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Internationaal nieuwjaarsconcert
"Concordia" en "Musik Verein
Kranenburg" uit Duitsland
"Wir hebben heute Morgen al wat geübendnietwaar", zo sprak Con-
cordia-voor/itter Henk Barink zondagmorgen in een tjokvol Dorps-
centrum op /'n beste Duits. De muziekvereniging "Musik Verein
Kranenburg" kon gezien de lachende gezichten van de musikanten de
verwelkoming op z'n "Barinks" wel waarderen.

De afgelopen maanden heeft "Con-
cordia" wat kontakten gelegd met de
muzikanten uit Kranenburg (een
plaats dicht onder de rook van Nijme-
gen), hetgeen resulteerde in een geza-
menlijk Nieuwjaarsconcert, zondag-
morgen in de grote zaal van het
Dorpscentrum.
De Duitsers met veel trompettisten in
hun midden, bleken flink wat in hun
mars te hebben hetgeen bij hun ope-
ningsnummer "Florentiner Marsch"
van J. Fucik al direkt tot uitdrukking
kwam.
Het korps onder leiding van dirigent
E. Kersten speelde vervolgens onder
meer een medly van nummers van
Glen Miller, de grote hit "Memory"
uit de musical Cats met toch wel als
hoogtepunt een vertolking van een
aantal melodieën getiteld "Danke-
schön" van Bert Kampfert.
"Concordia" dat dit Nieuwjaarscon-
cert opende begon met een aantal
nummers die door dirigent Hans
Kraxner werden aangeduid als "zware
kost". Allereerst "Song of Wales" een
vertolking van een vijftal liedjes uit
Wales en de "Three Scènes" van de
Amerikaanse componist Harold L.
Wakers.
Het bekende "Jesus Christ Superstar"
("hier worden muzikanten 's nachts
wakker van, zo mooi vinden ze het",
zo liet Kraxner weten); de herken-
ningsmelody van de Roze Panter en
"Lastima" een potpourri van Zuid-

Amerikaanse melodieën dat was
meer het populaire gedeelte uit het
programma van "Concordia".

Gezamenlijk optreden
Na de pauze traden "Concordia" en
"Muzik Verein Kranenburg" geza-
menlijk op. Dat betekende een orkest
van ruim honderd man dat beurte-
lings werd gedirigeerd door de Duitse
dirigent E. Kersten en door Hans
Kraxner.
Zondagmorgen voor de aanvang van
het concert, hadden de muzikanten
een klein uurtje gezamenlijk geoe-
fend. Vandaar dat gekozen was voor
een niet al te moeilijk repertoir dat be-
stond uit de bekende mars "Europa
Parade"; "My Way" en een selektie
van liedjes van Elvis Presley. Dit laat-
ste in een arrangement van Wil ly
Hautvast.
Bij het slotnummer "Military Eskort"
werden de beide korpsen onder-
steund door de drumband van "Con-
cordia". Het ligt in de bedoeling dat
"Concordia" de komende zomer in
Kranenburg haar opwachting komt
maken, wanneer daar het populaire
"Schützenfest" wordt gehouden.

A.T.V. opent perspektieven
voor muziekverenigingen
"Door de arbeidstijdverkorting
(A.T.V.) krijgen de mensen meer vrije
tijd. Dat opent perspektieven voor on-

der meer muziekverenigingen. Deze
verenigingen moeten op deze "markt"
inspelen', zo sprak de voorzitter van
de Vordense muziekvereniging zon-
dagmorgen voor de aanvang van het
Nieuwjaarsconcert.
Bij "Concordia" bestaat de mogelijk-
heid om bijvoorbeeld al op de woens-
dagmiddag muziekonderricht te krij-
gen, zo liet voorzitter Barink weten.
Met het oog op de toekomst vertelde
hij dat zijn vereniging er goed voor
staat. Momenteel volgen niet minder
dan 50 jongelui een opleiding bij
"Concordia".

Tot 22 januari
kunt u nog f 5,-

verdienen
door uw

abonnementsgeld
op Contact
te betalen!

Riek Schagen met haar schilderyen op de
Spaanse toer

Expositie in Benidorm
Riek Schagen gaat op de Spaanse toer. Niet om in het land van de zon
en de sinaasappels de flamengo te gaan dansen, maar om daar een
deel van haar schilderyen te exposeren. Zaterdag 16 januari vertrekt
de kunstenares naar Spanje waar /ij een dag later getuige zal zyn van
de officiële opening van haar expositie in hotel "Pueblo" in Beni-
dorm. Het is voor de eerste keer dat Riek Schagen haar vleugels bui-
ten Nederland uitslaat.

Vanwaar Spanje?
Riek Schagen: "Gewoon stomtoeval-
lig. Tijdens een vakantie in Spanje
kwam ik Johan van der Eist tegen. Een
man uit Enschede die in zijn dagelijks
leven tolk Spaans is. Ook heeft hij in
Altea in dejjmgeving van Benidorm
een huis. ̂ Mtwamen aan de praat, hij
kent mijn werk als schilderes en opge-
geven moment zei hij: "Waarom
exposeer je niet in Spanje? Nog nooit
bij stil gestaan. Ja, waarom ook eigen-
lijk niet", zo dacht ik bij mezelf.
Wel Joha^fcd. Eist keek eens rond
een konstateerde al snel dat er inder-
daad interesse bestond vooreen expo-

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 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.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken:
donderdagmorgen
(op afspraak)
Wethouder Mr. M A.V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen te-
lefonisch worden ge-
maakt bij de receptie
van het
gemeentehuis. Tel.
05752-2323).

1. Verleende bouwvergunningen
Op 5 januari 1988 hebben burgemees-
ter en wethouders bouwvergunnin-
gen verleend aan:
- de heer K. Ubink, Nieuwstad 21,

voor het bouwen van een carport
op het perceel Nieuwstad 21;

- Jansens Metaalwaren, Industrie-
weg l, voor het gedeeltelijk ver-
bouwen van e^n bedrijfsruimte op
het perceel Industrieweg 1.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van de-
ze vergunningen bij het college van
burgemeester en wethouders be-
zwaar maken.

Wat wordt er
besproken?

2. Vergaderingen raadscommissies
De raadscommissies geven onder
meer advies aan burgemeester en
wethouders over aan de gemeente-
raad aangeboden voorstellen tot het
nemen van een besluit. Zo nodig stelt
het college naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houdt ze
aan. Ook kunnen raadsvoorstellen in-
getrokken worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.

De commissie voor financiën en
openbare werken c.a. vergadert op
dinsdag, 19 januari 1988 om 19.30 uur
in het koetshuis, bureau gemeente-
werken. Op de agenda staan de vol-
gende punten:
- aankoop gronden in Addinkhof en

doorverkoop van een gedeelte;
- krediet bodemonderzoek bouwlo-

katies (voormalig jeugdcentrum
aan de Insulindelaan);

- wijzigen verordening begrafenis-
rechten 1988; legesverordening
1988; verordening hondenbelas-
ting 1988; verordening afvalstoffen
en reinigingsrechten 1988;

- beschikbaarstellen krediet en aan-
vragen en aanvaarden van een le-
ning en jaarlijkse bijdrage uit 's
Rijks kas t.b.v. de aankoop en
exploitatie van een woonwagen;

- verbetering wasruimte pand
Nieuwstad l b;

- verkoop grond aan het Jebbink aan
de Samenwerkende Kruisvereni-
gingen Vorden-Warnsveld-Zut-
phen.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 19 januari
1988 om 20.30 uur in het gemeente-
huis.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- vaststelling regelen voor de behan-

deling van bezwaarschriften op
grond van de Wet op de Bejaarden-
oorden;

- aankoop gronden in Addinkhof en
doorverkoop van een gedeelte;

- krediet bodemonderzoek bouwlo-
katie voormalig jeugdcentrum aan
de Insulindelaan;

- beschikbaarstellen krediet en aan-
vragen en aanvaarden van een le-
ning en jaarlijkse bijdrage uit 's
Rijks kas t.b.v. de aankoop van
exploitatie van een woonwagen;

- voorbereidingsbesluit voor 3 per-
celen in het buitengebied;

- verbetering wasruimte pand
Nieuwstad l b;

- verkoop grond aan het Jebbink aan
de Samenwerkende Kruisvereni-
gingen Vorden-Warnsveld-Zut-
phen.

Inspraak
Ook u kunt, indien u dit wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De stuk-
ken liggen ter inzage in de openbare
bibliotheek en in het dorpscentrum.
Als u wilt inspreken, moet u dit tien
minuten voor het begin 'van de verga-

dering aan de secretaris of de voorzit-
ter zeggen. Voordat de behandeling
van de vergadering begint, krijgt u dan
de gelegenheid om uw mening te ge-
ven.

3. Militaire oefeningen
Van 18 tot en met 21 januari a.s. wordt
er onder meer in Vorden een militaire
oefening gehouden. De oefening
wordt gehouden langs de openbare
wegen. Er zal gebruik worden ge-
maakt van losse munitie. Particulie-
ren hebben toestemming verleend tot
het betreden van hun terreinen.

Goed om te weten

4. Verdeling portefeuille burgemeester
Ongetwijfeld zal het u bekend zijn dat
burgemeester Vunderink met ingang
van 16 januari a.s. benoemd is tot bur-
gemeester van de gemeente Borne.
Aangezien het nog wel enige tijd zal
duren voordat in Vorden een nieuwe
burgemeester is benoemd, hebben
wethouder Geerken en wethouder
Slingenberg de portefeuille van de
burgemeester verdeeld.

Wethouder Geerken neemt als loco-
burgemeester de taken over die op
grond van de wet rechtstreeks aan de
burgemeester zijn toegekend. Even-
eens neemt hij ruimtelijke ordening
en bouw-en woningtoezicht over, in-
clusief het golfbaanproject en zal hij
de vergaderingen van de commissie
voor algemeen bestuur voorzitten.
Wethouder Slingenberg neemt alge-
mene zaken waaronder milieuzaken
over, inclusief de verkeersomleiding.
Nadat er een nieuwe burgemeester
benoemd is, zal uiteraard de porte-
feuilleverdeling opnieuw ter sprake
komen.

sitie van de schilderijen van Riek
Schagen. Het hotel "Pueblo" in Beni-
dorm stelde ruimte beschikbaar zodat
een deel van de werken van Riek
Schagen daar vanaf 17 januari tot en
met 20 januari bezichtigd kan worden.

