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Jeugdige Vordenaren!
J u l l i e doen toch ook mee aan de '/warte Pieten'-optoi ht met lampions
op maandag 2 december a.s.!!! Ver/.amelen om l H.00 uur in de Openbare Basisschool Kerkstraat.
Concordia verzorgt de mu/ikale begeleiding. De optocht begint om ca.
19.00 uur. Doe mee - hoe meer/warte Pieten, hoe leuker de optocht.

Kerststukjes maken niet
ïloralia
Ieder jaar wordt met veel succes door Nutsfloralia een middag en
een avond georganiseerd waarop belangstellenden zijn of haar
eigen kerststukjes kunnen maken.
Dit gaat gebeuren op donderdag 12

december a.s. in het Dorpscentrum.

Deelname is gratis.
Met de hulp van de- bestuursleden
van Kloralia wordt iedereen op de/e
manier in de gelegenheid gesteld om
/ijn of haar huis een extra ge/.ellig
aan/ien te geven.
De fa. H. Kettelerij /al /.orgen voor
voldoende1 voorbeelden zodat de
deelnemers hieruit hun inspiratie
kunnen opdoen. Ook /uilen er allerlei materialen te koop zijn. Het loont
zeker de moeite uit eigen tuin bruikbare spullen mee te nemen zoals
blad, bessen, coniferengroen, heide,
enz.
Nadere gegevens vindt men in een
advertentie elders in dit blad. Voor
verdere informatie: G. Molendijk, tel.
2270.

K.P.O. VordenKranenburg

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met mijdag van
8.00 tot 12.30 uur— op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den
Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgetis afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen
burgemeester en wethouders naar
aanleidingvan een advies voorstellen
nog bij of houden de/e aan. Ook
kunnen raadsvoorstellen ingetrokken worden. De leden van de commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor financiën en
openbare werken vergader! op dinsdag 3 december om 19.30 uur in het
gemeentehuis, Op de agenda staan
de volgende onderwerpen:
besteding bijdrage op grond van
de Bijdrageregeling 1990 intensivering bijzondere bijstand;
— volume-besluit 1992 wet op de
Slads- en dorpsvernieuwing;
— subsidiering stichting kinderopvang in oprichting;
afsluiten convenant sociale vernieuwing met hel Ministerie van
Binnenlandse /aken;
— uitvoering Jeugdwerkgarantiewet;
— elektronisch bankieren;
begroting 1992 en meerjarenbegrotingl992-1995;

eerste wijziging legesverordening
1991;
- legesverordening 1992;
— verordening
begrafenisrechten
1992;
— eerste wijziging op de verordening op de heffing en de invorderingvan onrberend-goedbelastingen 1992;
— verordening afvalstoffenheffing

1992;
— terugrapportage vergadering van
b e s t u u r van de HEK d.d. 25 november 1991.
De commissie voor algemeen best uin vergadert op dinsdag 3 december 1991 om 20.30 uur in hel gemeentehuis. Op de agenda slaan de
volgende onderwerpen:

De commissie voor Weizijn en Milieu
vergadert op woensdag l december
om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— besteding bijdrage op grond van
de bijdrageregeling 1990 intensivering bij/ondere bijstand;
subsdiering stichting kinderopvang i.o.
— a f s l u i t i n g convenant sociale vern i e u w i n g met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken;
— uitvoering Jeugdwerkgarantiewet.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voor/itter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De
mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling
van het agendapunt vragen stellen.
Tevens kan de voor/itter een tweede
inspraakronde invoegen.

PASPOORTWET OP l JANUARI

1992
Door de invoering van de nieuwe
Paspooi twet op l januari 1992 veranderen er een aantal /aken.
De leeftijd waarop kinderen kunnen
worden bijgeschreven in een reisdocument van de ouders gaat vanaf l
januari 1992 van 12 jaar naar 16 jaar.
Ook is het na l januari 1992 mogelijk om kinderen tot l (i jaar in de reisdocumenten van beide ouders bij te
schrijven. Voor jongeren tot l (i jaar
is het mogelijk om een toeristenkaai t
te verkrijgen tegen een speciaal
jeugdtarief. Met /.o'n toeristenkaart
kan in bijna alle landen van Europa
worden gereisd.
Een andere verandering is dat vanaf
l april 1992 het rei/en op een verlopen paspoort niet meer mogelijk is.
Verlengen van een reisdocument kan
na l j a n u a r i 1992 al niet meer. U
moet dus altijd over een geldig reisdocument beschikken, ook binnen
de EEG.
l let teruggeven van ongeldig gemaakte reisdocumenten blijft beperkt lot die gevallen, waarin het
reisdocument een nog geldig visum
of een nog geldige b u i t e n l a n d s e verblijfstitel bevat;

reisdocumenten kunnen niet meer
worden verlengd;
In de Paspoortwet is het recht op een
reisdocument voor de burger vastgelegd. Alleen nog op gronden die in
de wet staan vermeld kunnen reisdocumenten worden geweigerd of vervallen verklaard.

j." BoUWVERGUNNIN-

£

Op 19 november 1991 heben burgemeester en wethouders bouwvergunningverleend aan:
— de fam. Rouwen, Vierakkersestraatwflj^H te Vierakker, voor het
veraiu^Pn en vergroten van een
woning op het perceel Vierakkersestraatweg 28 te Vierakker.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen na het verlenen van de vergunning bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

'INLICHTINGEN OVER
BESTEMMINGSPLANNEN
Zoals U uit de advertenties elders in
dit blad k u n t lezen, liggen er weer
een aantal (voor) (ontwerp)bestemmingsplannen ter inzage.
Het gaat daarbij om de volgende
plannen:
A. Hei Wiemelink l W I,
Dit plan voor/iet in de mogelijkheid
van nieuwbouw voor de gewenste
kinderopvang op het perceel Het
Wiemelink 40 alhier (voormalige lokatie kleuterschool 'deTimpe').
B. Vorden Kom 1991,no.'sf en 2
Deze plannen voorzien in de mogelijkheid om op het huidige bedrijfsterrein van de la. Van Snellenberg
aan de Insulindelaan te Vorden een
aantal eenheden voor een- en tweepersoonshuishoudens te bouwen
(ongeveer conform invulling naastgelegen terrein waar het voormalig
jeugdcentrum heeft gestaan).
Daarnaast bestaat het plan om op de
hoek Insulindelaan/Molenweg de
mogelijkheid te bieden voorde bouw
van een vrijstaande woning.
('.. \'t»'<len Kotn (ic»i.s terrein l W], nr. I.
Dit plan heeft betrekking op de heri n v u l l i n g (met winkels en kantoren)
van het voorste gedeelte van het
voormalige GEMS-terrein (langs de
Zutphenseweg).
Voor verdere informatie kunt U terecht oj) de afdeling ruimtelijke ordeningc.a. (koetshuis).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De K.P.O. Vonten-Kranenburg had
voor haar bijeenkomst van 19 november mevr. Mulder uit Doetinchem uitgenodigd. Mevr. Mulder
werkt met het uit Amerika afkomstige systeem 'Colour me beautiful'.
Voor de pau/e legde /.ij uit hoe het
tot stand gekomen was en aan de
hand van panelen met kleuren legde
/ij uit welke eigenschappen kleuren
of" eigenlijk kleurnuances kunnen
hebben: warm-koucl, licht-donker.
Ook wordt gekeken naar contrast en
helderheid.
Ieder mens heeft een type, dat genoemd is naar een van de vierjaargetijden. Ons kleurtype wordt bepaald
aan de hand van haarkleur, huid en
ogen.

— rampenplan;
Ie wij/iging Beheeisvei ordening
op de begraafplaatsen;
- - volumebesluit 1992 Wet op de
Stads- en Dorpsvernieuwig;
— vaststelling
bestemmingsplan
'Buitengebied 1991, nr 2'.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Met behulp van twee vrijwilligsters
maakte mevr. Mulder duidelijk wat
een verschil een goede kleur lippenstift, evt. blusher en kleding kan uitmaken, een goede combinatie laatje
er beter uitzien. Je maakt meer van
je/elf. Een boeiende avond.

Sursum Corda
behaalt eerste prijs
Afgelopen zaterdag nam het harmonie-orkest van de christelijke muziekvereniging Sursum Corda met succes
deel aan een K.N.F.-concertwedstrijd
in Doetinchem. In de eerste afdeling
behaalde men een eerst«Kjs met
294 punten.
Het verplicht te spelen werk was 'A
little Concertsuite' van Alfred Reed,
terwijl de Vordenaren als Uguzewerk
'Rikudim' van Jan van der^Jr>st mee
naar Doetinchem namen. Wordt binnen drie jaar nogmaals een eerste
prijs behaald dan mag het orkest
promoveren.
Voor vele jeugdige leden alsmede dirigent Gerald Roerdinkholderwas dit
een prima debuut.
Bij thuiskomst werd het orkest opgewacht door de mallet-band en het
majorettepeloton van Sursum Corda
en kreeg het spontaan een serenade
aangeboden dooi zustervereniging
Concordia.

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 1 december 1e Adventszondag 10.00
uur Gezinsdienst ds. K.H.W. Klaassens. 19.00
uur Oecumenische Adventsdienst in de Gereformeerde Kerk. ds. K.H.W. Klaassens m.m.v.
koor Interchrist.

Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 1 december 10.00 ds. P.W. Dekker.
19.00 uur dienst R.v.K. voorganger ds. K.H.W.
Klaassens m.m.v. Interchrist.

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

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 1 december 10.00 uur Eucharistieviering 1ste Advent.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 30 november 18.30 uur Eucharistieviering 1ste Advent.
Zondag 1 december 19.00 uur Adventsdienst
Raad van Kerken m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens
en Interchrist in Geref. Kerk.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 december pastoor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.
Huisarts 30 november en 1 december dr.
Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18, Vorden.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
december mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 6875.
Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.

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

Dierenartsen van zaterdag 30 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Tandarts 30 november en 1 december W.A.
Houtman, Vorden, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

KERKNIEUWS

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag.van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Gezinsdienst

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

Op zondag l december, de eerste
Advent, is er weer gezinsdienst in de
Gereformeerde kerk en de Dorpskerk.

VIERAKKER — WICHMOND

'Weg uit het donker' is het thema, dat
door ds. P.W. Dekker en ds. K.H.W.
Klaassens met behulp van gemeenteleden nader wordt uitgewerkt aan de
hand van schriftlezingen uit Micha
(1:1-9,
2:12,13)
en
Johannes

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 november 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 1 december 10.00 uur Gebedsviering.

Men hoopt met elkaar op een goede
dienst.

Oecumenische
Adventsdienst
/ondagavond l december ( I e Adventszondag) is er in de Gereformeerde Kerk een Oecumenische Aclventsdienst, uitgaande van de Raad
van Kerken.
Voorganger is ds. K.H.W. Klaassens
en muzikale medewerking wordt verleend door het koor Interchrist o.l.v.
Eucian Venderink-Smeenk.
Het thema is afgestemd op het 'Magnificat', de lofzang van Maria. Hoe
komt de Adventsboodsi hap over in
de derde wereld en kunnen wij iets
van hun leren om de Adventsboodschap nieuw te horen?

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 december 10.00 uur ds. J.P. van
Veen, em. pred. te Apeldoorn.

