
d'n Olde Kriet
Tel. 05754-285

FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
biedt nu voordelig aan:

Hollandse Merkfiets
met RVS brede velgen, trom-
melrem, 3 versnellingen, vek
ligheidsslot, reflectoren 2-tint
banden. GEHEEL COMPLEET:

Rijklaar f 749,-
Inruilf 100,-

UW PRIJS f 649,-

lekink 8, tel. 05753-2888
Hengelo (G.)

Komt u ook met
Vordens toneel

op de buren
passen?!

25 februari
in 't Dorpscentrum

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer-
king te verlenen aan de bouwplannen van de heer M.
Arfman, Wildenborchseweg 21 alhier voor het veran-
deren van een schuur op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie C, nr. 1126 (Wildenborchse-
weg 21).

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf vrijdag 17 februari 1989
gedurende één maand ter gemeente-secretarie (koets-
huis) ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder om
hiertegen gedurende bovengenoemde termijn schrif-
telijk bezwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 16 februari 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

SOLD ONLY AT THE FINEST STORES.

EDWIN
JEANS &JACKETS

NIEUWSTAD 14 VORDEN

TELEFOON 2426

Kranenburg
Gemeente Vorden

ZATERDAGVOETBAL
ZONDAGVOETBAL
DAMESVOETBAL

vraagt voor het seizoen 1989/'90 een

trainer
voor training van de zondag-selectie op
dinsdag- en donderdagavond en bege-
leiding tijdens de wedstrijden

trainer/trainster
voor de training van de damesselectie
op dinsdag- en donderdagavond en be-
geleiding tijdens wedstrijden.

en een

Sollicitaties gaarne binnen 10 dagen te richten aan
de secretaris T. Overbeek, Ruurloseweg 52a,
7251 LR Vorden.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 16,17 en 18 februari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicious
2 kilo

2,95

MAANDAG
20 februari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
21 februari
500 gram

Witte kool
panklaar 95

WOENSDAG
22 februari
500 gram

Bietjes
gekookt 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Koop uw brood bij de bakker
die zelf bakt!
U proeft wel waarom,
zo uit de oven in de winkel
verser kan niet

AANBIEDING VRIJDAG EN ZATERDAG:

Tompoucen
Weekendtaartje
Cocosmacronen
De enige echte

3 betalen
van 7,25 voor Df / O

nu 6 voor £-, /O

van 5,- voor '

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone

biefstuk
ongewoon lekker

Lekker bij rijst, nasi of bami
of tussen een brood

Shoarma vlees
500 gram 6,75

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Snitzeis
3 soorten

Pampa schijven
5 halen

4 betalen

Gebraden gehakt
100 gram 0,9o

Coburger ham
100 gram 2,45

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Magere
prik lapjes k i016,90

Hamburgers
per stuk l ,—

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Wij gaan
op vakantie
Van maandag 20 februari

tot en met zaterdag 25 februari
zitten wij lekker

in het zwembad.

Maar maandag 27 februari
zijn wij om

half twee
weer present

Pizza per stuk 6,25

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Uw briefpapier
komt overal...

Hoc zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

Eet smakelijk!

Volkoren-Akkerbrood
Gebakken met vakmanschap, lekker

door de aromatische mout, het
zuurdesem en de melange van

geselecteerde kruiden.

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

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

WIE kan er thuis enig
VERSTELWERK voor ons verrichten?

Inl.: Textielreiniging

siebdink vorden b.v.
Tel. 1465

DEZE WEEK:

Zweedse
muilen

35,-met voetbed,
in grijs en
zwart leer

maten 40 t/m 46.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 -- Tel. 1342
's maandags gesloten



Voor uw belangstelling en me-
deleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

Lammerdina
Pasman - Straatman

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

A.J. Pasman
kinderen en klein-
kinderen
J.G. Straatman-Uenk

Vorden, februari 1989

Dr. Haas is AFWEZIG van
19 t/m 24 februari

Patiënten wier achternaam
begint met de letter A t/m K
kunnen zich wenden tot dr.
Dagevos, Zutphenseweg
62, tel. 1420.

Patiënten wier achternaam
begint met de letter L t/m Z
kunnen zich wenden tot dr.
Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

NIEUW:

Oriëntal broodje
'n lekker pittig

groente broodje!

t winkeltje in var* brood en banket

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

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:
Herfst '89 2.60 ha maïs, kan
ook nu d rijf mest gereden wor-
den. Omgeving Wichmond. H.
Gosselink, tel. 05751-1317,
Warnsveld.

• GEVRAAGD:
Landbouwgrond voor het
verbouwen van maïs. Brie-
ven onder nr. 46-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250
AA Vorden

• GEZOCHT:
Mensen voor een vegeta-
risch eetgroepje: 1x per week
samen eten, om de beurt ko-
ken. Brieven onder nr. 46-2,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
wegens kabel overcompleet,
g.o.h. Televisie-mast ± 8
meter. Tel. 05752-2872.

• PC aanschaffen?
beginners 5 lessen f 150,-
tekstverw. 3 lessen f 95,-
boekhouden 5 lessen f 150,-
Brus, Kranenburg, tel. 05752-
6551

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

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

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

In plaats van kaarten.

Zaterdag 25 februari hoopt

Hendrik Zweverink

65 jaar te worden.

Gelegenheid mij te feliciteren
van 19 uur tot 22 uur
in de zaal van rest. „de Herberg",
Dorpsstraat 10, Vorden.

7251 HK Vorden, februari 1989.
Joostinkweg 8.

f
f
f.ii

„D/t week ik, dat God met mij is."

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat God heden tot Zich
nam, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en
lieve opa

Toon Ruiterkamp
ECHTGENOOT VAN M.J. KORENBLIK

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: M.J. Ruiterkamp-Korenblik
Warnsveld: Gerrit en Thea

Arjan, Cindy, Astrid
Vorden: Henk

Gerrie en Jan

8 februari 1989.
Wiersser Broekweg 6
7251 LG Vorden.

De begrafenis heeft plaats gevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Zeer onverwacht is uit onze familiekring weggenomen
onze broer, zwager en oom

Toon Ruiterkamp
ECHTGENOOT VAN M.J. KORENBLIK

op de leeftijd van 73 jaar.

Ingen (Bet.):
Vorden:
Vorden:

Hengelo (G.):
Vorden:
Vorden:

fam. W.H. Ruiterkamp
fam. H.J. Ruiterkamp
fam. D. Bargeman
fam. G.J. Ruiterkamp sr.
fam. Joh. Rietman
fam. G. Korenblik
neven en nichten

Vorden, 8 februari 1989.

ti

Uitvoering
Chr. Muziekvereniging

„Sursum Corda

op 3 en 4 maart a.s.
in het Dorpscentrum
van Vorden
Aanvang 19.30 uur

GRATIS toegangskas rten afhalen
op 20 en 21 februari
tussen 19.00 en 21.00 uur
in het Dorpscentrurh

Het Bestuur

voor

DEZE WEEK:

Heerlijke Pizza en
Hawaiï stokken
EN

Tompoucen van uo voor
BIJ:

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

1,95

1,50

Carnavalsvereniging
„de Deurdreajers"

1e prijs 1026
2e prijs 1531
3e prijs 1940
4e prijs 1236
5e prijs 3383
6e prijs 1990

UITSLAG
VERLOTING:

7e prijs 2258
8e prijs 1438
9e prijs 2330

10e prijs 0087
11e prijs 2071

Prijzen zijn af te halen bij A. van de Mey,
Gr. van Limburg Stirumstraat 6, Vorden.

Muziekvereniging 720
Concordia jaar

a.s. zondag, 19 februari

FRÜHSCHOPPEN
11.30 uur in „de Herberg"

m. m. v. de 8 Kastelendarpers
en Rudolf Sluier

ENTREE f 2,50 / LOTENHOUDERS GRATIS

N.B.: De 2e openbare trekking van onze grote jubi-
leumverloting vindt plaats ten kantore van no-
taris Greven, dr. C. Lulofsweg 2a alhier op vrij-
dag 17 februari 1989 om 16.00 uur en zal te-
vens bekend worden gemaakt op zondag 19 fe-
bruari.

UITSLAG Ie TREKKING: lotnrs.
225 - 463 - 150 - 297 - 114 - 108 - 344 - 292

Adverteren kost geld
niet adverteren kost

MEER GELD!

Feest Agenda 75 jaar

VORDEN
RECEPTIE + FEESTAVOND
bij „de Herberg"

JUBILEUMDAGEN
i.s. m. Jong Gel re Lochem

Feestterrein „de Wildenborch'

JUBILEUM REVUE

Dorpscentrum

Doe mee aan onze voorjaarsprijsvraag en

Win een Keurslager
Krokus-schotel!

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

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

Onze aanbiedingen van deze week
VOOR HET WEEKEND RECEPT

Hamlapjes
500 gram

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Portie Ba b i Pa n ga n g
met gratis portie
bami of nasi

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 g 4,98

Hamburger
Pigalle
per stuk

1,55
WOENSDAG: GEHAKT:
H.O.H. 500 g 4,98
Runder 500 g 5,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Corned beef
100 gram 1,35

Boerengehakt
gebraden,
100 gram 1,25

En natuurlijk on^e nieuwe Krokusburger
Het nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen,
feestelijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet.

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen! Per stukic ••
De Keurslager

Verstand va n
lekker vlees

Zutphenseweg 16 Vorden
Tel. 05752-1321

K

Zaterdag

8 JULI

ZATERDAG

5 AUG. +
ZONDAG

6 AUG.

VRIJDAG

3 NOV. +
ZATERDAG

4 NOV.

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

ZUTPHENSEWEG 15
VORDEN

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

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kun t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op stijlvolle wij/e de u i tvaar t .

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.Ci. Ikrendsen. Stroilijk 9. Vorden. 05752-1844

erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

IEDERE WOENSDAGMIDDAG SPECIAAL GEOPEND VOOR INFORMATIE EN ADVIEZEN

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 of 3367

MAJUANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Hel meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

DE VALEWEIDE" NARCISSEN 2 bossen 5,75
ANJERS 1 bos (10 tak) 5,95

PRIMULA'S3s,uks5,-



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 kan men 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 computer 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. De koffie staat klaar.

Rabobank Q Vorden
Meer bank voor uw geld Tel. 1888
N.B.:éjoor overige bankzaken is ons kantoor gesloten.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Gö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Vordens Toneel
in het Dorpscentrum

op 25 februari
met

PASOP
VOOR

DE BUREN

Wordt ook een meisje

moeder! Ma|sovjt

is excl. verkrijgbaar bij:

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

mei
Televisie

reparaties
direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

MIN FELEVISII vimo

BREDEVELD

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Rijschool
W. Oortgiesen

Hét adres voor uw voordelige opleidingen.

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

u W0rdt óók schoon

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752-2637

O
. 7251

fons Jansen ™
erkend gas- en watertechnisch

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

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

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374 Privé 2830

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

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

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus F.en nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van ?en elektrische
bediening d.m.v Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

r interieuradviseur

•Iritijfiieterse
Hackforterweg 19,
Wichmond. Tel. 05754-517

Ruige panlat p/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 P/m 3,50
Gesch. balkje 32/50 P/m 1,95
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655

Bij inlevering van deze bon

Musli-kruidkoek
van 4,25 voor 3,25

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 16 februari 1989
50e jaargang nr. 46

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

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

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

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

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

OUWVERGUNNIN-
GEN

Op 7 februari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer W. Polman, Dorpsstraat 22,

voor het verbouwen/uitbreiden van
een winkel op het perceel Dorpsstraat
22 te Vorden;

- de heer H. Wagenvoort, Almenseweg
35, voor het verbouwen van een toi-
letruimte en het bouwen van een
opslag/berging op het perceel Almen-
seweg 35 te Vorden;

- het Agrarisch Belangen Centrum te
Lochem voor het verbouwen van een
winkel/magazijn aan de Stationsweg
22 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.