Goaches
De consul de heer E.J. Ric^^b Y An-
gemeer heeft zich bereid verklaard
om op 17 januari de officiële opening
te willen verrichten. De consul wil
blijkbaar goed beslagen ten ijs komen
want de afgelopen weken heeft hij in
Nederland geïnformeerd r^fc folders
en kranteartikelen om ietsnieer van
het werk van Riek Schagen te weten te
komen!
Riek Schagen wil op haar eerste bui-
tenlandse expositie "bescheiden" be-
ginnen. Intussen zijn 25 van haar wer-
ken, om precies te zijn goaches, reeds
naar Spanje overgebracht.
Riek Schagen: "Ik heb geen flauw idee
wat mij in Benidorm te wachten staat.
Johan v.d. Eist heeft al wel voor de no-
dige publiciteit gezorgd. Hij kent daar
veel mensen en hij heeft veel uitnodi-
gingen haar instellingen e.d. verzon-
den.
Wanneer ik zaterdag 16 januari in Be-
nidorm aankom dan is er meteen een
vraaggesprek voor een radiozender",
aldus Riek Schagen die de door haar
tentoon te stellen schilderijen om-
schrijft als abstract-figuratief.

Verwachtingen
Riek Schagen hoopt dat haar expositie
in Benidorm iets "teweeg" brengt. In-
siders hebben haar verteld dat haar
werken in feite "tegoed" zijn voor Be-
nidorm. "Je moet ermee naar de grote
steden zoals Madrid en Barcelona zo
is Riek reeds geadviseerd.
Wel de nuchtere en goedlachse Hol-
landse kunstenares laat het in eerste
instantie allemaal maar een beetje op
haar afkomen. Wanneer het inder-
daad aanslaat, ja dan!
"Dan probeer ik zeer zeker om ook in
Spanje zelf te gaan schilderen. In eer-
ste instantie heb ik alleen maar "in-
drukken" nodig. Alles wat ik zie op mij
in laten werken. Dan breng ik het op
mijn manier via het schilderen weer
naar "buiten", aldus Riek Schagen die
een combinatie van expositie en va-
kantie wel ziet zitten. "Spanje geeft
mij weer nieuwe ideeën voor de toe-
komst", aldus Riek Schagen. Intussen
zijn de Spanjaarden op de hoogte van
de komst van Riek Schagen.
"Los dias 17-18-19 y 20 de enero de
1988 se realiza una exposicion de las
obras de Riek Schagen en hotel "Pue-
blo" en Salon Triana, Benidorm. Bien-
venidos en los dias arribla menciona-
dos, de las 17.00 h.hasta las 20.00 h".
Zo staat in het Spaans op de uitnodi-
gingen en folders te lezen. Hetgeen
zoveel wil zeggen als "U bent van har-
te welkom op de expositie van het
werk van Riek Schagen op 17 t/m 20
januari in Hotel Pueblo in Benidorm.
Openingstijden van 17.00-20.00 uur.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS v/d KERKEN

Ulfts Jongerenkoor in
Jeugddienst
Zondagavond 17 januari a.s. zal in de
Hervormde Kerk weer een interker-
kelijke Jeugddienst worden gehou-
den. Medewerking verleent het Ulfts
Jongerenkoor dat uit 51 leden bestaat.
Het thema van de dienst is "Vriend-
schap".
Voorganger is ds. Ros uit Brummen.

Na de dienst is er gelegenheid koffie te
drinken in de Voorde. De dienst wordt
georganiseerd door de interkerkelijke
jeugdwerkgroep.

Gespreksavond
Op donderdag 28 januari zal 's avonds
weer een gespreksavond worden ge-
houden voor jongeren van 16-30 jaar.

Het thema is: De ellende in de wereld
om je heen. Gespreksleider is Rien
Baauw. De avond wordt gehouden in
het Achterhuus (achter de Gerefor-
meerde kerk).

H. Avondmaal in de
Dorpskerk
De komende zondag is er weer een
dienst van Schrift en Tafel. Dat wil
zeggen dat de Bijbel opengaat (2 Sam.
17), maar ook dat de tekenen van
brood en wijn klaar staan om te wor-
den aangenomen. Voor de duidelijk-
heid zij vermeld, dat ieder welkom is,
die Jezus Christus zoekt, om Hem te
belijden en lief te hebben; al eerder is
in onze gemeente afgesproken, dat
ook wie officieel nog geen belijdenis
heeft gedaan, dan toch welkom is aan
de maaltijd. De cantorij verleent zon-
dag ook haar medewerking, en het
lied dat we zingen volgens het rooster
is Ps. 66.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: M.G. Heidenreich en
A.M.J.F. Talec.
Overleden: W. Warnshuis, oud 80 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 17 januari 10.00 uur Ds. H. Weste-
rink, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de
Cantorij.
19.00 uur Herv./Geref. Jeugddienst.
Voorg. Ds. G J. Ros uit Brummen, m.m.v.
Ulfts Jongerenkoor. Na afloop koffie in de
Voorde.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 januari 10.00 uur Ds. D. van
Keulen v. Houten.
19.00 uur Interk. Jeugddienst i/d Ned.
Herv. Kerk: Ds. G J. Ros v. Brummen,
m.m.v. Ulfts Jongerenkoor.

Weekenddienst tandarts
16-17 januari G. Wolsink, Lochem. Tel.
05730-6534. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag van 11.30 tot
12.00 uur.

Weekenddienst Huisarts
16 en 17 januari dr. Vaneker, tel. 2432.

Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur '

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 16 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond-en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrüm de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Hekje
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



PROVINCIE
GELDERLAND

BEKENDMAKING

HINDERWET

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken ingevolge het bepaalde
in artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend,
dat een aanvraag is ingekomen van Burgemeester en Wethouders van
Vorden om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en
in werking hebben van een gemeentewerf gelegen aan de Enkweg 11
te Vorden.
Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de overige stukken liggen
vanaf 13 januari 1988 tot 13 februari 1988 ter inzage in het gemeente-
huis van Vorden op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur, alsmede elke maandagavond van 18.00 tot 21.00 uur in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Tevens liggen de aanvraag, de ontwerp-beschikking en de overige stuk-
ken tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de beschikking be-
roep kan worden ingesteld ter inzage in het provinciale kantoorgebouw,
Marktstraat 1 te Arnhem, op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur.

Desgewenst wordt aldaar een mondelinge toelichting op de stukken
gegeven. Het maken van een afspraak (de heer Woltering, telefoon
085 - 59 21 47) is gewenst.

Indien daartoe voor 29 januari 1988 de wens kenbaar wordt gemaakt
zullen op een nader te bepalen tijdstip mondelinge bezwaren tegen
de vergunningverlening ingediend kunnen worden.

Schriftelijke bezwaren kunnen tot 13 februari 1988 worden ingebracht
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arn-
hem. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken diens per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat degenen die bezwa-
ren hebben ingebracht op bovenomschreven wijze en zij die aantonen
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep kunnen in-
stellen bij de Kroon, nadat op de aanvraag is beslist.

Arnhem, 18 december 1987 — nr. MW87.46135-MW3107

Gedeputeerde Staten van Gelderland
M. de Bruijne - voorzitter
P. J. de Loor - griffier

Bij inlevering van deze bon

Müsli kruidkoek
van 4,50 voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

Kamer sausen?
Wandje sierpleister?

bel dan voor informatie:

Colourplast-Vorden
D. Zelle

05752-3128 of 3330

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Ver. Vorden

Een avondje

AMERIKA
Amerika informatie-avond met een
dia/film-show en info-stands

Rabobank i.s. m. ArkeReizen en KLM

Rabobank S

Maandag 7 maart 1988
Schouwburg, Oosterwal 33, Lochem

Aanvang: 20.00 uur - Toegang: f 7,50 (inkl. kop koffie en Donut)
Kaarten verkrijgbaar bij de kantoren van de

Rabobank Vorden en Ruurlo
en op 7 maart vanaf 19.00 uur aan de zaal.

,traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 14, 15 en 16 januari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicious
2 kilo

3,50
MAANDAG

1 8 januari
500 gram

Groene kool
panklaar 1.95

DINSDAG
1 9 januari
500 gram

Witte kool
panklaar 95

WOENSDAG
20 januari
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in
maar dan brood van de man
die zelf bakt, want dat proef je!

Zo uit de oven in de winkel:
Verser kan niet!

WEEKENDAANBIEDING:

>NIND/V1OLENB>1KKERS

Zeeuwse koek Van3,50voor 3,-
Gebdkstuk slagroom of mocca nu 5,75

Krente of Rozijnebrood van 4,20 V0or 3,75

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen,
voor- en achterbouten of halve varkens.

Alles tegen messcherpe prijzen!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Cordon Bleu
5 halen

4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

7 Kippepoten voor
een tientje

Bovenpoot
1 küo 4,98

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Balkenbrij
1 kiio 4,50

Boeren leverworst

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove 1 k , i < » 9,90
runder 1 kno 11,50

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Erwtensoep 1 nter 3,25
Hamburgers per stuk 1,—

ORANJE OPRUIMINGSSTICKERS VOOR VEEL VOORDEEL

DAMES
BLOUSES

25,-, 50,-, 75,-
op alle niet afgeprijsde

blouses

25% korting

ALLE
KINDER POLO'S

Pointer, B.F., Locker

2 halen

1 betalen

DIVERSE
KINDER-
JACKS

NU

V2 prijs

20%-40%
KORTING

SPORTIEVE
SWEAT-
SHIRTS

voor hem en haar

V2 prijs.

Modecentrum

Ruurlo



Voor uw deelneming, ons be-
toond na het overlijden van
mijn lieve man en zorgzame va-
der

Jan Jansen

betuigen wij U onze hartelijke
dank.

A. Jansen-Bruggink
en kinderen

Vorden, januari 1988.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, kado's en bloemen
die wij bij ons 40-jarig huwe-
lijk mochten ontvangen.

G. Broekgaarden
H.C. Broekgaarden-

Brinkerhof

Tolweg 2
7251 PP Vorden.

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.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2000,- tot
f 4 000,-. B. Smeitink, tel.
05753-2524.

• TE KOOP:
nest jonge Boxers met
stamboom. R. G root N uelend,
Schuttestraat 24, Vorden, tel.
6831.

• TE HUUR:
in Vorden zit slaapkamer nV
kookruimte; eig. opgang,
douche, toilet. Brieven onder
no. 41-1, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7251 AA Vorden.

• TE KOOP:
Viscount electr. orgel Inter-
continental met Rhythm
boxen. Vr.pr. f 500,-. Tel.
05752-6762.