Weekend-Wacht-Pastores:
1-2 december
Pastor Simons, tel. 05457-71383.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 057521230.
Streekziekenhuis
Het
Nieuwe
Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Oud-voorzitter
Sursum Corda
overleden
Op /ondag 24 november is na een
ernstige /iekte overleden de oudvoor/itter van Sursum Corda, de
heer Albartus (Ap) Schouten.
Ruim 3f) jaren is de heer Schouten
lid geweest van de Chr. Muziekvereniging 'Sursum Corda'. Binnen de
vereniging is hij 29 jaren bestuurslid

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

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

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

geweest, waarvan 2f> jaren als secretaris en 4 jaren als voor/itter.
Als lid betekende hij veel voor de vereniging. Naast /ijn trouwe repetitiebezoek, deed hij nog veel andere zaken, waaronder het opleiden van
leerlingen.
De hoogtepunten, die hij met de vere n i g i n g beleefde, waren het 50- en
(iO-jarig jubileum.
Sursum Corda heeft in de heer
Schouten een zeer kundig en gewaardeerd lid verloren en zal zijn enthousiasme en inzet voor de vereniging niet gauw vergeten.

Herfst, wind, kou:
lekker stampot en
die maakt u toch
met KAANTJES?

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

De groentespecialist op
de markt te
Vorden
Elstar

MAANDAG f DINSDAG

PRESENTEERT

Zoete Clementine's
Navel sinaasappelen
diverse EKO produkten

KOLDENHOF's Versmarkt

Qouctvan Oud
m.m.v.:

ROB HOEKE

1 KERSTSTER
6,95

2 bos CHRYSANTEN 8,95
derde geheel GRATIS!

Fijne verse worst 1 m 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Speklapjes 1 m 8,45
MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boeren
Leverworst

Bami of Nasi 1 kilo 6,25
1 liter

TIM DISNEY
BAND
14 DECEMBER
Aanvang 21.00 uur

• ihHhBi • PER
ren K.LO
rMLAJ 13,50
• %^,«^vr
FILET
EENDENFILET PER STEL 9,25
^ m "• m m. t*^m* a i*»•• r*^p
FAZANTENFILET
10 POTEN 10,-

H.o.h. Gehakt 1 KÜO 7,95
Rundergehakt !k,io 11,50
Hamburgers per stuk 1,-

Erwtensoep

en de
1 AZALEA
3,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

250 gram

3,25

1,95

.jaiffrodenburg

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Gevulde filet
5 halen

GEWONE

Biefstuk

4 betalen

EXTRA VOORDELIG

ongewoon lekker 250 gram 6,25
-

EXTRA SCHERP IN PRIJS -

GELDIG DO. VR. ZA.

Runder gehakt 1 kiio 9,90
(met gratis kruiden!)

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Onze camera's zijn
„niet om te stelen.

POELIER HOFFMAN

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink

Video- en
U-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

•E KLERK
Alljert Cuypstraat 27
04 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Welke kapster wil
ons team versterken?
Wij geven met een aantal kapsters knip- en
haarverzorgingscursussen in heel OostNederland. Hoofdzakelijk in de avonduren.
Wij zoeken voor de plaatsen Vorden en
Warnsveld

speelt

'Zeg, kan ik je man
even lenen?'

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 28 - 29 - 30 november

Vraag naar onze speciale prijzen!
Interessante inruil mogelijkheden.
Bij aankoop van een camera tijdens onze shoiv

GRATIS waardepakket
t.w.v. f 25.Geldig tot 7 deccnihc

een vakbekwame
en enthousiaste
COLLEGA

KRATO

Zaterdag
30 NOVEMBER

HET COMPLETE
MINOLTA
ASSORTIMENT!

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

UIT DE NOTENBAR:
VERS GEBRANDE

Zeer goede verdiensten en een grote mate
van zelfstandigheid. Interesse?

Cursuscentrum
VAN UDEN

Zaó!Schoenaker
20.00 uur

Dorpsstraat 20 Vorden.
Telefoon 05752-2812

Tel. 05720-56485

maandag 2, dinsdag 3
en woensdag 4 dec.:
PANKLARE

KOOLRAAPso«gram 1,25

DE WINTERSCHILDER

JVoor wie eens wat
anders wil

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden
Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Vier dit jaar Sinterklaas eens met Specialiteiten van de
Bakker die ZELF bakt zoals: Roomboter amandel letters
of staven, Speculaaspoppen verschillende maten,
Gevuld speculaas (iets aparts), Marsepein enz.
Wilt u bestellen, even 1373 bellen!

AANBIEDINGEN

Denk aan de winterschilder!
chanif plaktafel c/i stuomapparaat
aanwezig. Verf voor de vakman.
Verf voor de iloe-liel-:elrcr.
Alluhaxtinc, kwasten, afplakband.
verdunning, rollers, enz.

Slagroom of Mokka Snit
Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg Vorden
Tel. 05752-6565

van ervoor 6,00

Roomboter vu G VU l U SpGCUlddS

van 2,25 voor 2,~" per 100 gram

Ontbijtkoek

... van 2,8ovoor 2,40

Krentebollen

ACHTERHOEKSE
SPREUKENKALENDER
1992

5 betalen

Dik speculaas
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

1 pakvan4,-voor 3,50
^—^'

^

TELEFOON 1373

1992

WARME BAKKER

(>PLAA
De bakker die alles no$ zelf bakt en dat proeft U!

PARTY

RESTAURANT

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Met spreuken en gezegden in dialect

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22
VORDEN —Tel: 3100

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

^i'-^i^I-^ioic^icj-ic^ic^ic^i' ^1' ^IcJaC^ic^i' ^i' si' vi' *•!' vic^I<~>i' -I' VI' *i' xl' XI' sic.ii^i
/ \ **\ --7» ^7» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T»^T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T" 'T»^T» 'T» 'T» 'T» 'T» 'T» "T'^T» 'T» 'T

Gerrit te Velthuis
Joke te Velthuis-Weekhout

Leonie

Maandag 9 december a.s.
zijn wij 25 jaar getrouwd.

Henk en Rie Wassinkvan Tongeren
l ris en Wouter
25 november 1991
Het Vaarwerk 8
7251 DE Vorden

I
*

November 1991.
Oude Zutphenseweg 10,7251 JX Vorden.

^ïr'fc^fc'^Tr^?"^?^?"^?^*""?"^?^?^?^*^?^*^*^?"^?^?"^
--

1941

Zij is geboren op 25 november
1991 om 04.00 uur en weegt
3650 gram.
Alfons en Greet
Heitkönig-Brummelman
Muizengatweg 3
7227 DR Toldijk

Mike Manolito
weegt 3600 gram en is 53 cm
lang.
Peter, Anita en Sonny
van Lingen

1991
In plaats van kaarten

<K

l

i
~'fc

Greet en Iris rusten van 12.00
tot 15.00 uur.
Voor bezoek na 18.00 uur
#
*
even bellen, tel. 05755-1411.
Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon. Hij heet

l
-v'-

$

Op donderdag 5 december
zijn wij 50 jaar getrouwd
en op zaterdag 7 december
hopen wij dit met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren.
Indien u ons hiermee wilt feliciteren,
bent u van harte welkom op de receptie
van 16.30 tot 18.00 uur in Bodega
't Pantoff eitje, Dorpsstraat 34
te Vorden.
Liever geen bloemen.

K. Spiegelenberg
D. Spiegelenberg-Nijhuis
W. Alexanderlaan 8,
7251 AW Vorden.

'Carpe Diem'
Geschokt en ontsteld zijn wij door het plotselinge overlijden van onze
President-Direkteur en stichter van ons concern, de heer

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30-17.00 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
Vorden.

Blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Iris

I

,, Veilig in Jezus' armen''

f-#-

Jac.H. de Jong
op de leeftijd van 61 jaar.

Ik heet

Erika
weeg 3745 gram en ben 49 cm
lang.

Covikseweg 23,
7221 CM Steenderen,
Telefoon 05754-1860.
Heel hartelijk bedankt voor alle
felicitaties, bloemen en geschenken die wij bij ons 25-jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen.
Dit alles heeft het voor ons tot
een onvergetelijke dag gemaakt.

Jan en Riekie
Lenselink
Eefde, november 1991
Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik U bedanken voor uw hartelijk medeleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze
zorgzame moeder en oma

Everdina De G reef fMaalderink
Uit aller naam,
LH.deGreeff
Vierakker, november 1991.
De overweldigende belangstelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het overlijden van onze broer

Antoni Johan
Bossenbroek
hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.
Uit aller naam,
G. Bossenbroek
Apeldoorn, november 1991.

goed gevuld met verse appel
en rozijnen!
DIT WEEKEND:
4 HALEN EN DE
E

5 GRATIS
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood

Burgemeester G alleestraat 22

„HetLeemgoor".
Zutphenseweg 89,
7251 DN Vorden.

Wij wensen zijn familie veel kracht toe om dit
grote verlies te dragen.

Gelegenheid tot condoleren donderdag 28 november
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4A te Vorden en vrijdag 29 november
vanaf 11.30 uur voorafgaande aan de dienst in de
kerk.

i

-'T"

*
$

Hoofddirektie, direktie en alle medewerkers
van de NEDAC SORBO GROEP B.V.

l
•>?<•

22 november 1991
postbus 12
7250 AA Vorden

$

ALBARTUS SCHOUTEN
lid en voormalig bestuurslid van de Christelijke Muziekvereniging „Sursum Corda" te Vorden.
Wij wensen mevr. Schouten, kinderen en familie veel
sterkte en kracht toe.

Carpe diem
Met grote verslagenheid namen wij kennis
van het overlijden van de heer

Carpe diem
't Vroege licht verkleurt de lucht
Een vogel waagt z'n eerste vlucht
De ochtend kust 't licht als jonge bruid.
De dag ontwaakt, die kansen biedt
Uit bomen klinkt het vogellied.
Waar elke vogel eigen wijs in fluit
Van alles kan gebeuren,
maar pluk dan toch die dag,
als bloem met vele kleuren,
die je nu dan blukken mag.
Ja, p/uk dan zo'n dag, zolang dat nog mag,
Die dag die er is, komt niet weer.
Want iedere dag van ernst en van lach,
vervliegt vervaagt een keer.

Bestuur, dirigenten, leden en
supportersclub der Chr. muziekvereniging ,,Sursum Corda".
Vorden, 24 november 1991.

Jac.H. de Jong
oprichter en President-Direkteur van de
NEDAC SORBO GROEP.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit
naar zijn familie.
Raad van Adviseurs
Nedac Sorbo Groep

Met droefheid, maar in dankbare herinnering aan alles
wat zij voor ons is geweest, delen wij U mede dat heden rustig is ingeslapen onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

GRADA JOHANNA LEBBINK
VERSTEEGE

Jac.H. de Jong

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van de heer

JAC. H. DE JONG

D.A. Lebbink
G.J. Lebbink-Weenk

Vorden:

H. Scheffer
R.G. Scheffer-Bannink

Marina de Jong-Nijhof
Marianne en Erik
Patrick, Marvin, Dion
Jeroen en Jolanda
22 november 1991
Vordensebosweg 3
7251 ME Vorden

De afscheidsdienst zal worden gehouden op donderdag 28 november om 13.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Kerkstraat te Vorden.
De begrafenis zal plaatsvinden om 15.00 uur op
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan
te Vorden.
Daarna is er bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden gelegenheid tot condoleren.
Op woensdagavond bestaat er gelegenheid tot
afscheid nemen van 19.30 tot 20.30 uur in de
voor hem zo vertrouwde omgeving aan de
Nieuwstad 28a te Vorden.

Wij wensen zijn familie sterkte toe dit verlies te dragen.

Hengelo Gld.:

JAN DE JONG
PRESIDENT-DIREKTEUR NEDAC SORBO GROEP

WimenTiny
RenéenMichel
Sandra.Jacqueline
Melissa, Tessa,
Patrick

• Jong werkend stel zoekt
WOONRUIMTE te huur.
Omg. Hengelo (Gld.) of
Gorssel. Tel. 05751 -1775 (na
17.00 uur).
• TE KOOP:
Droog openhaardhout. Tel.
05753-2440.