ERKIEZING VAN
DE LEDEN VAN

HETEUROPESE
PARLEMENT STEM-

MEN PER BRIEF
De burgemeester van Vorden brengt
het volgende ter openbare kennis:
Het stemmen per brief zal mogelijk zijn
voor de volgende categorieën l ezers:
A. Nederlanders, die wonen in het bui-

tenland;
B. Nederlanders, die wonen in de Ne-

derlandse Antillen of Aruba, als zij
tenminste tien jaar in Nederland
hebben gewoond;

C. Nederlanders, die op 15 juni 1989 in
het buitenland werken;

D. Een Nederlands gezinslid van C.

Bovendien moeten zij op 15 juni 1989 18
jaar of ouder zijn. Op het gemeentese-
cretarie is een folder verkrijgbaar. Deze
folder kunt u naar Nederlandse familie-
leden, vrienden of kennissen sturen om
hen op de hoogte te stellen van de mo-
gelijkheden om aan de stemming mee
te doen. .
Vanaf 3 januari 1989 zijn er formulieren
beschikbaar, waarmee in het buitenland
wonende of werkzame Nederlanders
kunnen verzoeken om aan de stemming
deel te nemen. Voor de kiezers ge-
noemd onder A en B dienen de formu-
lieren op 19 april 1989 te zijn ontvangen
door de Rijksinspectie van de bevol-
kingsregisters te 's-Gravenhage.

Uiterlijk 18 mei 1989 moeten de formu-
lieren van de kiezers genoemd onder C
en D ontvangen zijn op het gemeentese-
cretarie waar zij ingeschreven zijn.
Nadere inlichtingen worden op het ge-
meentesecretarie verstrekt

ERGADERINGEN
RAADSCOMMIS-

SIES
De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op dinsdag, 21 fe-
bruari 1989, om 19.30 uur in de vergader-
zaal van het gemeentehuis. Op de agen-
da staan onder andere de volgende
punten:
- reconstructie Deldensebroekweg;
- vervallenverklaring van de verorde-

ning rioolrechten van de gemeente
Warnsveld;

- beschikbaarstellen van een krediet
voor het bouwrijpmaken van 3 stand-
plaatsen aan de Overweg;

- herinrichting openbaar terrein rond-
om het kruisgebouw aan het Jebbink;

- opvang asielzoekers;
- startsubsidie Postduivenvereniging

'Vorden';
- vervallenverklaring Legesverordening

1988 van de gemeente Warnsveld en
van toepassing verklaren van de Le-
gesverordeningen 1988 en 1989 van de
gemeente Vorden;

- vervallenverklaring verordening Hon-
denbelasting van de gemeente
Warnsveld en van toepassing verkla-
ren van de verordening Hondenbelas-
ting 1989 van de gemeente Vorden;

- vervallenverklaring verordening Af-
valstoffenheffing 1988 van de ge-
meente Warnsveld en van toepassing
verklaren van de verordening Afval-
stoffenheffing 1989 van de gemeente
Vorden;

- uitbreiding personele capaciteit i.v.m.
gemeentelijke herindeling.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag, 21 februari
1989, om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
- aanpassing gemeenschappelijke rege-

ling recreatieschap 'De Graafschap';
- eenheidsoefenterrein (EOT) Groote

Veld.

De commissie voor welzijn c.a. verga-
dert op woensdag, 22 februari 1989 om
19.30 uur in de vergaderzaal van het ge-
meentehuis. Op de agenda staan onder
andere de volgende punten:
- opvang asielzoekers;
- startsubsidie Postduivenvereniging

'Vorden';
- aanvaarding schenking 2 bronzen

beelden;
- subsidie 1989;
- vervallen verklaren van de Verorde-

ning Geldelijke Steun ouderen bij
verhuizing 1986 van de gemeente
Warnsveld voor het aan de gemeente
Vorden toegevoegd gebied.

ijlbOUWVERGUN-
iï^NING MET GE-

BRUIKMAKING VAN
VRIJSTELLINGSMO-

GELIJKHEID BE-
STEMMINGSPLAN

De burgemeester van Vorden maakt be-
kend dat het college van B&W voorne-
mens is om, met toepassing van het be-
paalde in artikel Ka van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening juncto artikel 21
van het Besluit op de Ruimtelijke Orde-
ning, vrijstelling te verlenen van de be-
palingen van het bestemmingsplan
'Buitengebied 197f teneinde medewer-
king te kunnen verlenen aan het bouw-
plan van R.G. Krijt, Hackforterweg 33
(Camping 'De Kleine Steege') te Wich-
mond voor het bouwen van een toilet-
gebouw. Het betreffende verzoek/
bouwplan ligt tot en met 3 maart 1989
voor een ieder ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling Ruimtelijke Orde-
ning c.a. (koetshuis). Gedurende die
termijn kan een ieder schriftelijk bezwa-
ren indienen tegen het verlenen van
deze vrijstelling bij B&W.

NFORMATIE OM-
TRENTDE SINDS l

JANUARI 1989 GE-
WIJZIGDE 'REGE-

LING GELDELIJKE
STEUN HUISVESTING

GEHANDICAPTEN'

Subsidieregeling voor
woningaanpassing voor
gehandicapten verbeterd

Sinds 1976 bestaat de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet (AAW) die
ressorteert onder het ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid. Daar-
aan gekoppeld is een subsidieregeling

onder verantwoordelijkheid van het mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer, de Re-
geling Geldelijke Steun Huisvesting
Gehandicapten. Op grond daarvan kun-
nen gehandicapten hun woonruimte
(laten) aanpassen, of verhuizen naar een
aangepaste woonruimte, zodat zij zo-
veel mogelijk normaal en zelfstandig
kunnen wonen en functioneren. Om ge-
bruik te kunnen maken van de regeling
moet men altijd bij de gemeente zijn.

Voor welke soorten
woonruimte
Woonruimte betekent in dit verband:
- een zelfstandige woning, met in elk

geval een eigen voordeur, een eigen
keuken, toilet, bad-/doucheruimte;

- een woonwagen op een legale stand-
plaats;

- een woonschip op een legale ligplaats.

Het maakt voor woningen niet uit of het
een huurwoning of eigen woning is.
Maar de subsidieregeling geldt niet voor
vakantiehuisjes, tweede woningen, be-
jaardenoorden en apart verhuurde ka-
mers.
In de loop van de jaren is steeds vaker
een beroep gedaan op de subsidierege-
ling. Globale cijfers geven aan dat er
sprake is van LOOO.OOO in meerdere of
mindere mate gehandicapten in Neder-
land. Daarnaast is te verwachten dat -
door de toenemende vergrijzing - een
groeiend aantal ouderen mogelijk een
beroep zal gaan doen op gesubsidieerde
kleine voorzieningen in de woning, ook
met het oog op het zelfstandig kunnen/
willen blijven wonen. Voorzieningen
betekent in het algemeen bouwkundige
of woontechnische ingrepen in of aan
de woj^uimte, bedoeld om ergonomi-
sche MRmmeringen voor de belang-
hebbende ofte heffen ofte beperken.

Voor wie geldt de regeling
Somn^^ mensen denken bij woning-
aanpaSmg alleen aan rolstoelgebrui-
kers.
Maar de regeling is in principe van toe-
passing voor alle mensen die in hun be-
wegingen blijvend worden gehinderd
als gevolg van ziekte, een ongeval,
ouderdom of aangeboren functiestoor-
nissen. Als het evenwel gaat om proble-
men als gevolg van vocht, tocht of aller-
gieën kan men geen beroep doen op
deze regeling. Gebruikers kunnen bin-
nen de VROM-subsidieregeling alleen
de onroerende voorzieningen vergoed
krijgen; roerende voorzieningen zijn in
de AAW geregeld (bijv. rolstoel, aange-
paste auto etc.) waarvoor men bij de
Gemeenschappelijke Medische Dienst
(GMD) moet zijn die met de uitvoering
van de AAW is belast.

Voor welke voorzieningen een
bijdrage
De GMD speelt voor de woningaanpas-
singen ook een belangrijke rol. Deze
dienst geeft medisch-ergonomisch ad-
vies aan gemeenten over de te treffen
voorzieningen. De gemeente is ver-
plicht om zo'n advies in te winnen als
het om voorzieningen gaat die samen
meer dan f 2000,- kosten. Voor voorzie-
ningen beneden dat bedrag - dus in het
algemeen eenvoudige en kleine ingre-
pen - kan de gemeente veelal een beslis-
sing nemen zonder advies. Overigens:
de kosten van elk GMD-advies worden
betaald door het ministerie van VROM;
de gehandicapte of zijn/haar huisgeno-
ten hoeven zich daarover dus geen zor-
gen te maken.
Als kleine voorzieningen niet voldoen-
de zijn, bestaan de volgende mogelijk-
heden - afhankelijk van de handicap en
de woonruimte:
* Aanpassen van de huidige woning of

permanent bewoonde woonwagen of
woonschip aan de handicap door het
treffen van technische/bouwkundige
voorzieningen.

* Verhuizen naar een reeds geschikte
woning of naar een woning die beter
geschikt te maken is dan het huidige
huis.

* Vergoeden van de verhuiskosten.
* Tijdelijke huisvesting van de gehandi-

capten en zijn/haar huisgenoten als
de woning ingrijpend moet worden
verbouwd.

* Vergoeden van onderhouds-, repara-

tie- of keuringswerkzaamheden aan
trapliften en andere mechanische
woonvoorzieningen voor gehandi-
capten aan woning en woongebou-
wen, die al met een bijdrage op grond
van deze regeling - of een vergelijkba-
re eerdere regeling - zijn aangebracht.
Echter, nu zijn voor deze vergoedin-
gen maximum bedragen vastgesteld.

Hoe krijgt men een bijdrage en
hoeveel
Kenmerkend voor deze subsidierege-
ling is dat de kosten van de noodzakelij-
ke, goedgekeurde voorzieningen volle-
dig worden betaald door de gemeente.
Een aanpassing kost de aanvrager in
principe geen geld, tenzij hij/zij meer
wil dan goedgekeurd is. Kosten bene-
den de f250,- worden niet vergoed. Als
het bedrag ligt beneden de f 2000,- dan
geldt de zogeheten 'verkorte procedure'
voor eenvoudige, nader genoemde
voorzieningen. De gemeente kan dan
zonder GMD-advies beslissen.

Is het bedrag hoger, tot een maximum
van f 45000,- (voor woonschepen en
woonwagens is het maximum f ËOOO,-),
dan moet de gemeente wél f en advies
vragen aan de GMD, maar mag nog
steeds zelfstandig beslissen. Blijkt dat
de kosten boven f 45000,- liggen dan
moet de gemeente eerst overleggen met
het ministerie. Het geheel is een verbe-
tering vergeleken bij voorgaande rege-
ling, toen de gemeente maar-mocht be-
slissen tot een bedrag van f15000,-. Kos-
ten tot f 15000,- worden als uitkering
ineens vergoed. Voor bedragen boven f
15000,- moet de betrokkene zelf een le-
ning afsluiten. Maar het geld wordt in
20 jaarlijkse gelijke bijdragen door de
gemeente vergoed, inclusief een ver-
goeding van de rente die men moet be-
talen. De vergoedingen voor de lening
zelf hoeven niet voor de belasting opge-
geven te worden. De vergoeding voor
de ontvangen rente wel; maar tegelijk
kan de aan de bank te betalen rente wor-
den afgetrokken.
Verder is er een verhuiaj«|tenregeling,
waarbij maximaal f 30^P wordt ver-
goed (in de vier grote steden maximaal f
3500,-) bij een noodzakelijke verhui-
zing. Een voorwaarde die hierbij gesteld
wordt, is dat de verhuizing pas kan
plaatsvinden, indien de^wneente een
beschikking heeft doei^Ptgaan n.a.v.
het GMD-advies.