• WIJ ZOEKEN per 1 maart
een lieve vrouw die ca. 15
uur p. w. op onze twee kinde-
ren (1 en 4 jaar) wil passen en
ook de huishouding wil bij-
houden. Reakties onder no. 41-
2, Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP gevraagd:
droogtrommel. Tel.: 05752-
2766.

• TE KOOP:
Éénjarige slachtkippen. B.F.
Lebbink, Eikenlaan 27, tel.
6739.

• TE KOOP:
Kinderfietsje, Step, Slee,
bellen na 5 uur tel. 2986.

• TE KOOP:
Dameskleding, o.a. jassen,
jurken, enz.; rnaat 4S-50. Tel.
2511.

• LAAT UW
biezen stoelen matten bij M.
Dijkman, L. de Colignylaan 12,
tel. 2287, Lochem.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding 2 of 3
ochtenden per week. Mevr.
Staring, Wildenborchseweg
24, tel. 05752-6697.

• TE KOOP:
z.g.a.n. electr. orgel: „Vis-
count Quintet". vr. prijs
f 1250,- en t.e.a.b. veldkijker
8x40. Tel. 05752-2001.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

. TE HUUR GEVRAAGD
in Ruurlo of omgeving of wo-
ningruil: Woning met 3 è 4
slaapkamers, ruime keuken*
en liefst bijkeuken + schuur
en zolder, tel. 05735-2275 of
05430-20763.

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

U bent in ieder geval
verzekerd van de

geel/zwarte paraplu!
Voetbal Ver. Vorden

Dankbaar voor het vele goede, dat hij voor u en ons
heeft gedaan en betekend, voelen wij het als een droe-
ve plicht u mee te delen dat onze broer, zwager en oom

pater Alfons (Theophilus)
Seesing C.P.

te Boxmeer in de Heer is overleden, 75 jaar oud.

Meer dan 45 jaar was hij werkzaam in Indonesië, als aal-
moezenier en vooral als missionaris in Borneo.
Vorig jaar mochten we-met hem en u nog luisterrijk zijn
gouden priesterfeest vieren.

Vorden, 9 januari 1988 Familie Seesing

correspondentieadres:
Ruurloseweg 28, 7251 LK Vorden.

De uitvaart heeft inmiddels plaats gehad in Mook.
Op dinsdag 19 januari wordt in de parochiekerk van
Kranenburg om 19.00 uur een herdenkingsdienst ge-
houden, waarbij "u van harte wordt uitgenodigd.

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-
zorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

' -" MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

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

A.G. Berendsen, Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

Wij kunnen u weer voldoende

YRIESRUIMTE
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

Ondanks zijn intense wil om samen met ons te leven en
voor ons te zorgen, is toch nog onverwacht van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader

Willem Hendrik Martinus

op de leeftijd van 59 jaar.

WA. Martinus-Aantjes
Marcel en Anneke
Marjo

8 januari 1988.
Erasmusstraat 79, 7316 HN Apeldoorn.

De crematie heeft inmiddels te Dieren plaatsgehad.

Heden ontvingen wij bericht van het overlijden van
onze kollega,

de heer W.H. Martinus

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte met dit
verlies.

Personeelsvereniging
Gems/Emsbroek

Vorden, januari 1988.

Rectificatie
De bustocht naar de
Landbouwwerktuigen manifestatie
is niet op dinsdag 19 januari,
maar op

donderdag
21 januari 1988
COOPERATIF i

Mechanisatiebedrijf

Ruurloseweg 120 - LINDE - Tel. 05752-6643

GEMEENTE
VORDEN

Heden ontvingen wij bericht van het overlijden van on-
ze medewerker,

de heer W.H. Martinus

die meer dan 40 jaar bij ons werkzaam is geweest.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte in de
komende tijd.

Direktie
Gems Metaalwerken b.v.

Vorden, januari 1988.

:

De burgemeester van Vorden maakt - ter voldoening
aan het bepaalde in de Inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing - bekend dat het voorne-
men bestaat de bestemming van het huidige terrein van
GEMS Metaalwerken b.v., Zutphenseweg 3 alhier, te
wijzigen.
Dit gelet op de voorgenomen verplaatsing van ge-
noemd bedrijf naar het industrieterrein.

Een drietal modellen en de daarbij behorejide - indica-
tieve - schetsen voor herinvulling van het terrein liggen
van 18 t/m 31 januari a.s. ter inzage ter gemeente-se-
cretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a.

Eventuele schriftelijke reacties kunnen door belang-
hebbenden worden ingezonden aan burgemeester en
wethouders, Postbus 9001, 7250 HA Vorden. Uiterste
datum: 31 januari 1988.

Vorden, 14 januari 1988.

De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

VISSER MODE
RUIMT OP!!

De winter laat nog steeds op zich wachten,
maar met het afprijzen van onze WINTERCOLLECTIE
hebben wij niet gewacht.

Enorme kortingen op onze
Dames-, Heren- en Kinderafdeling.

Komt u maar,
het hangt voor u klaar!

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

P.S. Nu extra voordeel op japonnen en pakjes!

't Is lekker van de Keurslager

Voor een goede maaltijd
tegen een redelijke

prijs!
Voor het weekend recept:

Varkens fricandeau
500 gram

Tip voor de boterham:
Uit eigen worstkeuken

150 g Pekelvlees 2,98
150 g Leverkaas 1,49

Maandag:

Speklappen
per kilo 6,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

KEURSUGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

In onze opruiming:

Kinderpantoffels NU 1 5,—

Herenmuilen gevoerd

gevoerde Rubber laarzen
diverse maten 25 t/m 39 15,-

Diverse Damespumps
nu nog lager geprijsd!

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 7234 SJ WlCHMOND TEL. 05754-755 NA WERKTIJD 06752 $439

SERVICE

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

. ..dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J Oldenhave zijn.



SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN
Zutphenseweg 29 - 7251 DG VORDEN -Tel. 05752-1971

Misterstraat 78 - 7101 EZ WINTERSWIJK - tel. 05430-13980
Knal Opruiming
Nu de laatste restanten van de winterkollektie
soms voor weggeef prijzen. Zie onze etalages

Parkeren
voor de

deur

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Bent U al lid van de
club van honderd?

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Vereniging
Vorden

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

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

met
Televisie

reparaties
_ • • direct

i naar

- ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H i f i IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Veehouderijbelangen „Lochem"
Julianaweg 19

Postbus 94 - 7240 AB Lochem
Telefoon 05730-7251

De Vereniging voor Veehouderijbelangen te Lochem
vraagt voorde omgeving Vierakker-Wichmond-Vorden-
Hengelo een

Eventuele gegadigden gelieven zich te melden, tel.
05730-7251

ie

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Uitslag
Kerstkruiswoordpuzzel
Hieronder geven wij u de uitslag van de Kerstpuzzel welke
wij plaatsten in ons Kerstnummer. De prijswinnaars zijn:

f25,- JA. Visschers-Zweverink, Galgengoorweg 6, Vorden
f20,- H J. Smeenk, Nieuwstad 65, Vorden
f 15,- P. van Someren, Bieshorstlaan 54, Warnsveld
f 10,- M.W. Burgers-Jansen, Ruurloseweg 95, Hengelo
f 10,- A. Walgemoet, Stationsweg 15, Vorden
f 10,- H. Paagman, Ruurloseweg 99, Vorden
f 10,- H. Boerman, Breegraven 13, Warnsveld
f 10,- Z. Bloemendaal, Hackforterweg 33, Wichmond
f 10,- AJfcBello, Kemphaanplein 28, Velp A
f 10,- J.™oelder, Hoetinkhof 19, Vorden

De oplossing luidde:

^ Zet Hulst en Kerstboom overal,
hopend dat het vrede brengen zal

Prijzen af te halen voor 30 januari aan ons kantoor.

Uitslag
Kinderkerstklemplaat

Ie prijs f 10,- Janine Pelgrum, Hoetinkhof 139, Vorden
2e prijs f 7,50 Anita Lieverdink, Brinkerhof 40, Vorden
3e prijs f 5,- Antoine Peters, Ruurloseweg 54, Vorden

10 troostprijzen van f2,50 zijn gewonnen door:
Karin Bats, G. Sprokkereefstraat 12, Ruurlo
Ria Jimmink, Lage Lochemseweg 12, Warnsveld
Enith Overbeek, Ganzensteeg 2, Vorden
Carlo Hissink, Russerweg l, Toldijk
Wilma Beeftink, Toldijkseweg 31, Steenderen
Minke Greupink, Hessenweg 4, Ruurlo
Hennie Freriks, Berenschotweg 5, Ruurlo
Frank Woltjer, Het Have 6, Warnsveld
Muriel Hagenbeek, Hunnekink 6, Warnsveld en
Angela de Graaf, De Fluite 35, Warnsveld.

Door het enorme aantal inzendingen heeft de redactie besloten
nog een aantal extra prijzen (Kastelenkalenders) beschikbaar
te stellen. Deze zyn gewonnen door:

Andrea Wolbrink, Vogelzang 10, Wichmond
Mark Heuvelink, Almenseweg 46, Vorden
Jeroen Hiddink, Het Jebbink 34, Vorden '
Louise Kok, Zutphenseweg 57, Vorden
Peter Straatman, Poelsweg 10, Keijenborg
Miranda Roording, De Heurne 58, Hengelo Gld.
Leonie Hendrikse, Garvelinkkampweg 22, Ruurlo
Mark Nijkamp, Heidehoflaan 10, Barchem
Ilse Oosterink, Tolhutterweg 34, Ruurlo
Dianne Horsting, Staringstraat 4, Vorden
René Bergervoet, 't Gotink 4, Ruurlo
Mare Kempers, St. Bernardusstraat 9, Keijenborg
Dennis Hulshof, De Stroet 16, Vorden
Irma Leyenaar, Hoetinkhof 143, Vorden
Ingrid Loman, Galgengoorweg 5, Vorden
Linda Zweverink, Burg. G alleestraat 34, Vorden
Herbert Wiltink, de Haar 13, Vorden
Fieke Siemerink, Stationsweg 25, Vorden
Berdy Berenpas, Wichmondseweg 41, Hengelo (G)
Arjan Heezen, Lijsterstraat 14, Ruurlo
Mathieu Postma, Kerkpad 3, Warnsveld
Judith Lueb, Hengelosestraat 11, Keijenborg
Natalie Steentjes, H.W. Raschstraat 5, Steenderen

Prijzen af te halen voor 30 januari aan ons kantoor,
Nieuwstad 30a, Vorden

Betaling abonnementsgeld tot 22 januari

Het abonnementsgeld voor 1988 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% B.T.W.
als u voor 22 januari 1988 betaalt.