Schr. sol. te richten aan:
P. Scheepmaker,
H.Dunantlaan21,
7261 BW Ruurlo.

7251 PS Vorden, 21 november 1991
Nieuwenhuisweg 1
De begrafenis heeft maandag 25 november plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

GOSPELMUZIEK

Heden is van ons heengegaan na een liefdevolle verzorging in ,,De Wehme" te Vorden mijn zuster

Evangelische
Boekhandel
'DE VONK'

op de leeftijd van 83 jaar.

H. DE JONG

op cd en me

Warnsveldseweg 98
Zutphen
Tel. 05750-14569

G.W. Riefel-Memelink
familie Harmsen

(PRESIDENT-DIRECTEUR VAN DE NEDAC SORBO GROEP)

CADEAUTJE?

Vorden, 22 november 1991.
Hoofdsponsor van onze volleybalvereniging. Onze
gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn familie.
Volleybalver. Dash-Sorbo
Vorden, 22 november 1991.

In plaats van bloemen wordt een gift aan het
Sorbo Hart Fonds, rekening nr. 65.30.00.200
NMB te Apeldoorn, op prijs gesteld.

Wij zijn diep bedroefd na het plotselinge overlijden van
mijn lieve broer, zwager en onze oom

M. Harmsen-Lebbink
E.W. Harmsen

Vorden:

JAC.

• Wat kan ik er zelf aan
doen? Praatgroep 'Heelheid
van de Schepping' wil graag
op maandag 2 december
van 19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het
Dorpscentrum met u van
gedachten wisselen over
MILIEU-SPARENDE TIPS.

Leeft. 18 tot 20 jr.

AALTJE MEMELINK
Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van de heer

• TE KOOP:
Openhaardhout berken,
droog en gekloofd. 4 sp.
Bandrecorder. Tel. 1410.

ASSISTENTE

Bestuur en leden van de W Vorden.
Bestuur Aktiviteiten Stichting W Vorden.
Vorden, 22 november 1991.

• Zwarte Piet komt bij u aan
huis. Wilt u meer weten? Bel
05752-3142.

voor 4 è 5 dagen per week.

klein- en achterkleinkinderen.
Hoofd-sponsor van onze voetbalvereniging en lid van
verdienste. Wij zijn dhr. De Jong veel dank verschuldigd.

• TE KOOP:
Boiler 120 liter (merk Inventum). 5 mnd. oud. Beeklaan 4,
tel. 05754-1216, Wichmond.

GEVRAAGD in tandartspraktijk te Ruurlo:

Almelo:

(PRESIDENT-DIREKTEUR VAN DE NEDAC SORBO GROEP)

op de leeftijd van 61 jaar.
Zijn levensspreuk 'Carpe diem1 leeft in ons hart.

• TE KOOP:
5 jaar oude Houtkachel (J0tul
118). Nieuwwaarde ca.
f 1.800,-. Nu voor f 750,-. Bel
's avonds 05752-1832.

WEDUWE VAN B.H. LEBBINK

op de leeftijd van 93 jaar.
Bruisend van energie en vol sprankelende ideeën
is tot onze grote droefheid mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa-Jan overleden

• TE KOOP:
Gebroken puin, ideaal voor
weg- of erfverharding. W. ten
Pas, Ruurloseweg 79,
Hengelo-G. Tel. (05753) 3420.

• Meisje (22 jaar) zoekt
zelfst. woonruimte liefst omg.
Vorden. Tel. 05752-1833.

Na een ernstige ziekte is overleden de heer
§

MONUTA
verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Correspondentieadres:
G.W. Riefel-Memelink,
Nieuwstad 32/K111, 7251 AJ Vorden.
De teraardebestelling heeft woensdag 27 november
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

GEEF EEN
ABONNEMENT OP
DE BIBLIOTHEEK.
Geschenkbonnen
verkrijgbaar.

KERSTSTUKJES MAKEN
met FLOFtALIA
Hou de kou en de

donderdag 12 december a.s.
in het Dorpscentrum
13.30-15.30 uur / 20.00-22.00 uur

dokter van uw lijf!
Draag THERMOFIT
half wollen ondergoed,
verkrijgbaar bij

Deelname GRATIS
Materialen zijn te koop in de zaal, maar
kunnen natuurlijk ook meegebracht
worden. Wel meenemen: scherp mesje
en draadtang.

WEEKEND-AANBIEDING

RoomboterAppelflappen

Ada Schouten-Hoftiezer
Wim en Anne
Nick
Anke
Harriët en Evert-Jan
Bert
Jan
Ard

De begrafenis zal aansluitend plaats hebben om plm.
13.00 uur op de Algemene begraafplaats te Vorden.

Mijn ouders zijn
LEO EN RIA EGGINK

t 24-11-1991

Hij ruste in vrede.

De Haar 36
7251 CG Vorden

Na een lang verblijf bij mijn mama,
wilde ik ook wel eens naar mijn papa.
Met een kreet heb ik laten_horen,
dat ik op 22 november 1991 om
2.15 uur ben geboren.

* 12-6-1927

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op
vrijdag 29 november a.s. om 12.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.

25 november 1991

Peter: Jan Rondeel
Meter: Erna Poelder

ALBARTUS SCHOUTEN

Zijn menselijkheid, ambitie, inzet en creativiteit zullen altijd een groot voorbeeld voor ons
blijven. Wij zullen in zijn geest blijven voortgaan.

*

••
-*-

God heeft thuisgehaald, Zijn kind, mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr ol
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
( 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst
bij foutieve
plaatsing.

a/d Zutphenseweg in Vorden

ER ZIJN 2 PRIJZEN GEVALLEN
OP DE DOOR ONS VERKOCHTE
LOTEN VAN DE GROTE CLUB
ACTIE:
lotnr. 3419830f 1.000lotnr. 3420521 f100De gelukkigen feliciteren wij hierbij van harte met hun prijs. Alle lotenkopers onze
vriendelijke dank voor uw steun.
Het Bestuur van Muziekver. CONCORDIA

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

ALLES VOOR UW AUTO

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

Jansen & gal jj

KRATO
speelt

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

BOVAG

'Zeg, kan ik je man
even lenen?'
Zaterdag
30 NOVEMBER
Zaal Schoenaker
20.00 uur

2e trekking
St.Nicolaasaktiel991
1. C. Brouwer
2. Carla Jansen
3. R. Bier
4. B. Lenselink
5. W. Makkink
(i. B. Korcnblek
7. W.G.B. Hulleman
8. A. KI. Nengerman
9. J.W. Golstein
K), mevr. Cornegoor-v.cL Hagen
1 1 . V. Berenpas
12. fam. H. Hartman
13. W.C. Jansen-Vreling
14. fam. J. Sloot
15. J.Rossel

Nieuwstad 23
Stationsweg 21
Ruurloseweg9
Schuttestraat 20
Heegherbroek 6
Wildenborchseweg 17
Almenseweg29
Almenseweg49
EnkwegH
( loehoomsingel 5
Schepersweg*)
Eikenlaan 5

Addinkhöfl?
Kn/.et iiu kvveg 14
Koekoekstraat 1 3

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Harfsen
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker

Verrassingspakketten
\ . W. Meenink
2. G.J. Kroese
3. R.()tten
4. Saskia Rossel
5. B. Verkerk
6. A.H. Bruil
7. H.F. Leunk
8. M. KI. Kranenbarg-Hendrik
9. J. Radstaak
10. Harmsen
1 1. Oldenhave
12. A.Arfman
13. Reinie Vliem
14. Bekman
15. Jansen
K). JaapSuter
17. Visser
18. Korenblik
1 9. R. Havekes
20. H. J. Oldenhave
21. D.Ludden-Heijink
22. G. Boersbroek
23. ITK-VI. H. Hostal
24. H. van H eerde
25. A. Breukink
26. H. Ru t gei s
27. R. de Heus
28. H. Kornegoor
29. K.Winkeler
30. WJ.Hiddink
31. G.J. Meijer
32. Harmsen
33. Kristie E/erman
34. Vredenberg
35. mevr. Hoenink
3(k mevr. Pijpers
37. E. Braakhekke
38. B.Wiltink
39. J. A. Berenpas
40. B. Aartsen

Lankhorsterstraat 23
Julianalaan 17
l)c Steege 23
Hennendijk4
Overweg 1 7
Okhorstweg 3
Rietgerweg K)
Emmalaan 1
v.Heeckerenstraat 4
Rietgerweg 1 0
Peggen botweg 1
He Leuke 2
Zcllcdijk?
He Horsterkamp 1 3
He Hanekamp 1 5
Mulderskamp 15
Azaleastraat 5
Maalderinkweg 2
Lindeseweg 1 7
Hoetinkhof25
Stopsdijk 1
Geesinkweg 1
Industrieweg4
Molenweg9
Margrietlaan 15
Hamsveldseweg 8
HetGulikl2
Koekoekstraat .21
Hoetinkhof277
Hetjebbink34
He Steege 38
Burg. Galleestraat 52
Wildenborchseweg 1 6
Het Wiemelink 57
Ruurloseweg22
Stationsweg 10
Hengeloseweg 1 0
Het Wiemelink 63
Mosselseweg 1
Stationsweg 1 2

Hengelo-G.
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Steenderen
Vorden
Vorden
Vorden
Almen
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
V< >rden
Vorden
Vorden

Waterpolo
Vorden '64 2 kon het niet bolwerken
tegen Duikelaar. In de eerste periode
was liet l -O voor Duikelaar, de tweede
periode werd afgesloten met 1-3 voor
Vorden.
Voiden '(>4 kan dit echter niet vasthouden en verloor uiteindelijk met
6-3.

NOVEMBER:
27 HVG Wichmond, spelden maken
27 ANBÖ, Soos Dorpscentru m
28 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Open Tafel, de Wehme
30 Toneeluitvoering Krato, /aal
Schoenaker

DECEMBER:
2 AJK-avond in de Boggelaar
2 ANBO, Klootschieten de
Goldberg
2 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
3 ()pen Tafel, de Wehme
3 Soos Kranenburg, St. Nicolaas
4 ANBO, Soos Dorpscentrum
4 Welfare Wehme
(> Open Tafel, de Wehme
8 VeldtoertochtVRTC,de
8-Kas telenrijders
9 ANBO, Klootschieten de
Goidberg
K) Open Tafel, cle Wehme
11 ANBO, Soos Dorpscentru m
11 HVG Wichmond, middag voor
ouderen
12 Kerst bakje maken Floralia
12 KBO IJsselsenioren
13 Open Tafel, de Wehme
H, ANBO, Klootschieten de
Goldberg
K) 11 V( i dorp Vorden, Kerstavond
l (i Vrouwenclub Medler, Kerst
17 Open Tafel, de Wehme
17 KPO Vorden
17 KPO Vierakker. Kerstavond
17 Soos Kranenburg, Kerstviering
17 NCVB, Kerstavond
18 ANBO, Soos Dorpscentrum
18 11VG Wichmond, Adventsv lering
18 Welfare Wehme, Kerst
cpntactmiddag
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Kerstfeest
19 Bejaardensoos donderdagavond
Vierakker-Wichinond, Kerstfeest
19 Kerstmiddag Bejaardeuki ing,
Dorpscentrum
19 HVGWildenborch, Kerstviering
20 ()pen Tafel, de Wehme
20 HSV „de Snoekbaars" afhalen
vergunningen in de Sporthal
21 HSV „de Snoekbaars" afhalen
vergunningen in de Sporthal
23 ANBO, Klootschieten de
Goldberg
24 Open Tafel, de Wehme
27 Open Tafel, de Wehme
28 Oudejaarscrossloop, VRTC de
8-Kastelen rijdei s
30 ANBO, Klootschieten de
Goldberg
31 Open Tafel, de Wehme

JANU;
3 OpcMafel, de Wehme
6 Vrouwenclub Medler,
Kamerplanten
7 HV( i Koffïeniorgen Nieuwjaar
7 Plattelandsvrouwen Vorden,
7 S o o m l d a g Kranenburg
8 HVG Wichmond,
Nieuwjaarsavond
9 NCVB Nieuwjaarswensenmiddag
15 Welfare, handwerken T)e Wehme'
20 Vrouwenclub Medler lezing
21 Soosmiddag Kranenburg
2 1 NCVB, dr. Dagevos, 'Stress'
22 HVG Wichmond,
jaarvergadering
29 Welfare, handwerken 'De Wehme'

Voor vakwerk in
Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Erkend gas en waterinstallateur

Fa.Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
i_het uwe en het onze
Café-Restaurant

HELMINK

meubelen
HELMINK MAAKT

VORDfcN / TEL. 05752-1 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 0545474190
J.W HAGEMANSTRAAT 3

HET MOOIER

BIJ U THUIS

EXTRA VLEESREKLAME

donderdag 28 - vrijdag 29
zaterdag 30 november
Kipfilet

15.98

1 kilo ..