Meer informatie
Voor alle aanvragen om een financiële
vergoeding moet men bij de gemeente
zijn. Daar zijn ook alle benodigde for-
mulieren verkrijgbaar. Folders met
meer informatie zijn binnenkort ook
verkrijgbaar bij de gemeente, bij de wo-
ningbouwverenigingen en bij het mini-
sterie van Volkshuisvesting, Ruimtelij-
ke Ordening e*h Milieubeheer, afdeling
Beheer en Distributie, telefoon:
070-264201, toestel 2301/2983.

Ifr• iT L*'
ENHEIDSOEFEN-

TERREIN
Zoals al eerder is aangegeven, 'vloeit het
voornemen om een EOT Groote Veld
in te richten, voort uit een regeringsbe-
slissing, die is neergelegd in het Struc-
tuurschema Militaire Terreinen.
In deze editie iets over de te volgen
MER-procedure
De eerste stap, die nu zal worden gezet
is het opstellen van een milieu-
effectrapport, volgens een in de wet ge-
regelde procedure. Een onafhankelijke
commissie van deskundigen, de
Commissie-MER, zal de verschillende
mogelijkheden van inrichting toetsen
op hun consequenties voor het milieu,
op basis waarvan aanbevelingen zullen
worden gedaan voor de inrichting. Een
milieu-effectrapport komt als volgt tot
stand:

1. Het zg. Bevoegd gezag maakt in de
Staatscourant en in dagbladen het
voornemen van de Initiaftiefnemer
bekend. Bij het EOT Groote Veld
vervult de Staatssecretaris van De-
fensie de rol van het Bevoegd Gezag
en is de Direktie Gelderland van de
Dienst Gebouwen, Werken en Ter-
reinen van het Ministerie van Defen-
sie initiatiefnemer (de dienst die uit-
eindelijk het plan uitvoert).

2. Na publicatie volgt een periode,
waarin eenieder zijn wensen voor het
te verrichten MER-onderzoek ken-
baar kan maken (Ie inspraakmoge-
lijkheid). Deze startnotitie is mede
ten behoeve van deze inspraakronde

opgesteld. Bovendien zal in deze pe-
riode een informatieavond worden
gehouden. In deze periode brengen
ook de wettelijke adviseurs van de
Ministeries van VROM en Land-
bouw en Visserij advies uit over het
te verrichten onderzoek.

3. De Commissie-MER stelt, rekening
houdend met de toegezonden wen-
sen, een advies voor de richtlijnen
voor het onderzoek op.

4. Het Bevoegd Gezag (de Staatssecre-
taris van Defensie) stelt met in acht
name van het advies van de
Commissie-MER en inspraakreacties
de richtlijnen voor het MER vast.

5. De Initiatiefnemer stelt het MER op.
(In de praktijk zal hij het verrichten
van onderzoek en het samenstellen
van het rapport uitbesteden aan een
terzake deskundig adviesbureau).

6. Het MER wordt door het Bevoegd
Gezag op zijn aanvaardbaarheid
beoordeeld.

7. Het resultaat van het onderzoek als-
mede de aanbevelingen voor de
inrichting worden ter inzage gelegd.
Eenieder kan opmerkingen en aan-
merkingen over het MER maken (2e
inspraakmogelijkheid). In deze fase
brengen ook de wetteljjke adviseurs
advies uit over de kwaliteit en volle-
digheid van het onderzoek. Om de
inspraak zo concreet mogelijk te ma-
ken zal op dit moment in de procedu-
re ook een concept-inrichtingsplan
(uiteraard op basis van de aanbeve-
lingen) ter inzage worden gelegd.

8. De Commissie-MER toetst het MER
op kwaliteit en volledigheid en
brengt hierover een advies uit aan het
Bevoegd Gezag.

9. Na eventuele bijstelling of aanvulling
stelt het Bevoegd Gezag het rapport
vast. Vervolgens wordt, rekening
houdend met de aanbevelingen uit
het MER, het oordeel van het Be-
voegd Gezag en de inspraak een defi-
nitief plan voor de inrichting van het
oefenterrein opgesteld. Bovendien
zal een beheersplan worden gemaakt,
waarin staat aangegeven hoe, na de
inrichting, het terrein moet worden
onderhouden en aan welke voorwaar-
den de verschillende gebruikers zich
zullen moeten houden. De Minister
van Defensie stelt het definitieve
inrichtingsplan vast. Het EOT zal uit-
eindelijk ook moeten worden vastge-
legd in het provinciale streekplan en
de gemeentelijke bestemmingsplan-
nen. De procedures van het tot stand
komen van deze plannen zijn aange-
geven in de Wet Ruimtelijke Orde-
ning. Daarbij zijn mogelijkheden van
toepassing met betrekking tot in-
spraak, bezwaar maken van gemeen-
teraad en Provinciale Staten en be-
roep bij de Kroon.

Ie inspraakmogelijkheid: Tot 7 maart
kan iedereen zijn wensen voor de
milieu-effect-rapportage kenbaar ma-
ken. Het gaat daarbij om de vraag, welk
onderzoek verricht en met welke zaken
het milieu-effect-rapportage rekening
zou moeten houden.

Meningen en wensen kunnen vóór 7
maart a.s schriftelijk kenbaar gemaakt
worden aan Inspraak MER EOT Groote
Veld, Ministerie van Defensie, Bureau
CROMD, Postbus 2001, 2500 ES Den
Haag.

Zolang de voorraad strekt zijn exempla-
ren van de startnotitie, alsmede de
brochure 'het Eenheidsoefenterrein
Groote Veld' gratis verkrijgbaar ter se-
cretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
c.a. (Koetshuis).

Volgende week:
Stellingname college tegen EOT
Groote Veld (raadsvoorstel, te behan-
delen in vergadering van 28 februari
1989).

Jong Gelre

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELUK-
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.

Jong Gelre houdt maandag 20 februari
haar maandelijkse badmintonavond.
Dit is bij Appie-Happie in de Veldhoek.

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
A.s. woensdag 22 februari is er weer de
Bejaardensoosmiddag in het Ludgerus-
gebouw. Na de koffie en opening zal ds.
Adolfsen en mevr. Adolfsen-Nijland uit
Doetinchem de middag voor de bejaar-
den verzorgen. Mevr. Adolfsen houdt
een lezing met als onderwerp 'Volksge-
loof in het dagelijks leven' en ds. Adolf-
sen zal verhalen en voordrachten doen
in het dialect. Dus dit belooft zeker
weer een mooie middag te worden.
Vanaf 60 jaar is iedereen van harte wel-
kom op de bejaardenmiddag en men
hoopt dan allen te mogen begroeten.

vmmmmmmmmmmm^m^^^^^^

Agenda
FEBRUARI:
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 NC VB 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
22 LR en PC de Graafschap,

Ledenvergadering
23 Conciliair Proces, Ludgerusgebouw

Wichmond
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

Vorden
3 Wereldgebedsuur in de RK Kerk

Vierakker, Gezamenlijke
vrouwenverenigingen

3 -f- 5Open 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
11 LR en PC de Graafschap, Feestavond
12 Open Tafel de Wehme, Vorden
14 Soos Kranenburg, Passie-middag
14 Open Tafel de Wehme, Vorden
15 HVG dorp Vorden, Paasviering
15 Ned. Bond v. Plattelandsvr. Vorden,

bijeenkomst
15 HVG Vierakker-Wichmond, groente

en fruit avond
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum

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

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

Dorpscentrm, doe-middag
21 KPO Vierakker, Voordracht
21 KPO Vorden, bijeenkomst
21 + 24 Open Tafel de Wehme, Vorden
28 Soos Kranenburg, gym, kaarten,

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

Ringsamenkomst
29 Bejaarden Vierakker-Wichmond
30 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
31 Open Tafel de Wehme, Vorden
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Er gaat heel
wat gebeuren

Wij krijgen een
nieuwe
TEXTIELAFDELING

En een nog betere service

De werklui hebben
ruimte nodig

Daarom moet de winkel
helemaal leeg

Kom profiteren van
deze superkortingen!

TSS^"™
daarom

a«e schoenen
nu voor
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Arnhemsestraat 17
6971 ANBrummen
Tel.:05756-2393
Telefax: 05756-4410

accountants-administ||tieconsulenten

Usselkade18 PJ||
7201 HDZutphen 7fpfP
Tel.: 05750-18515
Telefax: 05750-10966 TÜ Hl

"Adconed,
lenten" behoort tot de
Tot deze groep behoren verder: \

Walgemoed & Co, registeracd|||||||||
Harlaar&Co, belasting-ad vise||||

• Walgemoed-Advies,
satie en automatisering
Bureau voor BranGhebelangeri|i||||||||
consultants.

ENIG IDEE WAT
GEHANDICAPT ZIJN KAN BETEKENEN?

ENIG IDEE HOE WE GEHANDICAPTEN
KUNNEN HELPEN?

ALS HET JE WAT DOET, DOE DAN WAT.

*3669

* 06-3212166*

Eekker Electro B.V.
ectro Technisch
stallatiebedrijf

:

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

"P^ HUUR l IN CENTRUM VAN RUURLO

bedrijfsruimte
van + 280 m2

Ruimte is voorzien van
systeemplafond,
toilettengroep
en geïsoleerd.

Achter ruime parkeergelegenheid.

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

GEMEENTE
VORDEN

Op de afdeling Financiën, bureau boekhouding en ad-
ministratie wordt gevraagd een

MEDEWERKER (M/V)
De aan te stellen medewerker(ster) zal hoofdzakelijk
worden belast met het verzorgen van de financiële ad-
ministratie met behulp van een micro-computer en
overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Vereist zijn:
- opleidingsniveau HAVO-MEAO
- bereidheid om in teamverband te werken
- boekhoudkundige kennis,

b.v. praktijkdiploma boekhouden

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring:
f 2.009,- - f 2.353,-.
Onder 22 jaar vindt jeugdaftrek plaats.

Verdere informatie over deze funktie wordt gaarne ver-
strekt door de heer T.M. van Hunnik, chef afdeling
financiën. Tel.nr. 05752-2323, toestel 15.

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10 dagen na
het verschijnen van dit blad te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Vorden,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

1/̂ /7 A I Scheggertdijk 10
/tOw Almen Tei.: 05751-1290

HORECA BUITEN CENTRUM
Voor uw feesten van klein tot groot.
Wij verstrekken U gaarne, vrijblijvend, informatie.

Kegelbanen Bowlingbanen Schietkelder Restaurants

Als de stroom
plotseling uitvalt

moet er bij u een
lichtje gaan/

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

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Bukseweg 11 - Wlchmond - Telefoon 05754-755.
Liirstriit 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officieel domler PHILIPS
TelefooninstmHfties on
PHILIPS AuttMhfoon



OPEL

Off. GM-dealer voor OPEiyiSUZU

OPEL SERVICE

W. J. dS" KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

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

KUNSTSTOFKOZIJNEN
nu ook in Ruurlo

FINSTRAi
laat uw oude kozijnen, deuren
en ramen vervangen door
onderhoudsvrije kunststof
kozijnen, ramen en
deuren. Deze worden
door ons onder
garantie geplaatst.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

FINALE
^ 8

Donderdag
23 februari om 14.30 uur

geven wij een

Demonstratie
van de 50*" I6S

Vanaf maart ook
KARATE op de WOENSDAGAVOND

Bel voor informatie

ïndoor sport vorden
Tel. 3433

't Beeckland
Chr. School voor LH.N.O.

Het Hoge 41,
7251 XVVorden
Tel. 05752-1512

- Afstudeermogelijkheden
op A-, B-, C- en D-niveau.

- Doorstromingsmogelijkheden
vele vormen van
M.B.O. (MiddelbajflBeroeps Onderwijs)
K.M.B.O. (Kort Mî ^baar Beroeps Onderwijs) en
andere opleidingen.