Betaalt u na 22 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 22 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank no. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 14 januari 1988

49e jaargang nr. 41

Ingezonden
mededeling
(Buiten verantwoording van de redak-
tie).

Vorden, 7-1-1988

Aan de Redactie van "Contact", te
Vorden.

Zeer geachte Redactie,
Gaarne zou ik een idee willen spuien
naar aanleiding van de actie Verkeers-
veiligheid Rijksweg Zutphen-Ruurlo.
Mijn voorstel is: Haal de sardientjes uit
het blik!!! Aangezien ik niet de indruk
heb gekregen dat buiten de 50 of 70
km-zone gecontroleerd is, lijkt het een
verdienstelijke onderneming geweest
te zijn.
Nu zou hierop een actie: "Beveiliging
van de burger" moeten volgen. In de
tijd van de gebroken geweertjes bezat
Vorden één rijks- en twéé gemeente-
veldwachters, terwijl het aantal tele-
foon abonnee's een fractie van heden
was. 'sNachts en 's zondags sliepen de
charmante telefonistes. Slechts de
burgemeester, politie, de dokter en
een heel enkele particulier was bij
nacht en ontij bereikbaar. Deze broe-
ders van veldwachter "Bromsnor" uit
Dik Trom, pleegden bedaard, be-
dachtzaam met open oren en ogen
door de gemeente te fietsen.

Eén keer fluiten of wenken en de
steun en toeverlaat van de burger gaf
een wending aan zijn stuur en steven-
de op hem of haar af.
Door gestage oefening had hun blaas
een grote capaciteit gekregen, ter-
wijl langs de weg voldoende bomen

groeiden om niet het gevaar te lopen
aan nitraatvergiftiging ten onder te
gaan. Dank zij een enorme wijde blik,
geoefend oor en kunst te luisteren,
wisten de drie wat er in hun gebied ge-
beurde en/of opgevallen was. Koffie
drinken is één van de belangrijkste
takken van dienst voor een lid van de
heilige Hermandat! Pennelikken is
des duivels oorkussen en een kwaad
het welk tot het uiterste beperkt moet
worden.
Men deed minder aan sport, maar
meer aan fietsen en honden africhten.
Kamphuis met de hond was een door
de schooljeugd zeer gerespecteerde
autoriteit!
Iedereen kende de politie. Er was kón-
takt en uitwisseling van nieuws. Nu
echter is de gezondheidstoestand van
de na-oorlogse generatie blijkbaar zo
slecht geworden dat deze zich slechts
in blik (het sardineblikje!) kan voort-
bewegen. Buiten het blik kunnen zij
ondanks de moderne sport slechts
blijven staan als zij steun aan elkaar
hebben! Zou het niet eens tijd worden
hierin een verandering aan te bren-
gen? Het drama G.J. Heijn heeft aan-
getoond dat daar tevoren mensen
rondgezworven hebben die omwo-
nenden en voorbijgangers zijn opge-
vallen. Moet men nu niet gaan over-
wegen het politietoezicht te verbete-
ren. De "Sardientjes" in hun blikje ho-
ren door de "verpakking" geen fluitje
of het moet een ouderwetse, tegen-
woordig verboden, voetzoeker of
donderslag zijn! Hun gezichtsveld is
te beperkt om ook maar een gedeelte
te zien, dat oudtijds "Bromsnor" zag.
Hun snelheid is dermate dat de hand
gepasseerd is voordat zij kan wenken.
Wij hebben nu bij overal dag en nacht
telefoon. De jongens hebben als

Politievaria
Projektgroep Rijksweg 841.
Het aantal ongevallen op de doorgaande weg Warnsveld-Ruurlo is in de
laatste 3 maanden van het afgelopen jaar ten opzichte van de laatste drie
maanden van 1985 en 1986 met ongeveer 50% afgenomen.
Dit is voor het grootste deel het gevolg van de intensieve surveillances en
de snelheidscontroles e.d. die in die periode door de rijkspolitie groep
Vorden en de Verkeersgroep der rijkspolitie te Apeldoorn is uitgevoerd.
Ook de negatieve kwaliteit van de ongevallen, met andere woorden, de
ernst nam af. In voorgaande jaren vielen in genoemde periode altijd wel
enkele gewonden. In 1983 zelfs 14 personen. In 1987 was er slechts één
licht gewonde.
Ook dat cijfer is teruggelopen. Ongetwijfeld als mede oorzaak hieraan is,
dat de verplichte autogordel steeds meer wordt gedragen.
In januari 1987 lag het gebruikspercentage op 66%. In december 1987
droeg 93,5% van de automobilisten de gordel.
In de periode werden in totaal ruim 1600 processen verbaal opgemaakt,
waarvan ruim 1000 alleen al voor snelheidsovertredingen. Er waren
24.000 passanten. Ook werden er nog ruim zo'n 1000 waarschuwingen
gegeven. In totaal zijn ongeveer 700 manuren aan dit projekt besteed.
Een goede nazorg aan dit projekt is een voorwaarde om het blijvend ef-
fect van terugloop van het aantal ongevallen met 50% te waarborgen.
Het projekt zal binnen de groep Vorden zo goed mogelijk worden voort-
gezet. De groep Vorden staat open voor kritiek en suggesties ten aanzien
van de verkeersveiligheid op de Rijksweg 841 (Warnsveld-Ruurlo). Be-
langstellenden worden dan ook verzocht, indien mogelijk schriftelijk,
hun reakties aan de rijkspolitie groep Vorden kenbaar te maken.
Werden ook nog deze week enkele aangiftes gedaan van vernielingen die
werden gepleegd tijdens de jaarwisseling. Het onderzoek m.b.t. deze
vernielingen is nog in volle gang.
Op 5-1 vloog op de Almenseweg een personenauto uit de bocht.
Bestuurder raakte gelukkig niet gewond. Het door hem bestuurder voer-
tuig, een personenauto raakte echter dusdanig beschadigd dat deze
moest worden afgesleept.
Op 7-1 vond op de Baakseweg een doorrijden na aanrijding plaats. Be-
stuurder van een personenauto moest uitwijken voor een tegemoetko-
mende vrachtauto, die onvoldoende rechts hield. De personenauto bot-
ste vervolgens tegen een boom. Bestuurder bleef ongedeerd echter de
auto werd totaal vernield. Bestuurder van de vrachtauto reed door. De
vrachtauto was groen/wit van kleur. Eventuele getuigen van dit ongeval
worden verzocht contact op te nemen met de rijkspolitie te Vorden.
Eveneens vond op 7 januari op de Zutphenseweg een aanrijding plaats
tussen 2 personenauto's. Door een bestuurder van een auto die vanuit
een uitrit de Zutphenseweg op wilde rijden werd geen voorrang verleend
aan een bestuurder van een personenauto die op de Zutphenseweg reed.
Eén van de auto's moest worden afgesleept i.v.m. de ontstane schade.
Op 8-1 vond op de kruiding Horsterkamp-Rondweg een aanrijding
plaats. Een bestuurder van een personenauto stond op de Rondweg stil
om linksaf te gaan de Horsterkamp op. Een uit de zelfde richting komen-
de personenauto merkte dit te laat op en reed vervolgens achterop de
stilstaande auto. Beide voertuigen werden beschadigd.
Vond tevens op 8-1 een aarijding plaats op de kruising Nieuwstad-Bea-
trixlaan-W. Alexanderlaan. Bestuurder van een personenauto komende
vanaf de Raadhuisstraat wilde rechtdoor gaan de Beatrixlaan in. Een be-
stuurder van een personenauto die vanaf de Alexanderlaan kwam ver-
leende geen voorrang. Beide voertuigen werden beschadigd. De be-
stuurder van de auto die vanaf de Raadhuisstraat kwam liep lichte ver-
wondingen op.
Vond op 8-1 een aanrijding plaats op de Eikenlaan te Kranenburg. Een
bestuurder van een personenauto werd verblind dooreen tegenligger en
botste vervolgens tegen een boom. Tegenligger reed echter door. Voer-
tuig werd zwaar beschadigd. Getuigen worden verzocht contact op te ne-
men met de politie.
Op 10-1 vond een aanrijding plaats op de Baakseweg te Vorden. Bestuur-
der van een personenauto wilde linksaf een inrit inrijden. Toen hij af-
sloeg werd hij ingehaald door een ander personenauto. Beide voertuigen
werden beschadigd.

"Speelgoed" ook nog een portofoon,
dus zelfs op het toilet onmiddelijk be-
rijkbaar. Zet ze op de fiets. Laat ze kof-
fie drinken. Zorg voor een praatje met
de burger. Breng hem er toe ook de te-
lefoon te pakken en direct even te bel-
len als hem iets opvalt. Beveiligen, cri-
minaliteit bestrijden, moet geen mos-
terd na de maaltijd zijn. De burger
moet de politie niet roepen om de put
te dempen als het kalf verdronken is.
De politie moet niet gebruikt worden
om gestolen of geroofde spullen terug
te bezorgen. Zij moet niet ingezet
worden om misdadigers te vangen die
de officier van justitie weer laat lopen
opdt verkrachtte vrouwen de straat
niet meer op durven. Het is in de eer-
ste plaats haar taak om te voorko-
men!!! Dit kan echter alleen wanneer
de beschermer en zijn beschermeling
hand in hand werken. Op het politie-
bureau moet toch ook iemand zitten
om de pen te likken, m.a.w. het dag-
boek bij te houden en de telefoon aan
te nemen. Door een goed contact en
juiste voorlichting kunnen aanhou-
den gegevens binnenkomen. Gaat de
informant van het standpunt uit dat
hét waarschijnlijk niet van belang is,
maar het wél kan zijn, beschikt de po-
litie, als er iets aan de knikker komt,
over een schat van inlichtingen en kan
dikwijls zeer snel met succes optre-
den. Een vrouw zag een auto, opval-
lend voor haar, door de straat rijden.
Zij schreef het nummer op en gaf het
's avonds aan een bevriende politie-
man die van de late dienst terugkwam.