Riblappen

15.98

1 kilo ..

Geh. Cordon Bleu

1.69

100 gram

't Wapen
van 't Medler

1.98

100 gram

Boterhamworst

1.19

100 gram

ELEKTROTECHNIEK
VORDEN
TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR
DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

0.98

100 gram

Zuurkoolspek

0.98

100 gram

dinsdag 3 december
Speklappen met zwoerd 1 kilo

7.«?O

woensdag 4 december
Grillworst

100 gram

l

1 kilo 7.98

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen van de slagerij:
Een opgemaakte HUZARENSALADE voor 4 personen in feestelijke doos

10.-

voor

(1 dag van te voren bestellen).

Voor al uw

electrawerkzaamheden
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637
k_

Warm gevoerde suède slof, die uw voeten
koestert! Kadoprijs.

Voor het
buitengebeuren:
veld- en jachtkijkers
MEINDL-wandelschoenen
Engelse waxkleding
trujja| en vesten
hoeffin en petten
sport- en wedstrijdbogen
luchtbuksen en -pistolen

iteeds

Klassieke herenmuil van grote
klasse met voetbed.

doellreffendl

WAPEN- EN SPORTHANDEL
Tel. 05752-1272 - Zutphenseweg 9 - Vorden

Te gekke moonboot.
Bestand tegen regen en \.
sneeuw, want waterdicht
en warm gevoerd.
Tof geprijsd!

(spaar - annuïteit - leven - lineair)
Wij kunnen u er alles over vertellen...

RENTE

IE5EH
SCHOENMODE

VORDEN
Bel vandaag nog voor informatie

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

05430 -18585
Wenzel Spellbrink
a s s u r a n t i ë n e n b e m i d d e l i n g o.g.
Markt 25, Winterswijk. Tel. 05430-18585

Centrale Volksbank

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

Rookworst

Bretons gehakt

Daar voelt u zich thuis

REULING

maandag 2 december

Boerenmetworst 1 oo gram l. 39

Salami

Kantoren in: Winterswijk - Nijmegen - Bocholt (D)

Bij ons verkrijgbaar en vakkundig gelegd

DE ENIGE LAMINAATVLOER DIE DOOR LAKKEN
EEN ONBEPERKTE LEVENSDUUR VERKRIJGT.
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE EN
OOK VOOR DOE-HET-ZELVERS.

(Jac Hermans)

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

slagerij Rietman & Zn.

Privé(Salaris)rekeningen
Hypotheken - Leningen
Diverse Spaarrekeningen

Oh, kom
er f ns kijken
Boterletters en
roomboter amandelstaven,
Dik- en gevuld speculaas
Chocoladeletters,
iets bijzonders
Marsepeinwerk
Alles van één kwaliteit;

n. L de Bes te.
En dat proeft U.
't winkeltje in vers brood en banket

Beheerder: G.J. Albrecht
Zuivelhof 11 - 7251 EH VORDEN
Kasuren: maandag en woensdag
van 19.00-20.00 uur
vrijdag van 18.00-20.00 uur
Telefoon: 05752-3649

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
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President-directeur
Nedac Sorbo Groep BV
overleden
Op vrijdag 22 november is de heer Jac.H. de Jong, president-directeur en oprichter van de Nedac Sorbo Groep
BV, geheel onverwacht en plotseling overleden. Hij was 61 jaar.
Vanuit een journalistieke loopbaan ging Jac.H. de Jong in het midden van de vijftiger jaren het bedrijfsleven in
als directie-secretaris van handelsonderneming Alveru in Amsterdam. In 1962 stichtte hij een eigen bedrijfin
Apeldoorn onder de naam 'Nedac Agenturen', als verkoopkantoor van een twaalftal fabrieken van huishoudelijke
schoonmaakartikelen.
Zijn bedrijf kreeg grote bekendheid door verschillende nieuwe distributie-formules zoals Sorbo service merchandising. Binnen dit systeem verzorgt Sorbo complete non-food groepen in de levensmiddelen sector en in de
textiel vakhandel.
Zijn inmiddels in brede kringen bekende devies 'Distributie is productie
op weg naar consumptie' bracht Jac.H. de Jong consequent in praktijk.
Distributie (of beter: de beheersing van de goederenstroom) moet niet
behandeld worden als een kostenpost maar als een discipline, die - mits
goed toegepast - een wezenlijke bijdrage levert aan het rendement van de
detailhandel.
Begin zeventiger jaren was Jac. H. de Jong anderhalfjaar actief in de
politiek als lid van de Tweede Kamer, waarin hij de belangen van het
ondernemerschap in Nederland verdedigde.
Na terugkomst uit de politie k bouwde hij de Nedac Sorbo Groep verder uit.
Niet alleen door groei van bestaande activiteiten maar vooral ook door
verweving van handels- en productiehedrijven. Zo voegde hij in 1983 het
service merchandising bedrijf Rickery uit Veenendaal toe aan Nedac Sorbo. Daardoor werd zijn bedrijf zakelijk partner van ruim 5.000 levensmiddelenbedrijven en warenhuizen in Nederland.
Ook werden in 1985 de activiteiten overgenomen van de voormalige Koninklijke Jansen de Wit/ Danion Groep (sokken enpanties), waardoor
Nedac SorJ^jen belangrijke entree verkreeg in de textielvakbran^te.
In 1987 tolkte Jac.H. de Jong een begin met de. internationaf^mie van
zijn groeiende bedrijf, dit door integratie van service merchandiser Raj o
S. A. in Brussel.
Om liet aandeel als verkoopkantoor van fabrieken in de leverh-ig aan
distributii^ntra van grootwinkelbedrijven en andere tussens^fkels in
de handel te vergroten, werd in 1989 Alveru door aankoop verworven.
In hetzelfde jaar werd Van Manen GmbH iqt het Duitse Horstmar, dat
panties produceert en via service merchandising distribueert, binnen de
Nedac Sorbo Groep gehaald. Daarmee versterkte en vergrootte Nedac
Sorbo de productie van panties en verschafte zij zich een entree op de
Duitse markt.
De Nedac Sorbo Groef) is inm iddels - zoals Jac. H. de Jong het noemde - een 'concern in zakformaat' geworden. Zelfstandig opererende werkmaatschappijen worden bestuurd buiten liet hoofdkantoor in Vorden. De ambitie, inzet en inspirerende wijze van leidinggeven van DeJong gaven Nedac Sorbo de
huidige structuur, die garant staat voor een .succesvolle voortzetting van het bedrijf.
In 1987 werd Jac. IL de Jong uitgeroepen tot sales manager van hetjaar.
In hel verloop van de ontwikkelingen van Nedac Sorbo vielen hem een aantal belangrijke prijzen ten deel, die ieder voor zich de waardering van
belangrijke handelspartners uitdrukken voor de capaciteiten van het bedrijf. In 1990 won Nedac Sorbo de door leveranciers van het levensmiddelenkanaal/el hegeerde Industribntie Trofee en ontving zij de bronzen prijs in de Enropean Masters of Merchandising in Parijs.
Zeer recent nog werd de Nedac Sorbo Groep in de categorie 'zilver' geplaatst van de top-50 marketingbedrijven in Nederland.

Jubileum Warnsveld's
Mannenkoor aanstaande

Zuivelbureau geeft
standaardwerk over
koken uit

Het Warnsveld's Mannenkoor is in 1962 opgericht en telt op dit
moment rond 75 zangers. Reeds vanaf de oprichting staat het
koor middenin het culturele leven van Warnsveld en de regio. Elk
jaar organiseert het koor, naast optredens op uitnodiging, zelf
een aantal concerten, waarvan het kerstconcert in Warnsveld op
17 december a.s. de eerstkomende is. Op 19 december zal het
Warnsveld's Mannenkoor aan een kerstconcert van het dameskoor Phoenix uit Brummen deelnemen en haar medewerking verlenen aan kerstvieringen in de Ned. Herv. kerk te Warnsveld en
op het Groot Graffel te Warnsveld.

Het Nederlands Zuivelbureau heeft
aan de reeks culinaire uitgaven een
standaardwerk toegevoegd. Onder
cle titel 'Kook ook' wordt een volkomen nieuw basiskookboek gepresenteerd.
Op basis van de vele kennis en ervaringdie in de loop der jaren /ijn opgebouwd wordt de consument alles
over koken verteld.
'Kook ook' onderscheidt /ich van de
bestaande basiskookboeken
met
nieuwe produkten, nieuwe (internationale) gerechten en kookmethoden en omdat rekening is gehouden
met nieuwe in/ichten rond voedingswaarde en smaak.
Veel aandacht is besteed aan de
vormgeving: uitvoerig gebruik van illustraties, van kleur, tekeningen en
toelichtingen. Het is geschreven
door vier ervaren culinaire journalisten: Irene van Blommestein, Annelène van Kijndhoven, José van Mil en
Kon /wart.
De bijna 500 pagina's van 'Kook ook'
beginnen meteen over/icht van keukengerei en eindigen met een
hoofdstukje over etiquette en een
lijst van keukentermen.
Daartussen staat het meest actuele
over/icht van produkten en hun bereidingstechnieken.
Bij de produkten is uitgegaan van de

Het koor bestaat dus bijna 'M) jaar en
even/olang is een prestatiegerichte
aanpak actueel, waarbij de huidige
dirigent Hans Vos en de /.angpedagoge Kinda van der Mee alweer een
groot aantal jaren een /eer positieve
inbreng hebben.
Juist door de belangstelling voor dit
koor en de- doorliet publiek regelmatig geuitte positieve reacties ener niveau, veelzijdigheid en vernieuwing
bestaat er binnen het Warnsveld's
Mannenkoor geen enkele twijfel over
de toekomst.
Men is van plan dit niveau lot in
lengte van jaren te handhaven en het
liefst nog te verbeteren en eveneens
het ledenaantal te verhogen.
Daarom worden alle y.angminnende
mannen van harte uitgenodigd een

kijkje te komen nemen en de sfeer te
proeven tijdens de wekelijkse repetitie. Men /al dan d i r e c t merken dat
het koor ook u i t m u n t in ge/elligheid
en vriendschap en hoe in een ontspannen sfeer gewerkt wordt naar
het jubileumconcert in de Han/ehof
teZutphen.
Wanneer men /ich vroegtijdig aanmeldt als lid van het Warnsveld's
Mannenkoor kan men / e l f s daadwerkelijk deelnemen aan dit groots opge/.ette evenement.
De repetities vinden plaats iedere
vrijdagavond in de Kekschuur aan de
Bonendaal te Warnsveld.
Verdere inlichtingen te verkrijgen bij
Willem Kraaykamp, tel. 28896 en
Paul Kykelkamp. tel. 21421.

soorten en presentatievormen /oals
die- tegenwoordig in de- winkel voorkomen. Dit houdt onder andere een
veel breder assortiment groenten en
f r u i t in; en een andere poitïonering
van vlees, vis en gevogelte.
'Kook ook' kan dienst doen als een
c u l i n a i r e vraagbaak voor /.owel beginnende als meer gevorderde ko-

kers. Naast veel basisrecepten is er
plaats ingeruimd voor meer bij/oiidere gerechten voor feestelijke etentjes.
'Kook ook. Het nieuwe kookboek
met p r o d u k t i n l o r m a t i e , alle basistechnieken en meer dan 500 recepten' is te koop in de boekhandel.