- Toelatingseis:
voor het 1 e
8e groep van de school gevolgd hebben.

voor het 2e en 3e leerjaar:
onder bepaalde voorwaarden 1 , resp 2 jaar
voortgezet onderwijs.

- Aanmelding:
voor het 1 e leerjaar bij voorkeur via de direkteurvan
de basisschool.
Voor toelating tot hogere leerjaren kunt u zich
rechtstreeks wenden tot de school.

LA. Nijhoff, dir.

RESTANTENMARKT

vr ibi
UW ALLERLAATSTE KANS
OM TE PROFITEREN TIJDENS ONZE

RESTANTENMARKT op
DONDERDAG 16 februari
VRIJDAG 17 februari
ZATERDAG 18 februari

U BENT WELKOM BIJ

Ütesel
'^ ^ mode

Parkeren voor de deur.
Dames-, heren- en kindermode

BU. 3. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381

OPRUIMING
DEZE 3 DAGEN KUNT U DUBBEL PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN o A

* HOEKKOMBINAtlES in: stof, lederen leder look

* WANDMEUBELEN in: alpine wit, grenen, donker en blank eiken

* MASSIEF EIKEN bankstellen en eethoeken

* ruime kollektie SLAAPKAMERS, matrassen etc.

* MERKTAPIJT, uit voorraad leverbaar voor scherpe prijzen
en gratis leggen.

woningtextiel OA7Z6

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN 1998,-

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL 05752-1514*
J.W. HAGEMANSTRAAT 3 - EIBERGEN - TEL. 05454-74190

* GRATIS RESERVERING EN
VERZEKERING VOOR LATERE
LEVERING

* RUIM 7000 M2 MEUBEL- EN
TAPIJTTOONZAAL

RESTAURANT e

Grill
Weekend

za. 18 en zo. 19 februari.

5 soorten vlees
van de Grill

biefstuk, varkenshaas,
grill vlees, kipfilet

& lamsvlees.

VOOR U GEGRILLED
EN GESERVEERD MET:
rauwkost, frites, sauzen,

stokbrood
& kruidenboter

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,- P.P.

l
de Timmerieë
RESTAURANT & CAFÉ /A

Arie en Annelle ^**iL
Lochemscweg 16-7231 PI) Warmveld

Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

Nog maar vier weken
dan pakken we uit op
Kerkstraat 1 in Vorden

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

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213



Opknapbeurt basisschool 'De
Klimop' Wichmond bijna gereed

Nieuwe 'Kronyck'
Het nieuwste nummer van de 'Kronyck'
het huisorgaan van de vereniging 'Oud-
Vorden', bevat ook dit keer weer talrijke
lezenswaardige artikelen. Min of meer
uitvoerig worden hierin o.a. het gellee-
monument en de openbare bibliotheek
beschreven. Het artikel over de buurt-
vereniging Delden geeft een beeld van
de Achterhoekse samenleving in zo'n
buurt. Een oud ambacht, dat van kuiper,
in dit geval kuiper Hofs aan de Dorps-
straat wordt zodanig beschreven dat
men een goed inzicht in dit oud beroep
krijgt. Als je leest hoe ene Teunis Stol-
tenborg op de Bargekamp aan zijn eind
gekomen is weetje dat alcohol toen ook
al veel narigheid veroorzaakt. Aan het
boekje waarvan de tekst met veel
foto's is verluchtigd, is door de drukker,
drukkerij Weevers, wat materiaal en uit-
voering betreft, veel aandacht besteed.
Het is zijn prijs, f 5,- bij boekhandel
Loga, dan ook ten volle waard.

Met behulp van veel enthousiaste ouders heeft basisschool 'De Klimop' aan de Dorpsstraat te Wichmond in
de afgelopen maanden een grondige opknapbeurt gekregen: de kozijnen zijn gedeeltelijk vernieuwd, het
handvaardigheidslokaal is opgeknapt en de hele school heeft een schilderbeurt gehad.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Bovendien werd éé: 'an de lokalen van
de vroegere lagere school vergroot en
verbouwd tot een ruim werklokaal voor
de kleuters. De kleuters hebben deze
mooie ruimte, waarin ook het meubilair

voor een groot deel vernieuwd werd,
woensdag 8 februari in gebruik geno-
men. Met de laatste fase van de verbou-
wing - het veranderen van het speelwer-
klokaal tot speellokaal - is begonnen.

Als ook deze ruimte gereed is zal op
feestelijke wijze de verbouwde school in
gebruik genomen worden. Iedereen die
belangstelling heeft krijgt dan de gele-
genheid deze school te bezichtigen.

Deurdreajers
Voor de Vordense karnavalsvereniging
'De Deurdreajers' is het feest nog niet
ten einde, want zondagmiddag 19 fe-
bruari komen Prins Richard en zijn ge-
volg in residentie 'De Herberg' bijeen
voor het traditionele 'kladden' opma-
ken. Tevens kan men dan een videopre-
senïatie van het jl. gehouden karnaval
bekijken. Dit jaar zijn er twee jaarorders
uitgereikt een personen die zich binnen
de 'Deurdreajers' verdienstelijk hebben
gemaakt. De gelukkige bezitters werden
president Johan Engberts en Ab van der
Mey, de Buutreedner 'Appie Happie'.
Bestuur en leden van 'De Deurdreajers'
waren het er tijdens de nabespreking
van dit 30e karnaval roerend overeens
dat in tegenstelling tot voorgaande jaren
de slotavond, waarbij afgevaardigden
van enkele zusterverenigingen aanwe-
zig waren dit keer, een groot succes is
geworden. Mede dankzij eeMM)ot aan-
tal bezoekers welke deze vt^pnavond
bijwoonden.

Sport
Voetbal

nieuws

Uitslagen D-E-F pupillen W
Vorden zaterdag 11 februari
Hanzehal Zutphen: AZC D l-Vorden D2
2-0; Vorden D2-Dierense Boys Dl 2-6;
Wilh. SSS D3-Vorden D2 3-4; Warnsv.
Boys El-Vorden El 0-0; Brummen El-
Vorden El 3-3; Vorden El-Warnsv.
Boys El 1-0; Vorden E l-De Hoven El
4-1; Vorden E2-PAX E2 2-0; Brummen
E3-Vorden E2 3-3; Wilhelm. SSS F2-
Vorden F2 0-0; Erica F2-Vorden F2 0-0;
Vorden F2-Brummen Fl 1-1. Oefen-
wedstrijd veldvoetbal Vorden Dl-KSH
Dl 5-3.

Programma D-E-F pupillen
W Vorden zaterdag 18
februari
Hanzehal Zutphen: Vorden Dl-Zutphen
Dl; Wilhelm. SSS Dl-Vorden Dl; Vor-
den Dl-Wilhelmina SSS D2; De Hoven
Fl-Vorden F3; Vorden F3-Gaz. Nieu-
wland F2. Oefenwedstrijd veldvoetbal:
Vorden D2-SHE Dl; KSH El-Vorden
El-11. Bekerwedstrijd: Vorden Fl-Sp.
Brummen Fl.

Uitslagen zondag 12 februari
VVG l-Vorden l 1-0; Vorden 2-Wit-
kampers 2 1-0; Reunie 4-Vorden 3 2-8;
Vorden 4-Sp. Brummen 5 3-2; IJssel-
boys 1-Vorden 6 12-1; Vorden 7-PAX 10
1-5; Vorden 8-SHE 6 8-3.

Programma zondag 19
februari
Vorden 1-Etten 1; Erix 2-Vorden 2; Vor-
den 3-RKZVC 4; Vorden 4-PAX 6;
Zuthphania 5-Vorden 5; Be Quick
7-Vorden 6; Erica 7-Vorden 7; Vorden
8-AZC7.

Vorden verliest met
1-0 van WG
Gaanderen
Een blik op de ranglijst laat zien dat zich
momenteel een stapel donkere wolken
boven de hoofden van de spelers van
Vorden l samen pakken. Doordat zon-

dag met 1-0 van VVG uit Gaanderen
werd verloren, staan de geelzwarten
troosteloos onderaan met 10 punten uit
15 wedstrijden. De Vordenaren staan
met een gelijk aantal gespeelde wedstrij-
den twee punten achter op Kotten en
drie punten op Eibergen, Terborg en
Ulftse Boys. Met nog zeven wedstrijden
voor de boeg is er weliswaar nog van
alles mogelijk, maar dan zal Vorden l
uit de resterende ontmoetingen toch ze-
ker 8 tot 10 unten moeten behalen wil
men degradatie ontlopen! Zondag tegen
WG werd verdiend verloren. De thuis-
club schiep zich de meeste en de betere
kansen. Voor rus-t kansen voor Ebbers
en Scholten, terwijl Stevens en Smeenk
aan VVG-zijde resp. tegen paal en lat
schoten. De winnende goal werd na een
h a l f u u r spelen gescoord door Henk ten
Brink. In de tweede helft was WG op-
nieuw de minst slechte ploeg. Vorden
loerde op de counter. In de slotfase
werd getracht om 'luchtmaarschalk'
Mare v.d. Linden in stelling te brengen.

Dit lukte wel, helaas kwam Mare niet
tot scoren. Een kopbal van hem vlak
voor tijd tegen de paal maakte de stem-
ming in Vorden gelederden er niet beter
op. De nederlaag kon niet meer ontlo-
pen worden!

Rabo-Dash
rekreanten toernooi
Zondag 19 februari wordt voor de vierde
keer het Rabo-Dash rekreanten toer-
nooi gespeeld. Dit jaar zullen in totaal
25 teams deelnemen. Er zijn drie da-
mespoules van 5 teams ingedeeld die in
de grote zaal van sporthal 't lebbink hun
poule-wedstrijden zullen spelen, waar-
bij de beste 2e en de drie poulewinnaars
in de finale zullen uitkomen.

Bij de he-
ren spelen 10 teams in 2 poules in de
kleine zaal van het Jebbink. Hier gaan
de eerte twee teams in de poules naar de
finales. Bij de heren komen de volgende
teams in aktie: OVO (Hengelo); Hansa
Zutphen; Grol, Groenlo; VC Almen;
Smash, Beekbergen; Dash, Vorden;
WIVOC Winterswijk; WIK, Steende-
ren; Aktief'81 uit Westervoort en Her-
cules uit Zutphen. Bij de dames komen
uit: Dynamo, Apeldoorn; Longa, Lich-
tenvoorde; Smash, Beekbergen; Hercu-
les, Zutphen; Aktief, Westervoort; Han-
sa, Zutphen; Dynamo, Apeldoorn; Al-
men; WIVOC, Winterswijk; Wessanen,
Vorden; Groenlo; DVO, Hengelo;
Dash, Vorden; Smash, Beekbergen en
WIKSteenderen.

Uw boe-geroep
zalméér

uitrichten dan
het mijne.

Het ziet er
eindelijk naar'

uit dat er een
nieuwe dierenwet1

komt En dat is maar
goed ook, want als

dier heb je maar bitter
weinig rechten. Helaas

is het Ministerie
van Landbouw en
Visserij echter met

een voorstel gekomen
dat nauwelijks verbetering

belooft... Gelukkig heeft de Die-
renbescherming óók een wets -

voorstel klaarliggen, een voorstel
waar je als kalf direct dartel

van wordt!
De meeste

kamerleden
zijn het met het

wetsvoorstel van de
Dierenbescherming
eens. U ook? Zet
dan gauw uw "poot"

in de bijval-bon en
stuur 'm op in een

open envelop (post-
zegel van 65 cent).

Adres: Dieren-
bescherming,
Postbus 85980,
2508 GR
Den Haag.

, BIJVAL-BON ,
Roep "boe", teken hier!
Ik teken ook voor de betere dierenwet van de Dierenbescherming.