De volgende morgen was op het kan-
toor grote opwinding. Toen genoem-
de agent laat in de ochtend verscheen
zei hij: "Ik heb waarschijnlijk de da-
der!" De man werd smakelijk uitgela-
chen. Daar men echter het nummer
natrok en een uur later op de stoep
stond viel de stom verbaasde dader di-
rect door de mand. Had misschien ie-
mand, die in het geval Heijn iets opge-
vallen was, e^neens deze "onbelang-
rijkheid" gd^Pd, dan was er de kans
geweest dat de ontvoering zelfs niet
eens had plaats gevonden. Daarom,
de "sardientjes" uit het blik en mét de
politie uitkijken en koffie drinken,
want het erfcoord geeft het andere.

Als wij in Vorden zo met elkaar sa-
menwerken, zijn wij snel van de crimi-
naliteit verlost en het veiligste dorp
van Z.O.-Nederland. Laat de politie
dan ook eens na 3 maanden het resul-
taat publiceren! Met de beste wensen
voor ons allen in 1988!

E. Freiherr von Mengden,
de Wientjesvoort,
Ruurloseweg, Vorden.

Geslaagd
Op het jaarlijkse bondskampioen-
schap van de Alg. Ned. bond van vo-
gelhouders, werden examens afgeno-
men voor keurmeester in diverse cate-
goriën.
Onze plaatsgenoot Bennie Horsting
slaagde — met lof— voor Internatio-
naal keurmeester voor: kleurkanaries,
Europese vogels en hun bastaarden.
Dit houdt in, de bevoegdheid tot keu-
ren op de wereldtentoonstellingen.

Verloren en gevonden
voorwerpen
Gevonden: 1. rode tas, inh. zakje snoep
en servetten; 2. bruin Bijbeltje "Nieu-
we Testament"; 3. kerstcadeautje voor
Mieke; 4. blauwe linker handschoen;
5. lange draadtang; 6. bats met rood
blad; 7. linker blauwe glacé hand-
schoen; 8. plastic zak met regenbroek;
9. zilveren schakelarmband; 10. bank-
biljet van f 5,00.

Verloren: 1. rode kater; 2. zijkapje van
bromfiets, rood "MT 5"; 3. dames hor-
loge, goudkleurig; 4. wieldop Mazda;
5. giropas; 6. vierkant dameshorloge,
zilverkl. band met wijzers en gouden
rand aan binnenzijde; 7. dameshorlo-
ge, nylon crème binnenvoering; 8. ci-
linderslotsleutel met zwart-bruin ge-
vlochten knoop eraan; 9. 6 euroche-
ques; 10. zwarte bouvier; 11. paar
bergschoenen "Celtix" kleur grijs; 12.
rood hoedje met etiket binnenin; 13.
kentekenplaat SR-81-LV; 14. d. bruine
wandelstok met T-stuk; 15. beige/
bruine dameshandschoen; 16. rabo-
bankpas; 17. gouden polsarmband,
ovaal van vorm met daaraan: hanger-
tjes, kwartjes in vorm klavertje van
vier; rood naamplaatje "Nadia", geel/
groen/oranje gekleurd spi?; 18. diver-
se sleutels.

Durf cursus
De Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening "de Graafschap"
start op 2 februari a.s. met een oefen-
groep voor mensen, die het moeilijk
vinden om voor zichzelf op te komen.
Enkele onderwerpen, die in de groep
aan de orde kunnen komen, zijn:
- nee zeggen, zonder je schuldig te

voelen;
- gesprekken aanknopen op feestjes,

e.d.;
- zomaar een praatje maken;
- complimenten geven en ontvangen.

Er zullen 12 bijeenkomsten worden
gehouden, op dinsdagmiddag, in het
gebouw van de Stichting "de Graaf-
schap", aan de Kastanjelaan 15 te
Hengelo (Gld.), onder leiding van
twee maatschappelijk werkster, te we-
ten Ria de la Rie én Ellen LagendaaJ.

Bent u ook iemand, die niet zo makke-
lijk durft, en dit eigenlijk wel zou willen
en hebt u belangstelling voor deze durf-
cursus?
Meldt u zich dan vóór 20 januari a.s.
aan bij Yvonne Menting; zij is op
werkdagen 's morgens bereikbaar on-
der tel. nr. (05753) 2345.

• IN VOGELVLUCHT •

• Plattelandsvrouwen
Voor de Nieuwjaarskoffiemiddag van
de afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen bestond een
goede belangstelling.
Deze bijeenkomst was een thema-
middag over "Plooien en ontplooien'.
De leiding was in handen van me-
vrouw Waardenburg-Luteyn. Zij hield
een inleiding over de doelstelling van
de bond. Na de pauze werd er over di-
verse onderwerpen gediscussieerd.
Woensdag 20 januari worcÜBMi "De
Herberg" de jaarvergaderirUfehou-
den.

• Anbo
De afdeling Vorden van d^Anbo
houdt op donderdag 14janul^le eer-
ste bijeenkomst in het jaar 1988.
Behalve een terugblik op het afgelo-
pen jaar, zullen tevens de plannen
voor dit jaar besproken worden. Ver-
der heeft het bestuur deze middag
nog enkele verrassingen voor de aan-
wezigen in petto.

• N.C.V.B.
Na een gezellige en drukbezochte
Nieuwjaarskoffiemorgen ontvangen
de dames van de N.C.V.B. afdeling
Vorden op dinsdagavond 19 januari in
het Dorpscentrum Mevr. Litjens-
Roessel uit Doetinchem.
Zij is verbonden aan het Gerechtshof
te Nijmegen en zal het één en ander
over haar werk vertellen.

• De Vogelvriend
Leden van "De Vogelvriend" hebben
deelgenomen aan de bondskam-
pioenschappen van de Algemene
Bond van Vogelhouders. In totaal wa-
ren voor dit kampioenschap 6200 vo-
gels ingezonden.
De Vordense deelnemers kwamen tot
de volgende resultaten.
Ie prijs: B. Horsting met stam geel
ivoor bruin 361 punten; 2e prijs: W.
Berendsen met Gloster consort 362
punten; 2e prijs: W. Berendsen met
Gloster consort stel 181 punten; 3e
prijs: H.L. Harmsen met stam Aga-
pornis rosei collis lutino 360 punten.

• Excursie GMvL
De GMvL organiseert dinsdag 19 ja-
nuari een winterexcursie, 's Morgens
zal er een bezoek gebracht worden
aan het varkensproefbedrijf "Noord-
en Oost Nederland" te Raalte. Op dit
bedrijf worden voor de fokzeugen-
houderij diverse onderzoeken ver-
richt.
Erwtensoep en boerenkool met worst
dat is het diner wat de deelnemers aan
de excursie in "Aver-Heino" voorge-
schoteld krijgen! 's Middags wordt
een bezoek gebracht aan het rund-
veeproefbedrijf "Aver-Heino".

• Reünie 435 Infanterie-
beveiligüigscompagnie

Ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan van 435 Infbevcie wordt op 9
april 1988 een reünie gehouden in
"HetTurfschip" inBreda. Alle militai-
ren die ooit deel uitgemaakt hebben

van deze eenheid zijn van harte wel-
kom.
Degenen die aan de reünie wensen
deel te nemen, wordt verzocht te bel-
len: 076-273914 of f 17,50 te storten op
bankrekening 63389583 van Bank Pa-
ribas te Breda ofwel op gironummer
208247. Overmaking ten name van de
Penningmeester Koffiekamer, 435 In-
fanteriebeveiligingscompagnie, Lo-
vensdijkstraat 10, 4818 AJ Breda, on-
der vermelding van "Reïnie".

• Feestavond voetbalvereniging
"Vorden"

De voetbalvereniging "Vorden"
houdt zaterdagavond 16 januari in de
grote zaal van "De Herberg" haar jaar-
lijkse feestavond. Het orkest "Sound
Selection" verleent medewerking aan
deze avond.

Geslaagde
zweminstuif Zwem-en
Polover. Vorden '64
De ook dit jaar weer georganiseerde
zweminstuif van de Zwem- en Polo-
vereniging Vorden '64 in het zwem-
bad 't Rijselt te Eefde is een groot suc-
ces gebleken.
Het doel van de jaarlijkse instuif is om
met zijn allen te zwemmen en te ra-
votten in het water en de onderlinge
contacten tussen ouders en leden te
verstevigen. Aan deze oproep was
door zeer veel leden en ouders, broer-
tjes en zusjes gehoor gegeven.
Wegens het succes van deze instuif
heeft het bestuur van Vorden '64 be-
sloten deze happening nogmaals te
organiseren in de maand maart. De
vereniging hoopt op deze wijze het
animo voor zwemmen en polo te sti-
muleren en hierdoor wat nieuwe le-
den te kunnen werven.

AGENDA

JANUARI
14 Jong Gelre A.J.K.
15 Jong Gelre volleybal
18 Jong Gelre Badminton
19 N.C.V.B. Lezing
20 Jaarvergadering Plattelandsvrou-
wen
21 Bejaardenkring

22 Jong Gelre vormingswerkgroep
23 Pronkzitting Karnavalsver. De
Deurdreajers in de Herberg
24 Vordense Tafeltenniskampioen-
schappen in de Herberg
27 H.V.G. Dorp jaarvergadering in de
Voorde
29 Jong Gelre regio volleybal

FEBRUARI
01 Jong Gelre zaalvoetbal (Veldhoek)
02 Bejaardensoos Kranenburg jaar-
vergadering met bingo
03 Karnavalsavond de Deurdreajers
Villa Nuova
03 Vrouwencabaret Plattelandsvrou-
wen
04 Bejaardenkring
05 Uitvoering Sursum Corda in
Dorpscentrum
05 Jong Gelre Dropping
06 Uitvoering Sursum Corda in
Dorpscentrum
12 Jong Gelre volleybal
12 Karnaval in de Herberg
13 Uitvoering Sursum Corda in
Dorpscentrum
13 Karnaval in de Herberg
14 Karnaval in de Herberg
15 Karnaval in de Herberg
15 Jong Gelre badminton
16 Karnaval in de Herberg
16 Karnaval Bejaardensoos
17 Jong Gelre zwemmen
18 Bejaardenkring Reisje
19 Gez. culturele avond GMvL, Jong
Gelre, Plattelandsvrouwen
20 Uitvoering Vordens Toneelver, in
Dorpscentrum
21 Karnaval in de Herberg
23 Gezellige avond NCVB
24 H.V.G. Dorp maandelijkse avond
in de Voorde
26 Jong Gelre regio volleybal

MAART
01 Bejaardensoos-middag
03 Bejaardenkring
05 Contactavond Vordens Mannen-
koor Dorpscentrum
12 Jong Gelre Provinciale binnen-
sportdag
15 N.C.V.B. Pasen
16 H.V.G. Dorp maandelijkse avond.
Pasen in de Voorde
17 Bejaardenkring
18 Jong Gelre tafeltennis
19 Uitvoering Concordia Dorpscen-
trum
23 Avond Produktschap Vee en Vlees,
Plattelandsvouwen
25 Jong Gelre tafeltennis regio
29 Bejaardensoos passie-middag
31 Bejaardenkring Pasen

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Fricandeau op feesteujke wyze
Fricandeau leent zich bij uitstek om te braden. Bij zo'n feestelijk stukje
vlees kunnen verschillende soorten verse groenten en kleine gebakken
aardappeltjes worden gegeven. De fricandeau kunt u ook laten afkoelen
en daarna in plakken snijden. Ze kan dan bij een koud buffet, brunch of
een andere feestelijke maaltijd worden gegeven.