Gouwe Ouwe Avond in
'De Herberg9
Op 14 december a.s. zal 'De Herberg' te Vorden in de vorm van
een 'Gouwe Ouwe Avond' vele muziekliefhebbers een swingende
avond voorschotelen. Het podium zal bemand worden door 2
ervaren bluesbands, die hun uitgebreide repertoire om en om ten
gehore zullen brengen.

Dat de/e 'Gouwe Ouwe Avond' gevuld wordt door 2 bluesbands is /.eer
zeker een gevolg van de succesvolle
'Blues Avond' die 2 jaar geleden in
'De Herberg' gehouden werd.
Dat optreden sloeg toen erg aan bij
het Vordense publiek, en die /uilen
op 1 1 december weer hun hart op
k u n n e n halen met de Rob Hoeke's
Boogie and Blues Band en de Tim
Disney Band.
De eerstgenoemde band staat onder
leiding van de- legendarische Rob
l loeke.
De/e swingende pianist heeft inmiddels 22 Kl''s en f) CD's op /ijn naam
staan, en /al ook de/e avond ongetwijfeld hits als 'Margio', 'Down
South' en 'VVhen people t a l k ' in /ijn
repertoire opnemen.

'Ken Rob I loeke optreden is één
swingend programma en een veradem i n g in het t i j d p e r k van de ' p l a s t i c
mu/iek' met svnthesi/ers en drunicomputcrs', aldus manager Selien
Kneppers.
Rob Hoeke /al verschillende malen
afgelost worden dooi een andere
bluesband; De Tim Disney Band.
De/e uit 'S engelse mu/ikanten bestaande band is geformeerd rondom
/.anger Tim Disney, die in Kngeland
bij diverse bluesbands heeft gespeeld.
(.itarisl Alan (iascoigne en d r u m m e r
Mac Karlane hebben furore gemaakt
bij diverse bekende nederlandse
bands.
De in I,k htenvoorde wonende Alan
(iascoigne kennen we n a t u u r l i j k als
"De (iaspiepe' hij Normaal, en Mac
Karlane is mede verantwoordelijk
voor de opkomst van de Arnhemse
Beat-scene in de jaren '70 die bands
op /ou leveren als 'LongTall Krnie &
t h e Shakers', 'Jaap Dekker', 'Hank
the Kuife' en 'l lerman Brood'.
Al met al een prima invulling van
deze'GOUWE OUWE Avond'Op 1 1 december a.s. ii) 'De Herberg', waar iedere bluesfan, en muziekliefhebber
in het algemeen, getuige van moet
/.ijn! (Zie ook advertentie.)

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen en GMvL
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen en de GMvL afd. Warnsveld heeft weer met veel succes hun jaarlijkse feestmiddag en
-avond gehouden in 'De Uitrusting' te Eefde.
De heer Hissink, voor/ittei van de
GMvK ging in /ijn welkomstwoord
even in op de vele moeilijkheden in
de landbouw, over het milieu en de
mestproblematiek
Er is al veel gedaan voor het milieu
maai de- boeren moeten ook voldoende tijd hebben om daarop in te
spelen, /o dal wc- gezamenlijk naai
een schone toekomst gaan.
Daarna speelden de eigen leden het
toneelstuk 'Cupido in een speelse

bui', geschreven dooi l lan de Beukelaar. Door het vlotte en enthousiast
spelende rolvastheid van de spelers
hebben de- vele aamve/.igen /eer genoten van dit stuk.
Dooi het grote succes van de/e middagen avond heeft men besloten om
volgend jaar weer ren feeslmiddag
rn avond Ie organiseren en wel op 2f>
en 27 november 1992, eveneens in
'De l l i t r u s t i n g ' te Kefde.

Eerste boek Henk Graaskamp ten doop

l'. /. n. t', dhr. (',rit van het Staringinstituut, drs. /<» is Schouten, Henk Graaskamp en burgemeester Kamerling.
Op donderdag 21 november o n t v i n g drs. Joris Schouten, oud-voor/itter van de KNB'I'B en Landbouwschap, het
eerste exemplaar van Henk (iraaskamp's boek 'Ken boer is niet van gister...' Het is een fraai boekwerkje van 2.">r>
pagina's geworden, uitgegeven door het Staring I n s t i t u u t in Doetinchem. Via de- boekhandel in de regio is het
verkrijgbaar.

Gouden echtpaar Spiegelenberg

Gemeentebegroting 1992

Forse lastenverhoging burgers
Het gemeentebestuur stelt voor om het tekort op de begroting van 1992 van f343.000,- grotendeels
op te vangen door de gemeentelijke belastingen flink te verhogen. Zo zal het tarief van de afvalstoffenheffing, dat nu nog f 180,- per aansluiting bedraagt, met 64% stijgen tot f 294,-. Deze verhoging
wordt mede veroorzaakt door de recente invoering van het gescheiden inzamelen van huisvuil en
het streven om de kosten van afvalverwijdering volledig door de burgers te laten betalen. Naar
verwachting zal het reinigingstarief in 1993 nog eens stijgen tot f336,-.
Volgend jaar vindt er een onder/.oek
plaats naarde mogelijkheid en wenselijkheid van een lager tarief van de
afvalstoffenheffing voor de eenpersoonshuishoudens.
Op dit moment betaalt elk huishouden nog evenveel voor de vuilafvoer,
ongeacht de ge/insgrootte. Invoeringvan een éénpersoonstarief betekent volgens het bestuur wel dat de
gezinshuishoudens meer moeten
gaan betalen.
Naast de afvalstoffenheffing gaan
ook nog andere belastingen omhoog. De onmerendgoedbelasting
stijgt in 1992 met 10% terwijl de begiafenisrechten met 25% toenemen.

Rioolrecht nog niet omhoog
l let rioolrecht hoeft dooide stijging
van andere belastingen in 1992 nog
niet omhoog maar in 1993 waarOp 5 december a.s. is het echtpaar Spiegelenberg-Nijhuis 50 jaar getrouwd. Het gouden paar is nog kerngezond en
schijnlijk wel.
fietst bijna nog iedere dag. De bruidegom de heer Spiegelenberg is 75 jaar. Hij is geboren in Vorden, de bruid is afkom- Verhoging van het rioolrecht acht
stig uit Warnsveld. De heer Spiegelenberg heeft bijna 40 jaar gewerkt bij de voormalige fietsenfabriek "De Empo". het college nood/akelijk omdat het
Daar bekleedde hij de funktie van framebouwer. Daarna was hij nog 11 jaar werkzaam in de sociale werkplaats "De geconfronteerd wordt met de gevolElshorst". Zijn grote hobby is in de tuin werken samen met zijn vrouw. De heer Spiegelenberg is bovendien al 55 jaar
gen van de verscherpte wetgeving ter
lid van het "Vordens Mannenkoor". Het echtpaar heeft een zoon en een dochter, en 4 kleinkinderen. Het gouden paar
bescherming van de bodem.
houdt receptie op zaterdag 7 december a.s. in de zaal van Bar Bodega "Het PantofTeltje"
Op gronadaarvan mag er geen afvalwater in de bodem geloosd worden
en zal de gemeente in het gehele buiRaad Vorden
tengebied rioleringen moeten aanleggen. De/e grote operatie zal in
2005 gerealiseerd moeten zijn.
De gemeente wil alle kosten die hiermee gemoeid /ijn verhalen op de
burgers. De meerjarenbegroting becijlert dat alleen al de kosten van de
aanleg van rioleringen in het grondwaterbeschermingsgebied
leidt tot
Na een langdurig debat ging de gemeenteraad van Vorden gehele raad uiteindelijk unaniem
een verhoging van bet rioolrecht van
dinsdagavond uiteindelijk akkoord met de aanstelling van het oorspronkelijke voorstel onder- f 80,-tot f 120,-per aansluiting.
een 12e medewerker bij de dienst gemeentewerken. De fractie steunde.
De/.e verhoging wordt naar verwachvan het CDA voelde hier aanvankelijk niets voor. Bij monde Hiermee ging de raad ook akkoord ting in 1993 doorgevoerd. Met de
met het verrichten van een studie aanleg van riolering in het overige
vanfractievoorzitter A.H. Boers pleitte het CDA om eerst nog naarde
mogelijkheden van het goed- buitengebied is in het tarief nog
een nader onderzoek naar de noodzaak van personele uit- koper maken van het groenbeheer. geen
rekening gehouden^^
breiding te verrichten. In de tussentijd zou de winterperiode Wethou^P Voortman legde uit dat Dat geldt ook voorde- ko>HPvan aanoverbrugd kunnen worden met de inzet van een tijdelijke ar- hiertoe verschillende wegen open passing van de riolering in de beEen van de mogelijkheden is bouwde kom, die ook nood/akelijk is.
beidskracht. Staande de vergadering diende hij daartoe nog staan.
om bepaalde groenelementen zoals
een wijzigingsvoorstel in.
bomen te gaan verwijderen omdat Het college van burgemeester en
Wethouder W. M. Voortman noemde vonden en die leidde tot de conclu- deze een^fficiënt groenbeheer kun- wethouders kent de lïnanóële consedit een onbegaanbare weg: "Er is nie- sie dat de voorgestelde uitbreiding nen ve^^deren. Fractievoorzitter quenties daaivan nog^Hct maar
mand voor een halfjaar te krijgen". noodzakelijk is.
A.J. Hoogland van de PvdA greep voor/iet wel dat het om 'aanzienlijke'
Voortman bestreed voorts de ge- Na een ingelaste schorsing bleek dat deze uitlating aan om ervoor te plei- investeringen gaat.
dachte dat uitstel van de aanstelling het CDA overtuigd was door de wet- ten om deze "obstakels" zo veel mogeen kwaad zou kunnen omdat er in houder waardoor het zijn wijzigings- gelijk te sparen.
de winter toch weinig onderhoud te voorstel kon intrekken. Wel gaf de Wethouder Voortman kon hem in zo- Gemeente investeert voor 6,6
verrichten zou zijn. Ook vond hij het heer Boers aan dat de dienst vanaf verre gerust stellen dat hierover nog miljoen
niet nodig om weereen nieuwonder- 1994 het met een arbeidsplaats min- diepgaand onderzoek en discussie
zoek naarde personele bezettingvan der moet doen. Dit stuitte bij het col- dient plaats te vinden waarbij ook de Uit de meerjarenbegroting van de
de dienst te doen omdat er net een af- lege niet op problemen omdat dat Vordense bevolking betrokken zal gemeente Vorden blijkt dat de gemeente voor de jaren 1992-1995 tot
gerond onderzoek heeft plaatsge- toch al de bedoeling was, waarna de worden.
een bedrag van ruim (>,(> miljoen wil
investeren.