NAAM

STRAAT:

I'OSTCOIH-;:

Vi'OONl'IAATS

Wilt u méér doen, dan kan 't zo:

G Ik nee l'graan om deze campagne te laten
slagen. Ik maak vandaan nog l .
over op girorekeningnr. 25685, UIA de

Dierenbescherming, Den Haag o.v.v "Cam-
pagne Wetgeving".

dik word lid van de Dierenbescherming
voor ('28.- per jaar en ontvang hiervoor 6x
per jaar gratis het kJeurenblad Dier.

Tuinkeuring
Dinsdagavond j.l. werd in het Dorpscentrum voorlichting over
tuinen gegeven. Dhr. W.J. Rensenbrink vertoonde daar een dia-
serie, waarbij hy deskundige uitleg gaf en waardevolle aanwij-
zingen voor het inrichten van tuinen by woningen verstrekte.

Door de werkgroep Tuinkeuringen, die deze avond had georganiseerd, werd
verteld hoe de keuringen in hun werk zullen gaan. De opzet is het aanzien
van straten, buurten, buurtschappen enz. mooi te houden en zo mogelijk te
verbeteren. Iedereen, die een tuin heeft, die van de weg af zichtbaar is, kan
daaraan meedoen. Dat geldt dus voor tuinen in het dorp, maar ook in de
kerkdorpen Kranenburg en Wichmond/Vierakker en in het Buitengebied.
De opkomst in het Dorpscentrum was heel goed; een honderdtal bezoekers
genoten van de lezing met dia's en staken het nodige op over de aanleg en het
onderhouden van hun tuinen.
Velen gaven zich tijdens de bijeenkomst al op als deelnemer aan de tuinkeu-
ringen. Daarvoor geldt echter 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd' en een
grotere deelname is prettig. Dat kan nog mondeling, schriftelijk of telefo-
nisch gebeuren bij de volgende leden van de werkgroep: de dames R. Pelg-
rum, tel. 6686 en A. Groen, tel. 2566 en de heren K. Baars, tel. 3303 en J. v.d.
Broek, tel. 1375.
Liefst zo spoedig mogelijk!

Industriële Kring Vorden
Tijdens een door de Industriële Kring Vorden gehouden bijeenkomst
konstateerde voorzitter B. de Regt dat het eerste verenigingsjaar heeft
aangegeven dat er voldoende belangstelling is om een bloeiende Kring
Vorden te kreeëren.

Mevr. mr. te Riet van Centraal Beheer
hield vervolgens een introduktie over
het onderwerp 'Produktaansprakelijk-
heid-. Dit mede in het licht van de Euro-
pese richtlijn welke de lidstaten eigen-
lijk op l augustus 1988 hadden moeten
invoeren. Slechts drie landen hebben
dit evenwel geregeld en de EEG-regels
tot nationale wetgeving gemaakt. Mevr.
te Riet wees erop dat dit onderwerp in
ons land thans in het stadium van een
wetsvoorstel is. De verwachting is dat
het voorstel dit jaar in de Kamer zal
worden afgehandeld. Mevr. te Riet: 'De
EEG-richtlijn geeft zeer strakke en on-
dubbelzinnige regels over risico-
aansprakelijkheid en de inhoud daar-
van. Het kan in het algemeen wel wor-
den beschouwd als zeer konsument-
vriendelijk. Een en ander zal kunnen
leiden tot een toename van schadege-
vallen. De verwachting is niet dat zich
hier Amerikaanse situaties met reusach-
tige schadegevallen zullen voor-
doen. Wel zullen producenten, impor-
teurs en leveranciers rekening moeten

houden met de dreiging en adequate
maatregelen moeten treffen om zich te-
genover onverhoopte risico's te dek-
ken', aldus mevr. te Riet. Na afloop van
haar introduktie werd gretig gebruik ge-
maakt van het vragenuurtje en werden
enige praktijkvoorbeelden ter verduide-
lijking toegelicht.

Win de Keurslager
Krokus-schotel
Ter introduktie van de nieuwe Krokus-
burger, 5 weken lang aktie met elke
week een schitterende opgemaakte
Krokus-schotel met heerlijk vers vlees
voor de 5 winnaars. Haal het deelname-
formulier in de winkel.
Krokusburger
Speciale introduktie-aanbieding: 4 ha-
len, 3 betalen. Verkrijgbaar bij Slagerij
Vlogman (zie ook advertentie).

Politie varia GROEP VORDEN

Gevonden voorwerpen: Rode shawl;
blauwe meisjes handschoen; afdek gaas
voor vrachtauto; witte sprei; groene
spin; l paar wanten; groene hand-
schoen; witte Dutchy gymschoen; sleu-
tels.

Verloren voorwerpen: dameshorloge
rose met groene wijzerplaat; rode knip-
portemonnee f200,-; abonnementskaart
bus; l paar donkere blauwe lederen da-
mes handschoenen; gouden ring, inscr.

LB; d. rode huishoudportomonnee incl.
rijbewijs; dameshorloge met goudkleu-
rige schakelband; zwart/open bivak-
muts; klapportomonnee, bruin, inh. f
25,-; blauwe college sjaal; sierdop van
een velg (Peugeot 205); leesbril in bruin
etui; sierdop velg inscr. Rally en opel
teken; grijze want etirel; zegelring met
zwarte steen; herder, reu; paar zwarte
handschoenen; gouden broche/
steekspeld met 3 tandjes; plastic tas,
inh. bosbouwboek; sleutels.

/

Weekend

Beckenoffuit de Elzas
De Beckenoff is van oorsprong een stoofgerecht van varkensvlees dat in de
oven van de plaatselijke bakker gaar werd gemaakt. Huisvrouwen plaatsten
hun stoofpannen nadat de bakker het dagelijks brood had gebakken in de
nog hete oven en lieten het er zolang in staan (ca. 4 uur) tot de oven was
afgekoeld. Thuis werd het gerecht dan vlak voor het opdienen nog even op
het fornuis opgewarmd. Het is een gerecht waarbij gekookte bladgroenten
zoals spinazie en andijvie maar ook frisse salades goed passen.
Reken voor 4 personen op 600 a 650 gram hamlappen. Verder heeft u nodig:
bouillon (eventueel van een tablet), gedroogde tijm, l eetlepel gedroogde
jeneverbessen, aardappelen, 2 uien en lichte droge witte wijn uit de Elzas
(bijvoorbeeld Riesling of Edelzwicker).
Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen (ca.
l'/2 cm.). Bestrijk wand en bodem van een ovenvaste schaal, waarop een
goed sluitend deksel past royaal met zachte boter. Kneus de jeneverbessen
en strooi er wat peper, zout en V2 theelepel fijngewreven tijm over. Meng
alles door elkaar. Schil 750 gram aardappelen en snijd ze in kleine parten.
Pel de uien en snijd ze in smalle ringen. Leg de helft van de aardappelen in
de schaal, verdeel daarover de helft van de uienringen en strooi er 3/4 van
het jeneverbessenmengsel over. Dek alles af met de rest van de aardappelen
en strooi de rest van het jeneverbessenmengsel erover. Schenk er tenslotte 2
dl. wijn en 2 dl. bouillon bij. Leg het deksel op de schaal en plaats de schaal
in het midden van een reeds tot 175 graden C. voorverwarmde oven. Reken
op een oventijd van 2V2 uur. Temper na l uur de ovenwarmte tot 150 a 160
graden C. Strooi er vlak voor het opdienen eventueel 2 eetlepels fijngehakte
peterselie over en schap alles éénmaal om. Dien het gerecht in een oven-
schaal op.
Tip: Beckenoff kan geruime tijd van te voren gemaakt worden. Het smaakt
zelfs lekkerder als het vlak voor het opdienen even wordt opgewarmd.
Bereidingstijd: ± 30 minuten
Energie per portie: ± 1920 kJ (460 kcal)
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ANBO thans 200 leden
Het echtpaar Maalderink werd vrijdaga-
vond een leuke verrassing bereid toen
zij het dorpscentrum betraden om daar
een bijeenkomst van de ANBO bij te
wonen. Mevr. G. Maalderink-
Arnoldussen bleek nl. het 200e lid van
de ANBO te zijn. Zij ontving uit handen

van voorzitter H. de Graaf een bloem-
stuk, terwijl zij tevens een gratis lidmaat-
schapskaart kreeg aangeboden. De heer
Maalderink viel buiten 'de prijzen'. Hij
was het 199e lid!! Naar aanleiding van de
groei van de ANBO werd deze avond
het woord gevoerd door mevr. P. v.d.

Watering uit Ruurlo, steunfunctionaris
van de ANBO. De heer J. Veenendaal,
voorzitter van de Stichting Welzijn
Ouderen hield eveneens een korte toe-
spraak waarbij hij nog eens wees op de
behoefte die er in Vorden bestaat aan
bejaardenwoningen. Na het officiële ge-
deelte vertoonde de heer G.J. Lubbers
een film over Indonesië. Ook liet hij de
aanwezigen een aantal dia's zien die hij
t.g.v. zijn bezoek aan het land heeft ge-
maakt.

Attraktieve reizenmarkt bij
Rabobank
Een voorproefje van het vakantiegevoel kan iedereen a.s. zaterdag bij
de Rabobank in Vorden opdoen. De anders zo zakelijke bankhal is
omgetoverd in een gezellige markt.

De Zonnebloem
Donderdagavond 16 februari a.s. houdt
de afd. Vorden van de Zonnebloem
haar tweemaandelijkse vergadering in
bejaardencentrum 'De Wehme'. Ieder
die belangstelling heeft voor het Zonne-

is op deze avond van harte
well

In tal van standjes is informatie op te
doen over een reeks van vakantielan-
den, als bijv. stuga's in Zweden, cos-
ta's in Spanje, familiepensioens in Oos-
tenrijk, de kwaliteit van hotels in Grie-
kenland en sight-seeing in Israël. Video-
films van o.a. Cyprus, Frankrijk en
Noorwegen laten de bezoeker van de
markt nog uitgebreider kennismaken
met land en volk. Hoe een reisbureau te
werk gaat en hoe de computer behulp-
zaam is bij 'al vol' of'plaats genoeg' zal
men u graag laten zien. Dat de Rabo-
bank een kwaliteitsbureau heeft, mag
blijken uit een recent onderozek onder
45225 geënquêteerd vakantiegangers.
Uit de antwoorden trekt Frits Bom c.s.
de conslusie dat 'de Rabobank in dit
Konsumenten Waarderingsonderzoek
als keten van boekingskantoren tot de
top van de verkoopinstellingen behoort
te worden gerekend'.

Op het exotische terras aan de rand van
de markt kan men alle indrukken ver-
werken. En als men zich onder te koffie
afvraagt of het huis veilig genoeg is voor

het vakantiegevoel: de plaatselijke poli-
tie is met een stand vertegenwoordigd.
Authentieke voorwerpen uit de Balka-
nlanden worden te koop aangeboden in
de stand van de bekende volksdan-
sgroep Dobro Dosli, die natuurlijk een
aantal optredens verzorgt. In kleurrijke
klederdrachten gestoken wervelt deze
groep over de markt met muziek uit
Macedonië, Romenië of Servië. De va-
kantie komt a.s. zaterdag een stuk dich-
terbij. Zie advertentie elders in dit blad.

HVG-avond
Wichmond
De avond werd geopend door mevr. Eg-
gink in haar nieuwe functie als voorzits-
ter. Het verdere gedeelte van de avond
hebben de dames Groot Wesseldijk
uit Lochem en Laren, ons een fijne
avond bezorgd met hun interessante
schetsjes en voordrachten.

Goede voornemens
vofcbij?
Veel mensen hadden goede voorne-
mens aan het begin van het jaar. Som-
migen zijn al weer lente gestopt of hele-
maal niet begonnen.

Het is zo weer lente
De 'lijners' hebben nu een goede reden
om toch te beginnen, omdat de lente-
mode al gauw komt en een maatje klei-

-ner veel leuker staat.