Reken voor 5 tot 6 personen op een fricandeau van l kilo.

Roer in een kom een sausje van 2 eetlepels fijne Franse mosterd, l uitge-
knepen teentje knoflook, wat zout en (veel) grof gemalen peper.
Maak de fricandeau eerst droog met keukenpapier en wrijf het vlees
daarna met het mosterdmengsel in. Laat het vlees een halfuurtje (langer
mag ook) liggen.
Verhit in een braadpan 100 gram boter en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Leg het vlees in de hete boter en
schroei het in 5 tot 7 minuten rondom dicht. Voeg een extra klontje boter
(ca. 35 gram) toe en temper de warmtebron. Reken op een braadtijd van
40 tot 50 minuten, afhankelijk van de dikte van het stuk vlees.
Keer het vlees geregeld om en bedruip het met de braadboter. Neem het
vlees na het braden uit de pan. Wikkel het in een stuk folie en laat het een
kwartier rusten.
Verwijder de braadboter uit de pan. Blus de pan met 2 deciliter bouillon
(eventueel van een tablet, korrels of poeder) en l deciliter droge witte
wijn of met droge sherry. Roer alle aanzetsels van de bodem van de pan
goed los. Schenk het vocht door een zeer fijne zeefin een klein pannetje.
Laat alles zolang koken tot er door het indampen niet meer dan l decili-
ter is overgebleven. Voeg er 1/4 liter slagroom (op kamertemperatuur)
aan toe en roer alles goed door. Laat de saus dan nog zolang heel zachtjes
doorkeken tot ze licht gebonden is. Voeg er eventueel een beetje zout
en/of peper aan toe.
Snijd het vlees in niet al te dunnen plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het
oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal. Schik er bij voor-
keur drie tot vier verschillende soorten groenten (bij voorbeeld roosjes
broccoli of bloemkool, haricots verts, struikjes witlof en spruitjes) rond-
om.
Geef er kleine gebakken aardappeltjes bij. Dien de saus apart in een saus-
kom op.

Bereidingstijd: 40-50 minuten.
Energie per portie: plm. 1615 kJ (385kcal).



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Zaterdag
16 januari a.s.

starten wij in Hengelo Gld.
om 1 5.00 uur weer met de

gehoorzaamheids-
cursus voor
huishonden.

Inl.: Ad Peters (08344-436)
of Hans Lichtenberg

(05753-2042)

ONS tarwebrood
wordt gemaakt van
volkoren meel, dus
eet er veel van want
dat is goed en lekker
brood!
Vers van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

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

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Te koop
Vorden. Dicht bij het centrum van het dorp gelegen in
1973 gebouwde bedrijfshal, groot ca. 750 m2 met eigen
parkeerplaatsen, 2 halfvrijstaande statige Herenhuizen
en ca. 2.000 m2 eigen grond.

DE BEDRIJFSHAL bestaat uit een produktieruimte, kantoren, toiletten,
ontvangsthal, kantine en archief.

INDELING WONINGEN:
nr. 10: kelder, 2 woonkamers, woonkeuken, bijkeuken en douche.
1e verd.: 4 slaapkamers. De woning is v.v. gaskachels.
nr. 12: kelder, 2 woonkamers, woonkeuken, hal. 1e verd.: 3 ruime
slaapkamers, badk. m. ligbad en toilet.

De bedrijfshal is direkt leeg te aanvaarden.
N r. 10 is verhuurd; nr. 12 is evt. spoedig te aanvaarden.
Totale koopprijs f 650.000,- k.k.

Inlichtingen:

Vorden, tel. 05752-1531 LidNVM.

HOU JE VAN BOUWEN?
Oproep aan de leerlingen van de hoogste groep van de basisscholen
en verder aan iedereen tot 19 jaar, die interesse hebben voor het
bouwvak. Wij houden een voorlichtingsdag op zaterdag

13 februari 1988
Wil je ook eens een kijkje nemen op deze dag (ook je ouders zijn wel-
kom), vul dan onderstaande bon in en stuur deze vóór 1 februari naar:
NVOB Zutphen - Weg naar Voorst 184 - 7205 CW ZUTPHEN

Naam:.

Adres:.

Leeftijd:.

Postcode:. Woonplaats:.

Opleiding:.

Nederlands Verbond van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

ARENTSEN ZUTPHEN
LOCHEM

RENAULT
0% RENTE!!!
OP AL ONZE OCCASIONS V.A. 1984'
* Deze aktie geldt uitsluitend voor occasions met een minimaal bij te

financieren bedrag van f 4.000,- en een maximum bedrag van f 15.000,-.

* Verder geldt de wettelijke aanbetaling van 30% (eventueel in te ruilen
auto).

* Maximum financieringstermijn 24 maanden.

* Aktie geldt van 16 december 1987 t/m 23 januari 1988.

De Stoven 16, Zutphen Oosterbleek 54, Lochem
tel. 05750-24455 A//e auto<s tel. 05730-2471

zijn APK-gekeurd

OPEN
VUISTDRUK WEDSTRIJDEN

indoor sport vorden c

voor zowel dames als heren

ZONDAG 17 JAN. A.S.
aanvang 13.30 uur
incl. wisselbeker

BURG. GALLEESTRAAT 23 VORDEN

Dansen leren bij een
FDO Dansschool
Dit betekent dat U op vakkundige wijze les krijgt,
omdat de laatste ontwikkelingen in 't dansprogramma
verwerkt zijn; en bij de tijd zijn.

Inschrijving op 21, 27 jan. '88
(voor verl. en gehuwden en alle soorten Klubs)

van 18-20 uur in Zaal Eijkelkamp.

En een gelukkig 1988!

HOUTMAN

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

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

WIIMTER-
TUINFEEST?
Jazeker, dat kan! Onze perfekt
gecreëerde tuinzaal, uniek voor Oost-
Nederland, biedt u de mogelijkheid zowel
's zomers als 's winters te genieten van
een sfeervolle dag of avond. De bij avond
verlichte tuin is het decor voor uw feest.
De royale glazen schuifdeuren en een
ingenieuze dakkonstruktie, die
moeiteloos geopend kunnen worden,
vormen de enige scheiding tussen de
aantrekkelijkheid van buiten en de
behaaglijkheid van binnen.

Kortom: gezelligheid en sfeer
in elk seizoen
Party-Restaurant „De Smid" heeft alles
in huis voor uw receptie, huwelijks- of
personeelsfeest, eventueel met
barbecue, koud/warm buffet, diner,
gourmet of oudhollandse spelen voor 25
tot 150 personen. Net wat u wilt, keurig
verzorgd, piekfijn geregeld voor u en uw
gasten.

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

htlzon
Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

05753-1048

uw leverancier voor al uw
verticale en horizontale zonweringen.

Wij zijn gespecialiseerd in Rolluiken (Heroal)

en verticale lamellen
5 jaar garantie - eigen montage

showroom
Hummeloseweg 7, Hengelo (Gld.)

voor afspraak bellen
05753-1048

WEL
KOOi

Regen- en *intetld*
Schoeisel
Dteraccesolres

Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500;
Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713;

Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;
lol dij k, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

WCI KOO II De Grote Groene VaKwitikel



vrijetijdskleding

GEWOONWEG
GOEDKOPER

Dames -Heren broek
V2 wijd, in black-denim
en blue denim,
snow wash

IX WIVI III l l

59,-
Dames bandplooibroek
met dubbele voorzakken,
kleuren groen, zwart, bruin
toape en marine,
ingeverfd 39,-

Dames - Heren
Sweatshirt
ronde hals, oversized,
kleuren rood, zwart, marine,
wit, lila, khaki,
oud rose 29,95

Dames - Heren
Denim jacks
gevoerd, 2 modellen

99,-in stoned wash
of snow wash

TOT ZIENS BIJ FOCUS
RUURLO - EIBERGEN - ULFT*

en binnenkort in LOCHEM

Verdien f 5,- door
voor 22 januari

Contact te betalen!

Openbare
Bibliotheek

exposeert werk van

Rien
Poortvliet

tot en met 5 februari

de blauwe hand
burg. galleestraat 36 vorden
telefoon 05752-2223.

voor sieraden
aardewerk
interieurdecoraties

open dinsdag t/m vrijdag van
half twee tot zes uur
zaterdag van tien tot
vier uur.

SPEKKEL;>
\ferselijkende tabd over

de voedings\\oarde van Speld^elbrood
en klassiek witbrood

VOEDINGSWAARDE IN g PER 100 g

Klassiek witbrood

Proteïnen 8
vezels 1,50
Koolhydraten 52
Minerale zouten 1,80
Poly-onverzadigde
vetzuren 0,84
Verzadigde vetzuren 0,94
P/S 0,90
kJ 1.197
kcal 263

Spekkelbrood

Proteïnen 10,35
Vezels 3,80
Koolhydraten 47,70
Minerale zouten 2,46
Poly-onverzadigde
vetzuren 2,88
verzadigde vetzuren 0,80
P/S 3,68
kJ 1.140
kcal 273

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

6
. 7251

fons Jansen ™"
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

U zet uw spaargeld
liever niet vast.

En wijt toch
een hqge rente?

Zonder vastzetten.

Rekening
Mxir!

Patent

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum
s;lkio

-

f 2.500,-

f 5.000,-

r 10.000,-

Basit.
rente

21%
21%
3%
31%

Premie
rente

1%
11%

11%

rente

21%
31%

5%

Uw spaargeld blijft
vrij opneembaar.
Zonder boete of kosten.
Zo profiteert u in
alle vrijheid van
een extra hoge rente.

DePatentrekening van de bank met de 5-

bondsspaarbank
Centraal en Ojgtelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogeiandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL WilhAinastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Schaatsen slijpen!
Schaatsen kopen!