CDA komt terug op eerder standpunt:
Toch uitbreiding Dienst Gemeentewerken

Amnesty International
nieuws
Amnesty International onafhankelijke wereldwijde beweging, die
werkt voor de vrijlating van gewetensgevangenen personen die vanwege hun politieke, godsdienstige of
andere overtuiging, etnische afkomst, geslacht, huidskleur gevangen zitten en die geen geweld hebben gebruikt.
Amnesty International vraagt eerlijke processen en afschaffing van de
doodstraf.
Op maandag 2 december kunt u
Schrijven vóór Gevangenen.
Thongsouk Saysangkhi uit Laos.
Deze voormalige staatssecretaris
van wetenschappen en technologie
werd in 1990 gearresteerd en wordt
in administratieve hechtenis gehouden. In een open brief leverde hij kritiek op het politieke systeem van het
land, corrupte oude regimes die de
vrijheden van het volk en de democratie beperken. Hij riep op tot vrije
verkiezingen die instellingen in het
leven roepen die zich verzetten tegen de handhaving van een systeem
van communisme en politburo's.
Daniel Omara Atubo uit Oeganda.
Deze 44-jarige minister van buitenlandse en regionale zaken en lid van
de Democratische Partij wacht samen met zeventien vooraanstaande
burgers het proces af, hij wordt beschuldigd van hoogverraad. Gegevens van het "verraad" ontbreken
echter in de aanklacht. Atubo vertoonde ernstige sporen van lichamelijke mishandeling toen hij voor de
rechtbank verscheen, na een officieel onderzoek is hierover geen uitkomst bekendgemaakt.
Mohammadreza
Nezameddin
Movahed uit Iran. Deze 74-jarige gepensioneerde ambtenaar zit een

straf uit van driejaar. Wegens kritiek
op de president. Samen met tenminste twintig anderen werden zij gearresteerd nadat zij een kritische open
brief hadden ondertekend aan President Rafsanjani. Hierin vroegen zij
grondwettelijke waarborgen, vrijheid en gerechtigheid in praktijk te
brengen en bekritiseerden het economisch beleid van de regering. Movahed werd veroordeeld tot dertig
zweepslagen en een gevangenisstraf
van drie jaar.
Meer info. Telefoon 3391.
Voorbeeldbrieven in Nederlands en
Engels. Thuisschrijven is ook mogelijk.

Grandioze
tentoonstelling en
bonnenverkoop
Op zaterdag 30 november en zondag
l december organiseert de Postduivenvereniging Vorden haar jaarlijkse
clubtentoonstelling in zaal de Olde
Smidse. De duiven kunnen zaterdags bezichtigd worden.
Zondag l december in de zaal van de
Olde Smidse de grandioze bonnenverkoop, waarbij bonnen van zowel
regionale als nationale toppers onder de hamer komen zoals:
R. Coster, Comb. de Haan, Eyerkamp-Muller, A. v.d. Flaes, B. Walpot, H. v.d. Veecke, A. Koster, G. en
H. Boesveld, mevr. Romein, J. Rozijn, J. Eulink, B. Camphuis, J. Ernest, mevr. Sprenkels e.v.a.
Catalogi zijn verkrijgbaar aan de
zaal. Voor nadere informatie danwei
het plaatsen van een kooporder kan
men zich bedienen van telefoonnummer 05752-2084.

Kampioensreceptie
touwtrekvereniging
Vanwege het behaalde kampioenschap in de 680 kg in het gewest Oost
bood de touwtrekvereniging "Vorden" dit team een kampioensreceptie aan die dezer dagen werd gehouden in café Eykelkamp in het Medler.
Voorzitter G. Barink zette het team
in het zonnetje en hoopte dat de
touwtrekkers hun successen in de
hoogste afdeling zullen voortzetten.
Wethouder mevr. Aartsen bood namens het gemeentebestuur haar gelukwensen aan.
"Nuttig voor de touwtreksport dat
een team kampioen is geworden", aldus mevr. Aartsen. Zij bood een
schilderij van kasteel Vorden aan.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Omleiding vrachtverkeer
Feu groot deel van dit bedrag zal opgaan aan het bekostigen van de
maatregelen die nodig /ijn om het
doorgaande vrachtverkeer om te leiden. Het college van B & W wil zo
spoedig mogelijk in 1992 de voorgenomen aanleg van de mini-rotonde
bij het kruispunt Ruurloseweg-Horsterkamp uitvoeren. Na aanleg van
die rotonde kan het raadsbesluit tot
omleiding van het vrachtverkeer genomen worden.
Is de omleiding van het vrachtverkeer eenmaal een feit, dan wordt een
begin gemaakt met de h e r i n r i c h t i n g
van het centrum. Het ontwerp van
het herinrichtingsplan heeft al ter
in/age gelegen. Hierop /ijn 23 inspraakreacties gekomen maar het gemeentebestuur verwacht niet dat de
hoofdlijnen van het plan gewijzigd
/uilen worden. Naai 'verwachting kan
het plan volgend jaar uitgevoerd
worden.

Geluidhinder Horsterkamp

Vereniging
"Oud Vorden"
Vorige week organiseerde "Oud Vorden" een dialezing voor haar leden.
De heren J.L. Sellink, schrijver van
klokkenboeken, A.F. Abbink, juwelier uit Winterswijk en M. Spaander,
klokkenrestaurateur uit Zutphen
kwamen naar Vorden om voor een
goed gevulde zaal bij Hotel Bakker
een boeiende dialezing te houden
over"Achterhoekse klokken".
Liefhebbers van klokken genoten
volop.

Als gevolg van de omleiding van het
doorgaande vrachtverkeer /uilen de
bewoners aan de Horsterkamp extra
geluidhinder onden inden. Om dit
te bestrijden doet de gemeente een
ferme duik in de eigen portemonnaie. F.r wordt rekening gehouden
dat de kosten van geluidsisolatie
f 435.000-zullen bedragen.

Sportvelden V. V. Vorden
Uit onder/oek is gebleken dat /oud
het hoofdveld als het tiainingsveld
van de V.V. Vorden in slechte conditie steken. Beide velden /ijn toe- aan
een zogenaamde 'toplaagrenovatie'.

De kosten hiervan bedragen
f 15.000,-. In l 992 wordt de toplaag
van het hoofdveld gerenoveerd.

Zwembad In de Dennen
\ loc'wc-l er nog geen definitief besluit
is genomen over de toekomst van het
/wembad In de Dennen houdt het
gemeentebestuur rekening met een
gefaseerde verhoging van het subsidie aan het /wembad tot f 78.000.
perjaar.

Bestemmingsplannen
De toevoeging van delen van liet
voormalige grondgebied van de gemeente Warnsveld aan de gemeente
Vorden brengt de komende jaren
aanzienlijke lasten met /.ich mee.
Twee bestemmingsplannen 'Buitengebied 1971' en Wichmond, /ijn
sterk verouderd en /uilen in 1992 en
1993 geheel her/ien worden. De kosten worden geraamd op f 287.000, .

Poepzakjes
Nadat een ambtelijke werkgroep /.ich
diepgaand heeft gebogen over het
probleem van de hondenpoep /iet
hel college a f ' v a n de invoering van
hondentoiletten. Hel gemeentebestuur venvacht daarentegen meer
heil van een goede voorlichting en
het eenmalig verstrekken van een
aantal poep/akjes. Let wel, alleen de
gen-gistreerde honden komen hiervoor in aanmerking.
Voorts overweegt het college om het
toe/.icht te- verst herpen op plaatsen

waar veel overlast bestaat. Het bes t u u r trekt daar echter geen geld
voor uit maarverwacht een beroep ie
kunnen doen op de jeugdwerk-garant iewet of een banenpool.

Verbetering dak sporthal
Ondanks het feit dat in 1982 een
3-laagse deklaag op het platte dak
van de sporthal is aangebracht treden er nog steeds lekkages op. Hel
college verwacht dal er f 175.000,nodig is om de ooi /aken van hel probleem nu wel definitief aan Ie pakken.

Industrieterrein
Onlangs heeft de- gemeente l ha
grond aangekocht ten behoeve van
het bestemmingsplan Industrieterrein. Het blijkt dat zowe-l Vordense
ondernemers als ondernemers van
buitenaf interesse hebben in industrieterrein in Vorden.
Vanwege het provinciale beleid zal
de vestiging van lokale bedrijven en
kleinschalige bedrijvigheid van elders voorrang krijgen.
Fr vinden momenteel onderhandelingen plaats over de verkoop van
een perceel grond voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw.
Het college wil daarmee- de /g. starters de gelegenheid bieden om /ich
in Vorden te vestigen.
Nadat hun bestaansrecht is gebleken
/ouden de nieuwe- ondernemingen
een eigen bedrijfspand in Vorden
kunnen oprichten.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE
Hulpactie voor de Lipizzaners
in Kroatië slaat aan
Het gaat goed met de hulpactie die de Lipizzaner Vereniging Nederland heeft georganiseerd.De doelstelling was om medicijnen
naar de noodlijdende Upizzanerstoeterij in Djakovo te zenden.
Op dit moment is er een bedrag van
ca. f5.500,- op de rekening van de
vereniging binnengekomen. Dit bedrag bestaat vnl. uit particuliere giften, maar ook het overkoepelende
stamboek KWl'N en Stichting 'De
Hoefslag' hebben een royaal bedrag
gegeven. Vooral de respons in Vorden is/eer groot!
Maar ook de farmaceutische industrie heeft zich niet onbetuigd gelaten. De medische goederen die beschikbaar gesteld /ijn vertegenwoordigen een waarde- van c i r c a

De- goederen worden bij de- l longaarse grens overgedragen aan de- c l i i e - c teurvan de- sloelerij, /.odat he-l ze-ker
is dat ze op de- juiste plek terecht komen.
Bestuursleden van de vereniging zulle-n liet transport begeleiden.
Hulpgoederen kunnen tot l december afgegeven worden op de- Vorden seboswe-g 5, op l december kunnen
ze tussen 17.00-19.00 uur bij Hotel
Bakker ingeleverd worden. Vooral
aan warme kleding, dekens e-n houdbaar voedsel is gebrek in Djakovo.

f io.ooo-.
Op dit moment is de- situatie in Djakovo nog steeds stabiel en het transport me-t medicijnen en humanitaire
hulpgoederen zal op zondagavond l
december vanuit Hotel Bakker vertrekken.

Giro: 6181974. Banknr.: bT>4327or>0
t.n.v. Lipizzaner Vereniging Nederland.
Inlichtingen: Lipizzaner Vereniging
Nederland, Vorclense-bosweg 5, 7251
ME Vorden, tel. 05752-3534.

Kerstmarkt Ruurlo 1991
Voor de vijfde achtereenvolgende keer wordt op 15 december op
het Kerkplein een kerstmarkt gehouden. Rondom de levende
Kerststal zal een twintigtal kramen staan met allerlei winterse
waar, bemand door Ruurlose verenigingen, particulieren, ondernemers en marktkooplieden. Ruurlo's kerstmarkt is niet de
grootste maar wel de gezelligste in de regio. Midwinterhoornblazers laten zich horen, de boerendansers vestigen de aandacht op
het folklorefestival van a.s. zomer en de vrolijke klanken van een
draaiorgel brengen ieder in een vrolijke stemming daarbij geholpen door de Schaddenstekkers.
Traditiegetrouw staal Amnesty International op de markt met kerstgroeten aan gevangenen. De Welfare,
Vriendenkring Sophia's Lust, mevr.
Bouwmeester, mevr. Schepers hebben het vooral gezocht in 'Kc-rst'-werken, warme truien, sokken en kerstartikelen. Hannie Morssinkhot geeft
demonstraties me-t leuke kerststofjes.
Kerstbomen worden verkocht door
Blauw-YVit en Bloemen/aak Ten Pas
verkoopt planten e-n bloemen. Fr is
van allerlei lekkers te eten en te drinken zoals pannekoeken bij de Vrouwenbond FNV, het Nut bakt weer
koekjes.