Malsovit, gezond en
gemakkelijk
Onder de slankprodukten neemt Malso-
vit al 8 jaar een belangrijke plaats in,
omdat het goed werkt, gezond is en ge-
makkelijk vol te houden. Malsovit ver-
krijgbaar bij Bakkerij van Asselt.

Hans Kraxner ziet Abraham

De Vordense dirigent Hans Kraxner is donderdag 9 februari jl. 50 jaar geworden.

Regionale
Poppententoonstelling in
galerie Talantir'
Drie dagen lang zal galerie 'Palantir4 in Vorden (Kranenburg) worden
omgetoverd in een waar poppendomein.

Op dit moment hebben diverse poppen-
liefhebsters hun medewerking ver-
leend om hun markante werkstukken
tentoon te stellen in galerie 'Palantir'.
Geen beursiedee, maar een doordachte
tentoonstelling. De originaliteit en de
kwaliteit van de 2e expositie in galerie
'Palantir' moet evenaren aan de eerste.
Het nadeel van een poppenbeurs is, dat
mensen verdwalen in de hoeveelheid.
Het gaat niet om de hoeveelheid, maar
om de juiste keuze en de manier van
presenteren. Zo zal er in de ruimte, een
hoekje worden gecreërd waar kinderen

zelf poppen kunnen maken. Rondom de
poppen, die zullen worden tentoonge-
steld, zal de omgeving zodanig worden
ingericht dat er een illusie zal ontstaan
tussen werkelijkheid en fantasie. Verder
is er de mogelijkheid deel te nemen aan
een minicursus poppen maken. Drie da-
gen lang, tijdens de paasdagen zal Kra-
nenburg een poppendorp zijn. Mochten
er onder poppenliefhebbers nog men-
sen zijn die mee willen exposeren, dan
kunnen ze zich 's avonds telefonische
in contact stellen met Irma en Fons
Rouwhorst, tel. 6538.

Ter gelegenheid 60-jarig
bestaan 'Vorden'
voetbalwedstrijd Vorden I
FC Twente
Een van de hoogtepunten tijdens het 60-jarig bestaan van de voetbalver-
eniging 'Vorden' zal in sportief opzicht de voetbalwedstrijd tussen Vor-
den l en eredivisionist FC Twente uit Enschede zyn.

Deze wedstrijd wordt gespeeld op vrij-
dagavond 14 juli op het Gemeentelijk
Sportpark te Vorden. Weliswaar wat de
velden betreft een 'stille' periode, de ge-
meente Vorden heeft inmiddels toege-
zegd haar medewerking te zullen verle-
nen en de velden die dag open te stel-
len. De nieuwe akkomodatie (clubhuis
met acht kleedkamers^ral in juli nog
niet in gebruik genonB^ kunnen wor-
den. Bij 'Vorden' heeffmen wel goede
hoop dat de akkomodatie er tijdens het
jubileumweekend (25/26 augustus) zal
staan. Voorzitter Jan van Ark: 'De teke-
ning is klaar en ligt mcj^iteel ter goed-
keuring bij de gemee^P Ik verwacht
binnen tien dagen antwoord en toe-
stemming om te mogen bouwen. We
zullen dan direct met de aannemers
rond de tafel gaan zitten om over de
prijs e.d. te gaan praten. Als dan alles
meezit hoop ik dat we in maart met de
bouw kunnen beginnen', zo zegt Jan
van Ark. Mocht de akkomodatie in
augustus niet gereed zijn, dan gaat het
'Vorden-bestuur' er vanuit dan het
komplex in elk geval voor de herfst in
gebruik kan worden genomen.

Met het oog op de viering van het 60-
jarig bestaan is er bij 'Vorden' een jubi-
leumcommissie in het leven geroepen
die onder leiding staat van de heer D. W.

Hiddink. Een man die in het verleden
jarenlang als voorzitter bij het Zutphen-
se AZC de scepter heeft gezwaaid. Ook
de heer W. Kuyper, ere-voorzitter van
de voetbalvereniging 'Vorden' maakt
deel uit van de commissie.
Het jubileumweekend begint vrijdaga-
vond 25 augustus met een receptie in
Hotel Bakker. Zaterdagmorgen 26
augustus zullen op de Algemene Be-
graafplaats de ontvallen leden worden
herdacht. Dit zal vermoedelijk plaats-
vinden bij het graf van oud-voorzitter de
heer. J. Lammers. 'S middags is er een
reunie in het clubgebouw op het ge-
meentelijk Sportpark. De vraag die op
dit moment aktueel is en in feite ge-
schikt is voor 'Wedden Dat', luidt: zal
deze reunie in het nieuwe of in het oude
clubgebouw plaatsvinden? De jubi-
leumcommissie is momenteeel naarstig
oud-leden aan het opsporen. Tijdens de
reunie wordt er in het clubgebouw te-
vens een foto-expositie gehouden.
Leden en (reeds bekende) oud-leden
hebben inmiddels een oproep ontvan-
gen om oude foto's voor deze expositie
beschikbaar te stellen. Zaterdagavond
26 augustus wordt er in bodega 'Het
Pantoffeltje' een feestavond gepland.
Ook de jeugd van 'Vorden', zowel pupil-
len als junioren zal volop bij de jubi-
leumviering worden betrokken.

Boys Cl-Vorden Cl; SKVH C2-Vorden
C2.

Sportnieuws w Ratti jeugd

De leden van Concordia meenden dat
dit feit niet onopgemerkt voorbij kon
gaan. Thuis aan de Molenweg werd een
dirigerende Abraham in de tuin gezet.

Voor aanvang van de repetitie werd
hem 's avonds een serenade gebracht in
het Dorpscentrum door Concordia tesa-
men met Crescendo Hengelo. Door bei-

de verenigingen werd aan de dirigent
een geheel van chocolade gemaakte
Abraham aangeboden, voor mevr.
Kraxner waren er bloemen.

Presentje voor
dames Dash/Sorbo
Voor de aanvang van een oefenwed-
strijd tussen de dames van Das,h/Sorbo
en de reserves van het Doetinchemse
Orion, kreeg de sponsor van het Vor-
dense damesteam een fraaie kleurenfo-
to van het team aangeboden. Namens
de directie van de Nedac/Sorbo groep
overhandigde verkoopdirecteur Nedac
de heer H. de Jonge Dash/Sorbo twee
wedstrijdballen. De oefenwedstrijd tus-
sen Dash/Sorbo en Orion eindigde in
een Vordense zege. Door beide coaches
was overeengekomen, dat ongeacht het
resultaat, zes sets gespeeld zouden wor-
den. De thuisclub won er vijf te weten
met: 15-11,15-11,15-10, 15-13 en 15-11.
De Doetinchemse dames wonnen één-
maal met 9-15.

W Vorden jeugd
Uitslagen
Zelos Al-Vorden Al 1-3; Colmschate
BI-Vorden BI 0-0; Socii BI-Vorden B2
1-2; Colmschate B2-Vorden B3 7-1; Vor-
den Cl-Vaassen Cl 0-2; Vorden C2-Sp.
Eibergen C3 3-L

Programma J8 februari
Vorden Al-Sp. Eibergen Al; Vorden Bt
Zutphen BI; Vorden B2-K1. Dochteren
BI; Vorden B3-Labor B2; Apeldoornse

Uitslagen zaterdag 11 februari: Ratti Cl-
IJsselstreek C14-L Programma zaterdag
18 februari: Beekbergen Cl-Ratti CL

Sp. Ambon - Ratti ï
1-0
Na een winterstop van ruim twee maan-
den is Ratti afgelopen zaterdag de tweede
helft van de competitie gestart met een
1-0 nederlaag tegen Sp. Ambon uit Does-
burg. Het blessure-leed dat de Kranen-
burgse selectie de eerste helft van de
competitie al danig parten speelde sloeg
daarbij opnieuw toe.

Door het ontbreken van de geblesseer-
de Percey Lash en Jeroen Tolkamp be-
gon Ratti gehandicapt aan het duel.
Ambon zette Ratti vanaf het beginsig-
naal onder druk zonder dat dit kansen
opleverde. Halverwege de eerste helft
moest Dick Smit geblesseerd het veld
verlaten en werd vervangen door André
Balvert. Enkele minuten voor rust werd
een mislukte uittrap van de overigens
uitstekend keepende Robert Bos de
Kranenburgers fataal. De bal werd door
een Ambon-speler opgevangen waarna
eenvoudig 1-0 kon worden gescoord.
Kort daarna moest Jan Leegstra gebles-
seerd het veld verlaten. Aangezien er
door de vele blessures geen tweede wis-
selspeler beschikbaar was moest Ratti
noodgedwongen het duel met K) spelers
voortzetten. Het lukte de Kranenbur-
gers in de tweede helft dan ook nauwe-
lijks om in de buurt van het Ambon-

doel te komen. De Ambon-doelman be-
hoefde slechts eenmaal, na een schot
van Piet Immink, handelend op te tre-
den. Ambon liet enkele goede mogelijk-
heden om de score te verhogen onbenut
waardoor de 1-0 stand tot het eindsig-
naal gehandhaafd bleef. Door dit resul-
taat blijft Ratti hekkesluiter van de eer-
ste klasse.
A.s. zaterdag speelt Ratti in Vaassen te-
gen lijstaanvoerder Vios Vaassen.

Biljarten
Dinsdag 31 januari: Kranenburg 2-De
Boggelaar 3 37-33; Modern I-Kranen-
burg 135-30.
Woensdag l februari: Kranenburg 3-De
Zwaan 2 37-37; Heezen 4-Kranenburg 5
27-39.
Dinsdag 7 februari: De Pauw I-Kranen-
burg 2 28-40; Kranenburg 5-Zwarte
Schaar 3 34-37.
Woensdag 8 februari: Kranenburg I-De
Keu 2 30-40.
Donderdag 9 februari: Kranenburg
4-Kranenburg 3 36-32

Dames Grol-Ratti
0-4
Zondag j 1. moest Ratti aantreden tegen
de koploper, Grol, die weliswaar met
een wedstrijd bovenaan stond. Ratti
ging er met volle moed tegenaan, maar
er werd nog niet goed gevoetbald. De
eerste 20 minuten werd er beetje aange-
rommeld, maar toen begon Ratti beter
te voetballen en dat resulteerde dan ook
tot een schitterend doelpunt van Gerrie
Berendsen. Na de rust begon men weer
goed, maar Grol wilde graag gelijk ko-
men en begon ook feller te voetballen
en zodoende kreeg Ratti meer ruimte
voorin wat na een snelle counter 0-2 be-
tekende. Ratti kon hierna de stand nog
op 0-4 brengen.

T. Tacx
tafeltenniskampioen
T. Tacx is er in geslaagd om bij de senio-
ren (kompetitiespelers) tafeltenniskam-
pioen van Vorden te worden. De laatste
ronde tussen Tacx en J. van Ees moest
de beslissing brengen. De Goma-speler
van Tacx won in twee sets, en kwam
daardoor in het bezit van de 'Herber-
gtrofee'. In de strijd om de derde plaats
won J. Joly uit Hengelo van Vordenaar
Z. Heyink. In de klasse senioren (re-
kreanten) hadden zich 16 man inge-
schreven. Hier werd tweemaal een acht-
kamp gespeeld. A. Wolbers van Goma
was een klasse apart en duidelijk te sterk
voor de rest. Hij kwam in het bezit van
de 'Maxi Food' wisselbeker; 2 G. Kra-
jenbrink; 3 T. de Jong. Bij de meisjes
waren tien deelneemsters, verdeeld
over 2 poules. Ingrid Waarlo werd kam-
pioen; 2 H. Bretveld; 3 P. Berenpas. Al-
len uit Hengelo.
De junioren kende het grootste deelne-
mersveld. In totaal 4 poules van 8 mab.
De winnaars gingen naar de finale en
speelden daar vervolgens een vierkamp.
H. Berenpas van de Toekomst uit Loch-
em werd kampioen; 2 M. Dieks; 3 F.
Wolbers. Deze Vordense tafeltennis-
kampioenschappen, georganiseerd door
de plaatselijke club 'Treffers' trokken in
totaal 67 deelnemers.