Bij de Beer volop keuze!

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

DE BEER BV
Spittaalstraat 22

Zutphen

Tel. 05750-18040

HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

VALEWEIDE
1 bos Trosanjers 5,75

" 1 Azalea 5,75

1 bps Forsythia 3,50



Dash/Sorbo verliest volleybaltopper
tegen Isala met 3-2
De volleybaltopper in de tweede divisie A tussen Isala en Dash/Sor-
bo, welke zaterdagmiddag in een bomvolle sporthal "De Zandweerd"
in Deventer werd gespeeld, eindigde in een 3-2 zege voor de thuis-
club. Dat gebeurde in een enerverende wedstrijd waarbij Dash/Sorbo
zoveel veerkracht toonde dat een 2-0 achterstand via twee achtereen-
volgende setoverwinningen teniet werd gedaan 2-2. De vyfde set ein-
digde in een duidelijke 15-8 zege voor Isala. Toch kwam Dash niet he-
lemaal met lege handen te staan, want een 3-2 nederlaag in een uit-
wedstryd wordt met één punt gehonoreerd.

Het was deze middag een heksenketel
van belang in de Deventersporthal.
De talrijke Isala supporters roerden
zich danig terwijl Dash/Sorbo zich
ook gesteund wist door een honderd-
tal supporters.
In de eerste set had Dash geen ver-
weer tegen de veelal hard geslagen
smashes van de Isala-aanvalste rs. Tot
6-6 wisten de Vordense dames het nog
wel bij te benen. De ploeg van trainer
Jaap Sanders maakte het de tegen-
standster hierna wel erg gemakkelijk
door een aantal fouten bij de opslag
waardoor Isala "rustig" kon uitlopen
naar een 15-9 setoverwinning.
In de tweede set speelden de Vorden-
se dames stukken beter en hadden zij
gewoon de pech dat enkele wonder-
baarlijke beslissingen van het zwakke
scheidsrechtersduo in het nadeel van
Dash uitpakten. Niet hinderlijk bij b.v.
een stand van 6-6 of iets dergelijks,
maar bij een 13-12 stand in het voor-
deel van Isala, en Dash aan de opslag
is een beoordelingsfout natuurlijk fa-
taal. Bij deze stand gaf de arbiter nl.
een punt aan Dash. Na protesteren
van Isala-zijde veranderde hij zijn me-
ning waardoor de thuisclub de opslag
kon overnemen. Isala profiteerde
dankbaar 15-12.

Sensatie
De derde set was op twee manieren
een sensationele set. Dash/Sorbo liep
uit tot 1-14. Gelopen koers, nietwaar.
Daarna stokte de Vordense aanval. De
set-ups kwamen niet meer aan. Niets
lukte meer. Onder luide aanmoedi-
gingen van het publiek vocht Isala
zich terug 12-14. Dash hervond zich
dankzij het blok nog net op tijd 12-15.
Deze setzege inspireerde de Vordense
dames tot beter spel.

In de derde set opnieuw een uiterst
enerverend duel. Dash nam een 10-2
voorsprong, kwam opnieuw in de pro-
blemen en kwam Isala terug tot 11-14.

Via Wilma Rietman kwam de opslag
bij Vorden terug en maakte Carla Jan-
sen (wat maakte ze zich deze middag
een paar maal kwaad op het scheids-
rechtersduo!) het karwei af.

Dat viel deze middag toch op. Een
Carla Jansen die meent dat haar ploeg
onrecht wordt aangedaan wreekt zich
op één manier nl. door een aantal kei-
harde smashes "af te leveren" waar de
tegenstandster alleen maar naar kan
kijken. Enfin Dash was teruggekomen
tot 2-2. De inspanningen van de laat-
ste twee sets moest Dash zowel aan-
vallend als verdedigend niet om het
opportunistische spel van Isala te ont-
regelen. Goed opgezette aanvallen
veelal over links betekende een voort-
durend gevaar voor de Vordense da-
mes. Dash werd onder druk gehou-
den. Op de 15-8 setzege van Isala viel
dan ook niets af te dingen. Eindstand
3-2 in een ruim twee uur durende
wedstrijd waarbij winst en verlies deze
middag wel heel dicht bij elkaar lagen.

Uitslagen volle\ balwedstryden
Dames: Harfsen l — Dash 2:2-2; Dash
4 - DSC 3:3-0; Dash 5 - Sp. Deventer
4:2-1; Harfsen 4-Dash 6:1-2; Dash 9
- Dash 7:0-3; Olympia 2 - Dash 8:1-
2.
Meisjes: Dash BI — Boemerang B2:0-
3.
Heren: Dash l - SVS 1:0-3; Harfsen l
- Dash 2: 2-2.
Jongens: Dash Al — Hansa Al: 3-1;
DashCl-ViosCl:3-0.

SPORTNIEUWS

DEZLaren2
4:9-3

DCV Vorden

Het vierde team heeft een gevoelige
9-3 nederlaag geleden in Laren. De
reeks van achtereenvolgende nederla-
gen van Han Berenpas, Henk Esselink
(foutieve afruil) en Rik Slutter (posi-
tioneel) werd even onderbroken door
een prima remise van Erik Brummel-
man. Hierna moest Jan Hoenink kapi-
tuleren, die reeds in de opening een
dam achter kwam. Mike Voskamp
redde de eer met een positionele over-
winning.

• DCV Vorden 3 - DCH
Hengelo 2: 7-9

Het reserve-achttal van onze zuider-
buren hebben een nipte overwinning
behaald op het derde team van DCV.
De slag sloegen ze voornamelijk aan
de bovenste borden: Martin Boers-
broek, Jurgen Slutter en Henk Lense-
link moesten de eer aan de tegenstan-
der laten. Gerco Brummelman ver-
prutste eerst zijn goede partij, maar
herstelde zich en wist nog remise te
behalen. De tegenakties kwamen van
Michiel Boerkamp, Berend Rossel en
Bertus Wentink. Wentink had een bij-
na symmetrische, spannende stand op
het bord, en het was onduidelijk wie
de lont in het kruitvat uiteindelijk zou
aansteken. Wentink zat goed; hij kon
een doorbraakmanoeuvre nemen en
de punten opstrijken.
De tegenstander van Berend Rossel
liet zich opsluiten, maar miste enkele
belangrijke schijven. Rossel profiteer-
de hier uitstekend van en kon dan ook
de verdiende winst inkasseren.

• UDC Ulft - DCV Vorden 2:
9-11

Het blijft spannend in de eerste klasse
distrikt Oost. DCV won met 9-11 van
koploper UDC in Ulft en bezet nu sa-
men met UDC en DZW uit Warns-
veld de eerste plaats. In de volgende
wedstrijd moet overigens DCV tegen
DZW, en in de laatste ronde UDC te-
gen DZW.
De overwinning lijkt krap, maar is
geen moment in gevaar geweest. Sas-
kia Buist, Jan Koerselman en BertMs
Nijenhuis hielden de UDC-cracks

zonder veel problemen in bedwang.
Bernard Breuker zette DCV al vroeg
op het goede spoor met een overwin-
ning. Gerard Dimmendaal, dit jaar
uitstekend op dreef, blunderde en gaf
de voorsprong weer weg. Lange tijd
bleef het gelijk opgaan, maar Aart
Walraven had al vroeg een schijf ge-
wonnen tegen de medekoploper van
de distrikts-topskorerlijst, Jan Kete-
laar, en mocht uiteindelijk ook de
winst opstrijken.

• DCV l - HDR Rosmalen
12-8

Evenals het tweede team, zit ook het
eerste team op het vinkentouw voor
een kampioenschap of promotie. Te-
gen het op de vierde plaats van de
ranglijst staande Rosmalen werd 'n
verdiende 12-8 overwinning geboekt.
Alleen Theo Slutter moest de eer aan
zijn tegenstander laten. De drie winst-
partijen kwamen op naam van Henk
Hoekman, Harry Vos (goed uitge-
speelde flahkaanval) en Harry Graas-
kamp. De laatste kreeg een onduide-
lijk eindspel op het bord, waarbij
Graaskamp met 2 dammen en zijn te-
genstander met l dam vertegenwoor-
digd was. Graaskamp nam er de tijd
voor en vond de winnende variant. Bij
het halen van zijn vierde dam kapitu-
leerde zijn tegenstander.

• Juniorenviertallen: Vorden —
Pekelsma 6-2

Het juniorenviertal heeft eindelijk de
eerste winstpartij geboekt. Martin
Boersbroek gaf het goede spoor aan
(damkombinatie in een hekstelling),
en ook Mike Voskamp en Jurgen Slut-
ter kwamen daarna tot winst. Michiel
Boerkamp moest de eer aan zijn te-
genstander gunnen.

• Onderlinge kompetitie
H. Wansink - M. Voskamp 2-0; B.
Hiddink - H. Ruesink 0-2; H. Ordel-
man - R. Slutter 0-2; J. Hoenink - A.
Bouwman 2-0; F. Meyerman — Y.
Baakman 0-2; G. Wassink — J. Masse-
link 2-0.

• P.K.V.-nieuws
Op de Regionale tentoonstelling te
Diepenheim behaalden de leden van
P.K.V. de volgende predikaten.
Grote hoenders: Wyandotte wit, J.
Rouwenhorst 2xF, 2xZG.
Dwerg hoenders: Hollands hoen zil-

ver-zwart geloverd, L. Meijer IxG.
Minorca zwart, G.W. Tragter IxF,
2xZG.
Konyen grote rassen: VI. reus wit, H.
Snellink IxF, 3xZG. Idem Arnold
Dijkstra IxZG, IxG. VI. reus konijn
grijs, H.W. Sloetjes IxF, Frans hang-
oor, Marcel Dekkers IxZG, IxG.
Vlaamse reus kon. grijs, A. Dijkstra
2xG.
Midden rassen: Groot zilver; H. van
Heerde, midd.zwart IxG. Licht zwart
IxG. Donker blauw IxG. Witte nieuw
Zeelander, H. Verstege IxF, 2xZG.
Wener blauw, André Snellink IxZG.
Idem wit IxF, IxZG, IxG. Rode
Nieuw Zeelander, G. Lenselink IxF,
IxG. Witte Nieuw Zeelander, A. Dijk-
stra IxZG.
Kleine rassen: Hollander Gouwenaar,
F. Zevenhoeken IxG. Rus zwart idem
IxZG.
Kleur dwerg: Ned. Hangoordwerg,
Marcel Dekkers IxG. Midd. Sepia
Marter, H. Sanderman IxF. Donker
Sepia idem IxG. Madagascar, D.
Klein Geltink IxZG, IxG. Midden
geel Marter idem IxG.