De Wereldwinkel en het IVN doen
mee en de Politie geeft uitleg over de
nieuwe verkeersregels. Kerstkaarten
en kinderpostzegels zijn volop te
koop naast versierde kerstboompjes,
oliebollen, glühwein.
Kaasboerderij 'n Ibbink staat er en er
zijn demonstraties van oude- ambachten.
De- winkeliers hebben hun winkels 's
middags geopend e-n hebben speciale kerstaanbiedingen. De winkelstraat is sfeervol versierd met verlichte kerstbomen. Het wordt weer oude-nve-ts gezellig in Ruurlo op zondag
15 december.

CENTRALE ANTENNE INRICHTING ZUTPHEN
MEDEDELING AAN ALLE ABONNEES IN
VORDEN

EET U SMAKELIJK
MET SINTERKLAAS
KEURSLAGER
MAANDAG:

Als gevolg van de gestegen exploitatiekosten zijn wij
genoodzaakt de CAI-bijdrage niet 2% te verhogen.
De verhoging wordt afgerond op 5 cent naar boven en
gaat in op 1 januari 1992.

DAT ZAL BEST LUKKEN MET:
VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,9o
(plus CD-muntje)

ROOKWORST 100 gram 1,39
(GROVE EN FUNE)
DIT WEEKEND EEN FILET-WEEKEND:

DINSDAG:

Gevulde filet met gehakt / Varkensfilet met
biefstuk / Filet-rollade / Filet 'Don Pedro'/ Filet in
babi pangang-saus / Filet kerry of paprika gekruid
(plus CD-muntje)
NIEUW!

VERSE WORST
500 gram 4,9u

TIP VOOR DE BOTERHAM:

van biologische kwaliteit:

HAMLAPPEN

SALAMI 100 gram 1,98 (plus CD-muntje)
GEK.

Bio-Notenbol
Dadel-walnootkoekjes

Schiesser®
'N PASSEND AANBOD
De nieuwste slip van
Schiesser voor nóg
meer bewegingsvrijheid
Nu ter kennismaking

VARKENSLEVER m gram 0,98

Honing taai-taai
Maïsmout speculaasbrokken

500 gram 5,98

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

't winkeltje in vers brood en banket

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

JWfertwfc,

ZONDAG 1 DEC.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

NIEUW!!!! m.i.v. 2 NOV.

AUTO en MOTOR

CITYEXPRESSE
21.40-VORDEN • GROENLO
N.H. Kerk
02.15 • GROENLO • VORDEN

RIJSCHOOL

HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

TOEQANQ

ONDER

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

EDAMMER OESTERS
100 GRAM
|45

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

VOORBEHOUD

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Helemaal nieuw, een verrassing
(plus CD-muntje)

AJLGN >MARIANNE<
De schoonheidsspecialist.
Je kunt zien datje huid net lekker vindt.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

VLOGMAN

2

HENGELO - TEL. 05753-1383

DROGISTERIJ
TEN KATE

RUNDERGEHAKT

Alles van biologische kwaliteit,
bereid onder keurmerk Skal, Eko en
Demeter!

2 slips van

Kunstgebittenreparatie

WOENSDAG:

Graag willen wij uw Sinterklaas-avond verzorgen met bijv.
Fondue schotel, Gourmet schotel, Hartige hapjes,
Stukjes worst, div. soorten Paté, e.d.

voor 29 95
JEANS, KONFEKTIE
EN HERENMODES

500 gram 5,98

(plus CD-muntje)

Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES
HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.

mode voor
het héle gezin

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

erkend ANBOSschoonheidsspecialiste

^^

^^B

dinsdag t/m zaterdag: volgens afspraak
maandag en woensdagmiddag gesloten

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

fashion
Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

VORDEN ZilTPHENSEWEG TEl 05752 1514

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

OOK DE SI NT WIL WEL EENS
VOORDELIG UITPAKKEN!

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling
Jan ter Beek

BEHAAGLIJK IN LODEN
Steinbock loden uit Tirol, wintcrwarmc jassen die ccn onmiskenbaar gcvocUoor stijl verraden. Behaaglijk, en dankzij hel
^gebruik varuialuurlijk materiaal (zuiver wol)
luchtig en licht in gewicht.

05752-1807

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

lAMESJKGINK

ROBEERTSEN
poelier

In uni en gekleurd.
Speciaal voor
Sint Nikolaas
zijn ze nu reeds
vanaf

tAMfSJLOUSES
Een prachtige
collectie blouses
en nu reeds
vanaf

vraagt

Fazanten
Wilde Eenden

lodcngrocn en marincblauw vindt u in de kollcktic van:

05750-17707
WAPEN- EN SPORTHANDEL

PAKJE

HUJKIH
•SB

Bestaande uit een pantalon,

n vele leuke modellen en vooral
: Inde kleur wit, dus geschiktvoor
i de feestdagen
: Maten 80 t/m 152.
i Speciale Sintprijs
'•. slechts vanaf

de feestdagen
Maten 98 t/m 122
Normaal 69,95
Speciale Sintprijs

Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

CD plaatjes
Muziek cassettes

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

Singles
en CD singles
Opbergsystemen

NATIONALE
PLATEN-/CD BON
Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

In vele modellen en kleuren,
Ook pyama's in katoe
We hebben ze
speciaal voor de
Sint sterk
afgeprijsd.
Nu reeds vanat

Onze normale prijs
is 19.95
Speciaal
voor de Sint
Nu slechts

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

Ma rten

MANEGE
Peppelenbosch

UW ADRES VOOR

Ook voor uw

FNRS

dotltnffnil
Zutphenseweg 9, Vorden - tel. 05752-1272

DEZE WEEK:

CAKE
van 6,50 voor

Nu ook huifkarverhuur.

5,95

bij uw:

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1B - VORDEN - TEL.1384

Keurslagerij Vlogman sponsort
nu ook E-pupillen

Programma 30-1 1
Socii F l - Sp. Biummen Fl; Socii El Zutphania F l ; OBW BI - Socii B I ;
Socii C l - Ratti Cl.
Programma 1-12
Socii - De l loven; Krica '7(i 5 - Socii 2;
Witkampers 4 - Socii 3; Socii 4 - Beekbergen 6; Socii 5 - Krica '76 7.

V. V. Vorden
Uitslagen
Vorden D l - Krica 1)2 1 2-2; SI IK 1) l Vorden D2 1-0; Vorden KI - Eefde KI
5-1 ; Warnsveldse Boys K3 - Vorden K2
1-2; Almen F l - Vorden F l 2-0; Vorden F2 - Frica F2 2- 1 .
Voiden Al - Davo Al 2-0; Vorden A2
- Keyenburgse Boys A2 9-2; Vorden
B l - Fax B l 0-3; Voiclen C l - Markelo
Cl 0-4; Markelo C2 - Vorden C2
0-11.
Vorden l - Vaassen l 3-4; Vorden 2 Neede 2 2- 1 ; Steenderen 3 - Vorden 3
0-3; Be Quick 6 - Vorden 4 O- 1 l ; Vorden 5 - Neede 5 3-0; Winterswijk 5 Vorden 6 0-2; De l loven 5 - Vorden 7
2-2; Vorden 8 -Ratti 2 2-1.

Met het aanbieden van een compleet tenue aan de K-pupillen heeft keurslager Vlogman voet bal ges< hiedenis geschreven. Alle puptllenteams zijn nu voorzien van een complete outfit.
Uniek dat de voetbalvereniging Vorden al haar pupillen kan voorzien van de prachtige geel-zwart kleuren. Het
jeugdbestuur is hier dan ook bij/onder trots op. De drempel om lid te worden van de Vordense voetbalvereniging is
hiermee bijzonder laag geworden. Fik aankomend talent zal zich kunnen kleden in de geel-zwart kleuren."
Dat het een feestelijke dag voor de K-pupillen was moge duidelijk zijn, dit werd nog eens onderstreept door de
clubvlaggen die de foto compleet maakte.
kwam na een uitermate spannende
strijd op het scorebord.
Zowel de eerste als de derde set eindigde in een 16-14 zege voor de Vordense dames. Een uitslag die voor
hetzelfde geld andersom had kunnen uitpakken. In de tweede set had
de thuisclub wel het betere van het
spel. Deze set eindigde in 15-12. De
Apeldoornse dames stonden gelijk
met Dash bovenaan. Derhalve een
gunstige uitslag voor de thuisclub.

Voet
Wereldwinkel
Kaarsen uit Soweto, /uid-Afrika
Kr is hoop voor de zwarte mensen in
/uid-Afrika, maar alle berichten
over het naderende einde- van de
apartheid mogen de ogen niet doen
sluiten voor de (economische) werkelijkheid van het moment.
Fr is nog een lange weg te gaan voordat sociale gelijkheid voor ieder een
feit zal zijn.
Daarom blijft men nog doorgaan
met het verkopen van kaarsen vervaardigd door de kaarsenfabriekjes
in Soweto in /uid-Afrika.
Ken groot gedeelte van deze kaarsen
is voor eigen gebruik, omdat veel
huizen nog niet zijn aangesloten op
de electricileit. Ken ander deel wordt
geëxporteerd naar Kuropa. Uit. de
opbrengst hiervan worden zwarte sociale projekten ondersteund.

Voor dit goede- doel krijgt men gelegenheid kaarsen te kopen of te bestellen in alle kerken van Vorden, na
afloop van de vieringen in de Adv e n t . Ook kan men de kaatsen kopen
in de kraam van de wereldwinkel < Ie
Ie en 3e vrijdag van de maand december op de markt.

SPORT- nieuws
Winst voor dames
Dash/Sorbo
De dames van Dash/Sorbo hebben
zaterdag, na de nederlaag van vorige
week in Hardenberg, de "winnende"
draad weer opgepakt. Gesteund door
een enthousiast publiek werd gewonnen van het tweede team van PZ
Dynamo uit Apeldoorn. De 3-0 zege

Weekend
Vlogman
Rookworst 'Varia''
U heeft nodigvoor l personen:
2 rookworsten; l stukje rode-kool; l stukje witte kool; l stukje groene
kool; 800 gram aaidappelpnree; l plakken ham; l plakken kaas; l
plakken ontbijtspek; 50 gram geraspte kaas; paneermeel; klontje boter.
I laai van elke 1 koolsoort 2 mooie bladeren a f ' e n kook ze bijna gaar.
l lalveer cle bladeren.
Laat intussen de rookworsten c a . l O m i n u t e n wellen. Snijd elke worst
daarna in (i stukken. Rol 4 stukjes rookworst in een plakje kaas en
veiYolgens in cle goed uitgelekte groene kool. Rol daarna \ stukjes
rookworst in de- ham. Rol de/c- daarna in cle rode kool. Rol tot slot de
overige l stukjes rookworst in het ontbijtspek en daarna in cle witte
kool. M aak vervolgens de aardappelpuree.
Leg veivolgens de- verschillende kleuren kool om en om in een beboterde ovenschaal. Spuit cle aardappelpuree over de rookworst rolletjes
en bestrooi het geheel met paneermeel en cle geraspte kaas. Leg er
vervolgens wat klontjes boter op en laat het geheel in een vocmcrwarmdeoven bruin worden.
Voedingswaarde per portie: Knergie: 3450 k) (825 kcal); Fivvit: 35
gram; Vet: ()5gram; Koolhydraten: 25 gram.
Bron: Voorlichtingsbureau Vlees, Rijswijk.