C. Bink thans
voorzitter van 'De
Vogelvriend'
De vogelvereniging 'De Vogelvriend'
heeft dit weekend afscheid genomen
van voorzitter Th. Eykelkamp, die 12
jaar deze funktie heeft uitgeoefend. Na-
mens de vereniging werd hij voor het
vele werk dank gebracht door de heer
H.L. Harmsen, die de scheidende voor-
zitter tevens een geschenk onder cou-
vert aanbood. Tevens werd afscheid ge-
nomen van bestuurslid B. Dimmendaal.
De heren C. Bink en T. v.d. Logt zullen
de opengevallen plaatsen in het bestuur
gaan innemen. De heer Bink werd de-
zelfde avond tot voorzitter gekozen. Uit
het jaarverslag van secretaris J. Jansen
bleek dat het ledental iets was gestegen.
Tevens werd gememoreerd dat de
streekshow een succes is geworden.
Penningmeester B. Horsting meldde in
zijn jaaroverzicht een klein nadelig sal-
do. In november aanstaande organiseert
'De Vogelvriend' een kampioenschap
van Vorden. Dat houdt in dat leden van
de zustervereniging uit Vorden 'Ons
Genoegen', die bij een andere organisa-
tie zijn aangesloten, ook hun vogels zul-
len showen.



HCI van pannenfabriek tot
Bouwmaterialencentrum en
Betonindustrie
Hengelo, terwijl omstreeks 1921 in Europa veel landen hun wonden
likten van de Eerste Wereldoorlog, vonden in het kleine Hengelo
Gelderland Evert Jan Lubbers en Albert Gasseling elkaar om samen
aan een betere toekomst te werken. Deze twee aanneemers begonnen
met de fabrikage van cementwaren en handel in boumaterialen 'in den
ruimsten zin' zoals dat bij de wet genoemd wordt.

Aan de Vordenseweg was er een tram-
verbinding. Op no. 4, voor en achter het
huis van Evert Jan, werden met acht
man personeel waterputten, cementrin-
gen, buizen, tegels en dakpannen ge-
maakt. Doordat de nadruk lag op de
produktie van pannen, werd het bedrijf
al gauw 'De Pannenfabriek' genoemd.
Op 4 mei 1932 overleed Evert Jan Lub-
bers en zijn zoon Gerrit volgde hem op
in 1937.

Inmiddels verhuisde 't bedrijf halverwe-
ge de jaren 30 naar de Hummeloseweg
Cl, nu Kruisbergseweg 13 geheten. Daar
ging men zich enkel bezighouden met fa-
brikage en handel. De aannemersaktivi-
teiten werden gestaakt. Ondanks de eco-
nomische wereldcrisis in de jaren 30,
wisten de compagnons niet alleen hun
bedrijf op peil te houden maar zelfs te
laten doorgroeien. Een open vrachtwa-
gen nam in 1933 het vervoer van bouw-
materialen over van de paard en wagen.
In 1963 kwam daar een Chevrolet bij,
welke drie jaar later bij de mobilisatie
werd gevorderd door het Nederlandse
leger. Daarvoor in de plaats werd een
nieuwe Ford gekocht. De Duitse bezet-
ter vorderde de Opel in 1940, de Ford,
die voor hetzelfde doel onderweg was
naar Arnhem, om gekeurd te worden,
maakte halverwege rechtsomkeer.
Berichten dat het in de buurt van Arn-
hem niet pluis was, deden de chauffeur
besluiten terug te gaan en zo bleef de
Ford voor het bedrijf behouden. In 1940
werd niettemin voor het vele vervoer
dat nodig bleef een paard gekocht voor
512 gulden. Een tweede paard dat in
1944 werd aangekocht, kostte inmiddels
al 1113.00 gulden.
Hoewel in 1921 de cementvloertegels al
in produktie waren, kwam deze na de
tweede wereld oorlog pas goed op gang.
In de jaren 50 kwamen daar de venster-
banktegels bij. De miljoenen tegels, met
de merknaam 'HCI' vonde niet alleen
aftrek in Nederland maar werden zelfs
geëxporteerd naar Biak in het voormalig
Nieuw Guinea. In een na de oorlog
kwamen drie zonen van Albert Gase-
ling in het bedrijf te werken. In 1953 was
er behoefte aan expansie, ondanks de al
aanwezige groei. Aan de oude IJssel
werd in Ulft, niet ver van de Duitse
grens, een filiaal gesticht, de Ulftse
Bouwstoffen Industrie (UBI).

Er waren toen al verwachtingen over het
verdwijnen van de Europese grenzen.
Door het kanaliseren van de Oude IJs-
sel kwam er veel metselzand beschik-
baar. De eigen zandwasserij verhoogde
de konkurrentiekracht en was er ook ze-
ker debet aan, dat de gezamenlijke be-
drijfigheid van 'hengelo' en 'Ulft' een
bloeiperiode doormaakte. Uit wat eerst
een produktnaam was, ontstond halver-
wege de jaren 50 de bedrijfsnaam HCI.
In 1955 werd de HCI een NV welke in
1972 in een BV werd omgezet. De nieu-
we naam werd: B.V. Hengelose Cement
Industrie en Ulftse Bouwstoffen Indus-
trie. Intussen waren er zowel in Ulft
(1964 en 1968) als in Hengelo (1971 en
1972) nieuwe produktiehallen gebouwd
voor de vervaardiging van nieuwe pro-
dukten als grindtegels, UBI-stones, vee-

en varkensrooster en prefabetonele-
menten. De woningbouw in zijn alge-
meenheid onderging een grote verande-
ring. In de jaren 70 werd er groter en
luxer gebouwd. Ook de verbouw, b.v.
van boerderijtjes, nam een vlucht. Het
publiek ging zich steeds neer net de
bouwinrichting bezighouden. Vooral
keukens en badkamers kregen veel aan-
dacht.
Daarop inspelend werd in Hengelo
(1976) een nieuwe showroom met kan-
toren gebouwd. Naast diverse bouwma-
terialen worden er de nieuwste ontwik-
kelingen getoond op het gebied van
keukens, sanitair, haarden, kachels, ste-
nen en tegels. Ondanks de terugval in
het begin van de 80er jaren, zette de
expansieve ontwikkeling door. In 1979
werd een extra produktiehal gebouwd,
waarin de betonmortelindustrie volle-
dig geautomatiseerd is. Daarij kwam er
een eigen laboratorium.
Op l mei 1984 ontstond er een miljoe-
nenbrand. De produktiehallen liepen
enorme schade op maar de HCI ging niet
bij de pakken neerzitten. Tijdelijk werd
de produktie naar Ulft verlegd, maar
deze kon binnen drie maanden alweer
in Hengelo hervat worden. Als onder-
deel van een groter bouwplan werd in
het afgelopen jaar een nieuwe opslaghal
in gebruik genomen en zijn in het
hoofdgebouw de exepeditiekantoren en
de bouwwinkel verplaatst en vernieuwd.

Inmiddels zün btf de HCI - UBI BV. zo'n
100 werknemers werkzaam. Op 4 februari
1989 heeft er in de direktie een wisseling
van de wacht plaats gevonden. Een nieu-
we generatie neemt het roer over. Door de
gezamenlijke inzet werden tegenslagen
overwonnen. Kwam groei en vooruitgang
tot stand. Dat de afnemers hun vertrou-
wen lieten blijken, heeft de HCI zeer ge-
stimuleerd en gemotiveer tot expansie.
De HCI ziet de toekomst met vertrouwen
tegemoet.

In een volle zaal Concordia werden tij-
dens de feestavond vier direktieleden
van de Hengelose Cement Industrie in
het zonnetje gezet. De heer A. Gasse-
ling, L. Gasseling en B. Gasseling allen
40 jaar, en mevrouw B. Lubbers-
Lijftogt, 23 jaar werkzaam bij het bedrijf
werden lovend toegesproken, en moch-
ten veel kado's en felicitaties in ont-
vangst nemen. Van de jubilarissen met
de H.I.B.I.N. onderscheiding.
Ook de echtgenotes werden door me-
vrouw Lubbers niet vergeten en zij feli-
citeerde de nieuwe direktie met de be-
noeming. Bianca Scanu, namens de on-
dernemingsraad en personeelsvereni-
ging, hoopte de vertrekkende
jubilarissen nog vaak tegen te komen op
het werk. Zij wenste de opvolgers veel
succes en een prettige samenwerking.

Bij de HCI Bouwmaterialen Centrum,
die ook een vestiging heeft in Ulft (UBI)
werken in totaal ruim 100 werknemers.
Namens het gemeentebestuur van Gen-
dringen bracht wethouder John Freriks
de gelukwensen over. Na het officiële
gedeelte werd de avond met dansmu-
ziek feestelijk voortgezet.

bruik geraakte praktijken zijn thans voor
het nageslacht vastgelegd en roepen
hier en daar toch wel verwondering en
bewondering op voor de moed en
trouw, waarmee ze soms eeuwenlang
'gepraktiseerd zijn'.
Vos heeft geen onderwerp gemeden,
hetgeen ook blijkt uit de volgende the-
ma's die o.a. aan de orde komen. Ver-
houdingen tussen Katholieken en Pro-
testanten na de reformatie; de bijbel in
kerkramen en muurschilderingen; klok-
kenopschriften; katechismus anno
1916; lof & vespers; afkonidigingen &
collecten; misintenties; priesterzonen
in de parochie en vastenbrieven; kruis-
weg & rozenkrans; biddag; St.
Antonius-stichting en Landbouwhuis-
houdschool. Een andere serie onder-
werpen die behandel worden zijn: Kerk
& politiek; de Jonge Wacht; Fundaties;
Broederschappen & Genootschappen;
Altaar & Kommuniebank; Biechtstoel;
Zangkoor; Orgel en Koster.
Om de zaak enigzins te completeren:
een merkwaardig beroep; bidprentjes;
geschillen rond grenswijziging paroch-
iegebied; Kerkgang; Gods lamp; Bede-
vaarten en Volksaard.