• Waterpolo. Vorden-Poseidon
(Velp) 6-6

De heren van Vorden hebben zater-
dagavond koploper Poseidon 2 uit
Velp l puntje kunnen afsnoepen 6-6.
Dat gebeurde in feite in de laatste
speelperiode die Vorden met een 2-5
achterstand inging. Jaap Sertefeld
bracht de partijen op het laatst naast
elkaar.

De eerste periode werd afgesloten
met een 0-1 voorsprong voor Posei-
don. In de tweede periode waren de
mannen uit Velp opnieuw de betere
ploeg en werd de voorsprong tot 0-3
opgevoerd.
In de derde periode verkleinde Jaap
Stertefeld tot 1-3 waarna Poseidon op-
nieuw toesloeg 1-4. Het einde van de-
ze periode brak aan met de stand 2-5.
Jaap Stertefeld scoorde voor Vorden.
In de laatste periode werd het "alles of
niets" offensief van Vorden beloond.
Mark Karmiggelt tekende voor 3-5;
Kier Knol voor 4-5, waarna Poseidon
zo het leek definitief toesloeg 4-6. Via
Frans Karmiggelt en zoals gezegd
Jaap Stertefeld werd het toch nog 6-6.

• Booranil
zaalvoetbalkampioen van
Vorden

Het zaalvoetbalteam van de Boonk III
is zond^fciiddag verdiend kampioen
zaalvoe^ral van Vorden geworden. In
de finale versloeg dit team Boonk I
met 2-1. Gezien het aantal kansen had
de overwinning van de Boonk III gro-
ter moeten uitvallen. Paal en lat ston-
den meerdere doelpunten in de weg.
Zondagmorgen werden de "voorfina-
les" gespeeld. In poule A werd Boonk
III met 4 punten uit drie wedstrijden
winnaar, voor Hoetinkhof I met 3
punten.
Boonk I werd met 6 punten winnaar in
poule B met het team van Medler op
de tweede plaats.
Uiteindelijk werd Medler derde door
met 5-3 van Hoetinkhof te winnen.
De vijfde plaats ging naar Boonk II
dankzij een 5-4 zege op Brinkerhof.
De strijd om de zevende en achtste
plaats tussen Eendracht en Wilden-
borch won eerstgenoemde ploeg met
3-2. De organisatie was in handen van
Velocitas. Voorzitter Koos Bergenhe-
negouwen reikte na afloop de prijzen
uit.

• Damestoernooi
De zaalvoetbalvereniging "Velocitas"
die ook het stratentoernooi organi-
seerde, houdt op 7 maart een toernooi
voor damesteams. Op de data 2,7 en 9
mei vindt er een bedrijfstoernooi
plaats, terwijl het familiezaalvoetbal-
toernooi op zaterdag 11 juni wordt ge-
speeld.

• Veldvoetbal. Ratti l - D.Z.C.
3:2-3

Afgelopen zaterdag oefende Ratti te-
gen het Doetinchemse D.Z.C. 3. Een
uitstekende eerste helft voor de Rat-
tianen leverde helaas voor de gastge-
vers niet het gewenste resultaat op.

Een aantal goede mogelijkheden voor
het doel van de Doetinchemmers ble-
ven helaas onbenut. Vanaf 10 meter
had Pascal Klootwijk Ratti op een
voorsprong kunnen brengen, maar hij
mistte doel. Ook Percey Lash had de
mogelijkheid Ratti op voorsprong te
brengen, maar ook hij slaagde hier
niet in. D.Z.C, fungeerde uitstekend
als counterploeg en kwam zowaar op
voorsprong door een schot vanaf 20
meter dat door Jan Willem de Hart
van richting werd veranderd zodat
Ratti-doelman Johan Verstege kans-
loos was. Ratti reageerde al vrij snel.
Uit een voorzet van Gerard Waarle
was het Percey Lash die die bal keurig

in het doel deed belanden. De rust-
stand was 1-1.
De tweede helft leverde Ratti aanvan-
kelijk nog goed voetbal en kwam ook
op een 2-1 voorsprong door een doel-
punt van Ratti-aanvoerder Harm Wel-
leweerd uit een voorzet van Percey
Lash. De doelpuntenmachine van
Ratti kwam hierna niet meer op
gang. Via 2 perfekte counters wistten
de gasten de overwinning naar zich
toe te trekken, via een doelpunt met
een buitenspelluchtje en een schitte-
rende lob.
Zaterdag aanstaande oefent Ratti in
Kranenburg tegen Gazelle Nieuw-
land 2 uit Dieren.

• Tafeltennis-
kampioenschappen

Zondag 24 januari worden in de grote
zaal van "De Herberg" de Vordense
tafeltenniskampioenschappen ge-
speeld. Dit toernooi met de "Herberg-
Trophee" als inzet wordt georgani-
seerd door de plaatselijke tafeltennis-
vereniging "Treffers 80".
Een ieder kan aan deze wedstrijden
meedoen. Er is nl. een poule voor
competitiespelers en een poule voor
rekreanten. Bij Voldoende deelname
komt er een aparte afdeling voor da-
mes en heren.
De jeugdwedstrijden beginnen 's
morgens, terwijl de senioren 's mid-
dags met hun wedstrijden beginnen.
Voor nadere informatie kan men bel-
len 05752-2356.

• Treffers start seizoen met vyf
teams

De Vordense tafeltennisvereniging
zal de nieuwe competitie ingaan met
drie seniorenteams. Team l en 2 in de
4e klas; het derde team komt uit in de
5e klas. De jeugd zal met twee teams
in kompetitieverband uitkomen.
Programma voor de komende weken:
21 januari: Treffers l — Reflex 3; Tref-
fers 2 - Grol 4; 22 januari: RTTV 2 -
Treffers 3. Jeugd: 30 januari: GentacS
• Treffers 1; Winterswijk 3 — Treffers
2.

• Vorden '64 - Proteus: 6-8
De dames van Vorden '64 hebben
zondagavond tegen Pro |̂ uit Twel-
lo een 8-6 nederlaag te siBlen gekre-

Bekendmaking
prijswinnaars Fotowedstrijd
Kroeze, Hengelo
Wolsink, Hengelo
Waarlo en Theunissen
Keijenborg
Weverink, Keijenborg
R. Dekkers, Vorden
Klein Stonink, Toldijk
Geurts, Steenderen
Assink, Hengelo G ld.

Rutjes, Baak
Taantink, Keijenborg
Willemsen, Velswijk
R. Walgemoed, Hengelo
R J. Winkels, Vorden
Hukker-Maalderink, Vorden
Bobbink, Hengelo G ld.
Boukje en Thys Winkelman
Keijenborg

De prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels in ontvangst genomen.

Werkgroep Spalstraat,
Andre Koller, Spalstraat 15

gen. Vanwege de griep kon Vorden
niet op volle "oorlogssterkte" uitko-
men.
De eerste periode werd afgesloten
met 1-1. Antoinet Zeegers scoorde
het Vordense doelpunt. In de tweede
periode verkleinde Grietje Weller-
weerd bij een 5-1 achterstand tot 5-2.
Het was opnieuw Grietje Wellerweerd
die in de derde periode de achterstand
van 7-2 tot 7-3 teruggebracht.
In de vierde periode verkleinden Her-
mien Tiessink en Grietje Wellerweerd
tot 7-5. Nadat Proteus de stand op 8-5
had gebracht bepaalde Grietje Weller-
weerd de eindstand op 8-6.

• Overwinning voor Velocitas-
dames

De zaalvoetbaldames van Velocitas
hebben de thuiswedstrijd tegen
O.B.V. uit Apeldoorn verdiend met 2-
0 gewonnen. De Apeldoornse doel-
vrouwe hield Velocitas aanvankelijk
van het scoren af. Toch kon zij niet

verhinderen dat R. ter Huerne en A.
Pierik elk éénmaal scoorden.
Deze 2-0 stand was reeds bij rust be-
reikt. Programma: maandag 18 janua-
ri AZC-Velocitas (dames). Velocitas 2
speelt een oefenwedstrijd tegen de
"Deurdreajers".

Tot 22 januari
kunt u nog

f 5,- verdienen
door uw

abonnementsgeld
op Contact
te betalen!

AANVULLINGSFONDS
[EKENFONDS OGZO

GEWIJZIGD

De Algemene Vergadering van OGZO heeft besloten om de zogenaamde
balneo photo therapie voor psoriasispatiënten te vergoeden.
Dit besluit treedt per 1 januari 1988 in werking.
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten, moet aan
een aantal criteria worden voldaan.
In het nabije Boekelo wordt de balneo photo therapie reeds geruime tijd met
gunstige resultaten toegepast.

Per gelijke datum wordt de extra vergoeding van geneeskundige kosten
tijdens vakantie in het buitenland opgeheven. De regeling bleek in de praktijk
niet goed te werken.
Het ziekenfonds keert met dit besluit terug naar de landelijk geldende richtlij-
nen. Dat betekent, dat OGZO-verzekerden vanaf 1 januari 1988 voor vertrek
naar een zogenaamd verdragsland in alle gevallen weer een extra legitimatie-
formulier nodig hebben. Verdragslanden zijn: EG-landen (inclusief Spanje en
Portugal!), Zweden, Oostenrijk, Joegoslavië, Turkije, Tunesië en Marokko.
In alle gevallen beveelt het ziekenfonds OGZO een extra reisverzekering sterk
aan.

Op het gebied van tandheelkundige verstrekkingen uit het aanvullingsfonds
worden op dit moment geen wijzigingen aangebracht. Landelijk zijn op dat
gebied een aantal vergaande wijzigingen in voorbereiding. Mogelijk verdwijnt
op termijn zelfs een belangrijk deel van de tandheelkundige voorzieningen uit
het ziekenfondspakket. Pas als op dat punt duidelijkheid ontstaat, zal OGZO
de voorzieningen uit het eigen aanvullingsfonds in heroverweging nemen.

De Algemene Vergadering heeft besloten om de premie voor het aanvullings-
fonds per 1 januari 1988 slechts trendmatig te verhogen met zestig cent per
persoon per jaar.

REGIONAAL ZIEKENFONDS OGZO

Grotestraat 92
Postbus 19
7470 AA Goor

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de heer G. J. Averink van
het ziekenfonds.
Telefoon: 05470 - 84444
Tel. privé: 05480-12248