De lijn die gevolgd wordt is de opeen-
volging van de heren pastoors, die door
de bisschop zijn benoemd en aangesteld
tot zielzorgers van de parochianen en
bestuurders van de geloofsgemeen-
schap. Het uit zes hoofdstukken be-
staande boek ziet er schematischa als
volgt uit:

Harreveld-Zieuwent

als schuilkerk

1. Statie
(1694-1795)

2. De Katerschorst
(1675-1750)

3. Statie & Parochie Zieuwent Harre-
veld (l 795-1895)

4. Parochie Zieuwent (l 895-heden)
5. Zelfstandige parochie Harreveld

(1895-heden)
6. Zelfstandige parochie Marienvelde

(1932-heden)

Antoon Vos sluit zijn boek af met een
historisch dokument uit 1977, waarin de
drie zelfstandig geworden parochies be-
sloten tot een samenwerkingsverband.
Resumerend en terugkijkend op het re-
sultaat eindigt Vos de kerkhistorie in
het hart van de Achterhoek met de
woorden van Paus Johannes XXIII ge-
sproken op 11 oktober 1962: Wij hebben
echter niet alleen de plicht de kostbare
schat,
die het erfdeel van het geloof is, te be-
waren, alsof wij ons alleen met het ver-
leden bezig vBpen' WÜ moeten ons
veeleer moedi^S zonder vrees beijve-
ren, voor het werk, dat onze tijd van ons
vraagt. Zo gaan wij verder op de weg, die
de Kerk twintig eeuwen gegaan is.
(te b e s t e l l e n b i j de auteur tel:
05443-75326)

Sportnieuws
Dammen
Sneldammen voor teams
Afgelopen week is de eerste ronde van
de sneldamkompetitie voor teams ge-
houden. Het eerste team trad enigszins
verzwakt aan in Eibergen, en bleef dan
ook achter bij de andere landelijk opere-
rende teams uit Doetinchem, (te met 10
uit 5) en Eibergen (8 uit 5). Van de rest
werd wel gewonnen, zodat DCV op de
derde plaats staat met 6 uit 5. Topsco-
rers waren Jan Masselink en Harry
Graaskamp met 8 uit 5; zij verloren bei-
den tegen Doetinchem (waartegen een

1-n nederlaag geleden werd). Het 4e
team toog dinsdag naar Laren. DCZ Ze-
venaar bleek in deze klasse te sterk: zij
staan bovenaan met 9 punten. DCV 4
staat op de derde plaats met 7 punten en
iets minder bordpunten dan de gast-
club, DEZ Laren 2. Mike Voskamp
werd topscorer met 8 uit 5. Op woens-
dag trad het 5e team aan in Gorssel.
Doordat een team niet op kwam dagen,
waren hier maar 4 teams aan het werk.
DCV 5 eindigde als 3e met 3 punten,
achter Hengelo en Gorssel. Henk Len-
selink scoorde 4 punten uit de 3 wed-
strijden. Het tweede team is goed in de
race voer promotie naar de hoofdklasse.
Hoewel VADAC Varsseveld aan kop
gaat met 8 punten, volgt DCV goed met
een 2e plaats en 7 punten. Voorzitter
Theo Slutter was de enige DCV-er met
de volle winst: K) punten uit 5 wedstrij-
den. Tenslotte was het 3e team te gast
in Ulft. Het werd hier een spannende
aangelegenheid: ondanks een 5e (voor-
laatste) plaats heeft DCV 3 nog kansen:
de eerste plaats is voor ADC Aalten en
BDV Brummen met slechts 2 wedstrijd-
punten meer! De produktiefste speler
was wederom Theo Slutter met 8 pun-
ten.

Persoonlijke wedstrijden
Wieger Wesselink is er niet in geslaagd
zich rechtstreeks te plaatsen voor het

Nederlandse kampioenschap. In de hal-
ve finales in Zwolle eindigde hij als 3e in
zijn groep. Oud-DCV-er Johan Krajen-
brink eindigde op een 2e plaats met
Rein van de Pal (Leeuwarden) en moet
nog herkampen. Er is nog een achter-
deurtje voor Wesselink: daar kampioen
Sijbrands niet deelneemt aan het NK,
dat dit jaar in Leeuwarden gehouden
wordt, is er een keuzeplaats te verdelen.
Door de keuzecommissie wordt de laat-
ste geselecteerd uit de nummers 3 van
de 4 halve finalegroepen.
Henk Hoekman is in de halve finale van
het Gelders kampioenschap winnaar ge-
worden van zijn groep. Hij versloeg in
de laatste ronde Ton Berends, die voor
zijn laatste kansen streed. Gerrit Was-
sink eindigde als gedeelde 2e. Zelf
speelde hij, tot grote verrassing van zijn
tegenstander, op winst tegen uiteinde-
lijk winnaar Hans Ladage, maar on-
danks goed spel moest hij in remise be-
rusten. Varno Morseld uit Rheden kon
hierdoor langszij komen. Morseld en
Wassink moeten waarschijnlijk nog een
barrage spelen voor deelname aan het

Gelders kampioenschap, waarvoor
Hoekman dus al is geplaatst. Henk Rue-
sink won de laatste wedstrijd en is ui-
teindelijk als 4e gefinisht. In de 2e klas-
se zorgde Gerco Brummelman voor een
daverende verrassing door kanshebber
Charl Boswijk te verslaan in een voor-

uitgespeelde partij. Hierdoor kreeg
Hoenink ineens weer kampioenskan-
sen, al had hij die niet in eigen hand.
Hijzelf won van Jiawan, maar concur-
rent Tonny Schutte kwam eveneens tot
winst, waardoor deze kampioen werd.
Jan Hoenink eindigde als 2e en Gerco
Brummelman, ondanks zijn slechte
start als 3e.

De kansen voor de DCV-ers in de dis-
triktsvoorrondes zijn bijna bekeken.
Jan Masselink strafte het roekeloze spel
van tegenstander Johnny van Laarho-
ven niet voldoende af, en deze kon zich
dan ook nog redden. Het werd uiteinde-
lijk remise. Harry Graaskamp zette een
riskant spelletje op het bord, wat beter
leek dan het uiteindelijk was. Hij trapte
in een damkombinatie en moest opge-
ven. Tonny Janssen heeft het lang vol-
gehouden tegen de favoriet in zijn
groep, Frits Zegelink. In een dunne
stand, en met nog zeer*weinig tijd op de
klok vergiste hij zich en verloor nog.
Jacques Ebben is wel goed op weg in de
Ie klasse. Hij won vrij simpel van Kees
Groen uit Zutphen en staat met Scho-
neveld uit Almen aan kop met 4 punten
uit 2 duels. In de laatste voorronde, za-
terdag 18 februari in Gorssel, volgt het
onderlinge duel. Herman Ordelman
liep al vroeg in een combinatie, waar-
mee hij 2 schijven achter kwam.

Voordelig met NS
naar fleurig West-Fries bollen f eest

Comfortabel met de trein
De reis erheen kunt u op een com-
fortabele manier maken: met de
trein. Van het speciale 'Flora-sta-
tion' in Bovenkarspel is het drie mi-

Hoewel het voorjaar in de rest van ons land nog lang niet in zicht is, begint het
in Bovenkarspel al op 16 februari. Want tijdens de 56e Westfriese Flora kunt u
een week lang ons gure winterklimaat vergeten in een bolbloemenfeest van
overweldigende omvang en variatie. Op 4000 vierkante me ter overdekte ruim-
te vindt u honderden soorten tulpen, hyacinten, narcissen, crocussen en talloze
andere bolgewassen. Met elkaar een bonte show waarin tienduizenden fleu-
rige bloemen de gezamenlijke hoofdrol spelen. Wie dat wil zien en beleven,
kan er bovendien op een ontspannen manier naar toe reizen: met de trein naar
het speciale "Flora-station" in Bovenkarspel. En dankzjj de voordelige Trein
+ Toegang Biljetten van de Nederlandse Spoorwegen wordt het ook nog een
betaalbaar dagje uit!
De Westfriese Flora is een uitge-
kiende combinatie van drie aan-
trekkelijke evenementen. Ten eer-
ste natuurlijk de bolbloemenshow
met z'n schitterende arrangemen-
ten. Het centrale thema dit jaar
luidt: 'Spelen met lich^^i water'.
Een thema dat u op tal^B- manie-
ren artistiek en ingenieus verwerkt
terugvindt. Daarnaast biedt de
Westfriese Flora u de gezellige Flo-
ra Beurs, waar u op 10.000 vierkante
meter een enorm assodÉfcent pro-
dukten, diensten en imBrnatie bij
elkaar aantreft. De derde pijler on-
der de Westfriese Flora is de me-
chanisatietentoonstelling. Niet al-
leen aantrekkelijk voor vakmensen,
maar ook voor de in techniek geïn-
teresseerde bezoeker. Hier ziet u de
nieuwste technieken en methoden
waarmee bloembollen en bolbloe-
men worden geproduceerd. Een
boeiend kijkje in de keuken van een
"industrie" waarmee ons land zich
overal ter wereld een grote reputa-
tie heeft verworven. Voor de klein-
tjes is er dan nog de Flora Kinder-
tuin met echte boerderijdieren en
sprookjesfiguren. Kortom, een ge-
varieerd en fleurig voorproefje van
de lente!

nuten lopen naar de tentoonstel-
ling. Makkelijker kan het dus niet.
Voordeliger ook niet, want met de
speciale Trein + Toegang biljetten
van NS kosten uw treinreis en de
toegang vooral op de wat langere
trajecten niet veel meer dan een ge-
woon retourtje. Het T+T biljet is te
koop bij bijna alle NS-stations, en
als u meer wilt weten, ligt daar ook
een speciale folder klaar. De West-
friese Flora is van 16 tot en met 26
februari a.s. dagelijks geopend van
9 tot 18 uur. Bovendien op donder-
dag 23 februari ook 's avonds tot 22
uur.

De bonte bloemenpracht van de
Westfriese Hora brengt u van 16 tl m
26 februari al helemaal in voorjaars-
stemming!

Het geloofsleven van onze
voorouders
Een klassiek uitgevoerd boek, geschreven door Antoon Vos. Kerkhisto-
rie in het hart van de achterhoek, drie eeuwen zielzorg in drie buurt-
schappen, Harreveld, Zieuwent en Marienvelde. Onderwerp: Het ge-
loofsleven van onze voorouders, hun parochie- en kerkgemeenschap-
sontwikkeling, konkrete geloofspraktijken gedurende 300 jaar.

Kerkhistorie staat volgens de auteur 'in
het teken van het doorgeven van het ge-
loof, allereerst door ouders aan hun kin-
deren, vervolgens door pastores aan de
parochianen en tenslotte door plaatselij-
ke geloofsgemeenschappen aan elkaar.

De wezenlijke inhoud, die achter ge-
loofspraktijken schuilgaat, moet zijn be-
leving en uitdraging van het geloof in
Jesus Christus, onze verlosser en Zalig-
maker'.
Dat het voor velen een ernst was hierna
te streven, getuigt het gehele boek. Er
wordt gewezen op de grote offers die de
katholieken van deze regio zich getroos-
ten om het geloof te bewaren. Pastoors
werden in leven gehouden door bijdra-
gen in talrijke kollekten. Maar ook door
veelvuldige giften in natura. Prachtige
Gods huizen werden opgericht, zoals de
H. Agatha-kerk te Harreveld, de H.
Werenfridus-kerk te Zieuwent en de
O.L. Vrouw van Lourdes-kerk te Ma-

rienvelde. Bij alle drie dorpskerken in
de drie buurtschappen geldt, dat zij
praktisch door de eigen parochianen
zijn bijeengezameld.

Ook de glas in lood ramen, de muur-
schilderingen, de altaren, het orgel en
de heiligbeelden. De grote invloed van
de pastoor door zijn machtspositie bin-
nen de parochie heeft daar zeker toe bij-
gedragen. Maar zonder de diepe vroom-
heid van onze voorouders waren deze
kerkgebouwen niet tot stand gekomen,
waren er evenmin zulke hechte geloofs-
gemeenschappen gevormd. Het boek is
het lezen waard. Voor ieder die zich wil
verdiepen in het godsdienstig geloofsle-
ven van zijn voorouders, staat er veel
lezenswardigs in. De geloofspraktijken
worden telkens belicht vanuit hun ont-
staansperiode. Hun doelstelling en re-
sultaten worden verwoord en historisch
verantwoord. De soms 'helaas' in on-
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Deze bon in gesloten envelop zenden naar AVO-
Nederland, postbus 850, 3800 AW Amersfoort

Steun ons
werk

Word lid

zo kan uw geld
óók r oliën

Johan L. kreeg als gepensioneerd
chauffeur een hersenbloeding. Zijn
liefste wens was om toch zijn weke-
lijks uitje te blijven houden. Dankzij
een aanvullende bijdrage van AVO-
Nederland heeft hij nu een rolstoel
waarmee hij naar zijn harmonieclub
kan gaan.

Als wettelijke regelingen niet toe-
reikend blijken, kunnen vele gehan-
dicapten op AVO-Nederland reke-
nen. Steun ons werk. Word lid!

A VO-Nederland
vereniging voor arbeid en welzijn voor mensen

met een handicap

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. (033) 75 33 44. Giro 625000
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