Weer nederlaag voor Vorden
Vorden - Vaassen 3-4
In de eej^e twintig minuten een gelijkopgi^^l duel, toen bezorgde Edward Pas zijn ploeg een 0-1 voorsprong. Zes minuten later werd het
0-2 dankzij een prima doelpunt van
Mark Willems. Vlak voor rust werd
het 0-3 toen Tom van Zeeburg zijn
eigen doelman Wim Harmse passeerde!
Na de pauze trachtte Vorden de bakens te verzetten. Bert de Jonge verkleinde tot 1-3, waarna Bert Hulleman de voorsprong van Vaassen verder uitbouwde 1-4.
Vlak voor tijd bepaalden Peter Hoevers en Mark v.d. Linden de eindstand op 3-4.

E.G.V.V. - Ratti 0-2
In deze moeilijke uitwedstrijd heeft
Ratti wederom 2 punten gepakt. Na 2
weken rust begon Ratti sterk, en
kreeg al meteen enkele goede kansen
via M. Sueters. Daarna zakte het tempo uit de wedstrijd en kreeg F.d.V.V.
zowaar enkele- grote kansen op de
openingstreffer.
Na een goed genomen vrije trap
werd het dan toch 0-1 voor Ratti door
een kopbal van H. Welleweerd.
In de- 2e helft gebeurde er niet veel.
Met wat kleine kansjes over en weer
was het I*. Immink die via een tegenstander voor 0-2 zorgde.
A.s. zaterdag speelt Ratti thuis tegen
het altijd sterke Z.V.V. uit Apeldoorn.

S.V. Ratti
Uitslagen 23 november jeugd
Ratti Dl - Haarlo 1)1 0-3; Rekken F l R a l t i K I 4-f>; Ratti KI - Lochem Fl
1-10; Foc hem F4 - Ratti F2 1-1; Ratti
Cl - K S H C 1 2-5.
Programma 30 nov.
Ratti B l - Grol B2; Socii Cl- Ratti Cl.

Socii
Uitslagen 23-11
F i i c a '7(> F l - Socii Fl (>2; Warnsveldse Boys K I - Socii K I 0-0; VarsseveldC2-Socii Cl (i-();Soc ii BI -Gendringen BI 3-2.
Uitslagen 24-11
Nieuw Heeten - Socii 1-0; Socii 2 Witkampers 3 2-C>; Socii 3 - A/C 4
5-2; I lercules 4 - Socii 4 4-0.

Programma
V en K A l - Vorden A l ; GSV '38 Al Vorden A2; Ruurlo BI - Vorden BI;
Pax C l - Vorden C l ; Vorden ( -2 - 7elosC2.
Helios l - Vorden 1; Markelo 3 - Vorden 2; Voiden 3 - Ratti 1; Vorden 4 Keyenburgse Boys 6; Lochem 8 - Ven den 5; Vorden 6 - KSV 4; Vorden 7 Dierense Boys 5; KI. Dochteren 5 Vorden 8.

V.R.T.C.
De jaarlijkse veldtoertocht van de
V.R.T.C. de Achtkastelenrijders belooft ook dit jaar weer een hoogtepunt te worden, nu al hebben vele
loeifietsers te kennen gegeven te zullen starten voor deze pittige veldtoertocht.
De V.R.T.C. heeft een uitstekende
naam opgebouwd in geheel Nederland en het belooft dan ook op 8 december rond het Gem. Sportpark
weer ouderwets druk te worden.
Er kan vanuit de kantine van de V. V.
Vorden gestart worden voor een rit
van 45 zware kilometers rond de verschillende buurtschappen van Vor-

RTV'erJan Weevers
kampioen van Gelderland
Cycle-Cross
Afgclopc-ii zondag werd er in Apeldoorn het Kampioenschap van (.<•!derland verreden voor alle categorieën. Jan Weevers reed met groot
gemak naar de eerste plaats hij de Amateurs-A. Vanaf het vertrek tot aan
de finish reed hij op kop.
Vorige week fietste Weevers, in een nationale wedstrijd, v a n u i t een laatste
startpositie in /eeland (NB) naar een 9e plek. Weevers heeft de overstap
van het ATB se i/oen naaide c.yc le-c TOSS dus goed gemaakt.
Verdere uitslagen Kampioenschap Gelderland
Amateurs-A: Peter Makkink, Vorden - 7.
Amateurs-B: Rudi Peters, Wichmond - (>; Bennie Peteis, Wichmond - 8;
John Schoenaker, Vorden - l 1; Bert ie Lichtenberg, Baak- 17.
Veteranen: (ierard Kskes, Steenderen - 14.
Nieuwelingen: Kdwin Maalderink, Warnsveld- 7.
Kr werd nog een mi\ gewonnen
waardoor de overwinning van 5-3 /eker was en Flash 3 staat nu op een
gedeelde tweede plaats.
Flash l speelt ook steeds beter. Werd
ertegen Poon a nog op het nippertje
verloren met 5-3, tegen UBC ging
het al een heel stuk beter. Kr weid
hard gevochten voor elk punt en
vooral door de goed spelende dames
kwamen er ook nog puntjes binnen.
Het waren er precies genoeg, want
het werd 5-3.

J. Masselink - R. Sakidin 2-0; R. Letsjinski - C. Westerveld 1-1; H. Hoekman - D. Lust 2-0; H. Grotenhuis t.H.
- G. Pleyzier 2-0; C. Grevers - R. van
Bemmelen 2-0; H. Ruesink -J. Berthauer 1-1; M. Voskamp -J. Smits 0-2;
G. Wassink- J. BakelsO-2; J. Haijtink J. Wiersma 2-0; H. Vos - B. van Geel
2-0.
DCV 5 - DIOS Eibergen 5 4-4

Badminton Flash
Flash 2 wilde revanche voor de nederlaag tegen de koploper Pluumke
vorige week. Typhoon was het slachtoffer. De enkels werden redelijk vlot
afgewerkt en Flash stond al snel met
3-1 voor.
Omdat Flash 2 in de dubbels en mixen feitelijk veel te goed is, konden
deze allemaal gewonnen worden en
ging Typhoon meteen 7-1 nederlaag
naar huis.
Flash 3 maakt het heel spannend. Tegen Rianto, dat ongeveer bovenaan
staat, presteerde Flash het om een
goede wedstrijd te spelen. Na de enkels stond het gelijk, maar Flash wist
door goed spel beide dubbels te winnen.

Dash

Bridgeclub 'B.Z.R.'

Uitslagen
DP Dev. l - Dash 2 0-3; D4A Salvo 3 Dash 7 2-1; H rekr.A Dash A - Welsum 1-2; HP Harfsen l - Dash l 3-1;
Ü2A WSV 2 - Dash 42-1; D3A SVS 6 Dash 5 2-1; MB Wik 2 - Dash l 1-2;
Dl Dash 3 - Vios 2 0-3; D3B Dash 6 Vios 4 1-2; H2A Dash 3 - Salvo 12-1;
H2B Dash 2 - Bruvoc 2 2 - 1 ; H3A
Dash l - O l y m p i a 2 0 - 3 ; M A I ) a s h l Terwolde l 2-2; MC Dash l - Terwolde l 0-3.

Uitslagen woensdag 20 november
Groep A: 1. mevr. Van Burk/dhr.
Machiels 63.1%; 2. mevr. Den Knting/mevr. Ruitenbeek 53.6%; 3.
mevr. Bornkamp/mevr. Hendriks
52.4%.
Groep B: 1. mevr. Rombouts/dhr.
Bergman 59.7%; 2. mevr. Bergman/
dhr. Snel 56.2%; 3./4. mevr. Van (iastel/dhr. Van Gastel 50.7%; mevr. De
Jonge/mevr. Louwerse 50.7%.
Flke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje, inl. tel. 2830.

Programma
H2B Devolco 7 - Dash 2; D3B Olympia l - Dash 6; H rekr.B Dash B - Kpse
B; D3 div.B Devolco '88 2 - Dash
Sorbo; Dl Heeten Sp. l - Dash 3;
H2A Bruvoc 3 - Dash 3; MA SVS l Dash l; MC Vios l -Dash l ; D P D a s h
2 - SVS 4; D2A Dash 4 - Dev. 2; 1)3A
Dash 5 - ABS 2; D4A Dash 7 - Wik 5;
HP Dash l -Wilp 1; IA Dash l - ABS
1; IC Dash l - H a n s a 1; MB Dash l ABS1.

Harfsen - Dash

Vordense rijders
in topvorm

Jeugd team
Flash l speelt tegenwoordig weer op
een behoorlijk niveau. Deze week
werd er tegen Poona met twee invallers gespeeld en er werd zelfs een
zeer ruime overwinning behaald van
7-1.

Dammen
DCV heeft een flinke overwinning
geboekt op Purmeren^^ en heeft
daarmee het eersteklas^Bchap vrijwel definitief zekergesteld.
Al binnen het uur had Henk Grotenhuis ten Harkel de eerste w i n s t p u n ten genoteerd en een kamikaze-aktie
van Johan Haijtinks tegenstander
zorgde voor 2 schijven achterstand
en een vlotte winst voor Haijtink.
Pas na de positionele overwinning
van Jan Masselink deden de Noordhollanders iets terug. Mike Voskamp
liet taktisch de kaas van het brood
eten en kwam na de vijandelijke damkombinatie niet meer terug, Getril
Wassink vergaloppeerde zich in tijdnood door in een zetje te lopen.
Chris Grevers voerde een degelijke
partij tot winst. Ook Ham Vos bekroonde een klassieke partij na een
doorbraak naar dam die 2 schijven
kostte met winst.
Rotislav Letsjinski, die in tijdnood
een zetje miste en Henk Ruesink (de
beoogde winnende forcing werkte als
een boemerang) speelden remise, en
tenslotte boekte Henk Hoekman
door een leuke eindspelslag de 6e
winstpartij.

Ken wedstrijd om snel te vergeten en
tevens de eerste uitwedstrijd die werd
verloren.
/aterdag 30 november speelt Dash
thuis tegen het laaggeklasseerde
Wilp en hoopt dan de eerste thuiswedstrijd te winnen. De wedstrijd
wordt op het gebruikelijke t i j d s t i p
gespeeld.

In de uitwedstrijd tegen Harfsen
heeft het herenteam van Dash een
slechte prestatie neergezet door met
3-1 te verliezen van het laaggeklasseerde Harfsen.
De eerste set begon voor de Vordenaren heel goed. Dash stond meteen
voor en nam al snel een 1-9 voorsprong. Pas op deze stand begon
Harfsen ook te vechten waardoor het
een leuke set werd die Dash met 9-15
wist te winnen.
Vanaf dat moment ging het mis aan
Dash-zijde. Niets liep meer naar
wens en Harfsen wist dan ook fluitend de tweede set te winnen met
15-6.
De derde set toonde eenzelfde beeld.
Ken tegen zichzelf vechtend Dash en
een vrijuit spelend Harfsen dat in de
Argentijn Gandolfi een uitblinker
had. Aan Dash-zijde wilde het absoluut niet lukken, in tegenstelling tot
in andere uitwedstrijden waarin het
juist goed gaat. Harfsen drukte dooi
en won de set met 15-8.
Ook in de vierde set kon Dash zich
niet hervinden. Bijna alles wat mis
kon gaan ging ook mis. Harfsen vernederde de Vordense mannen met
15-4.

Dat de V.A.M.C. over een goed aantal endurorijders "beschikt", bleek
tijdens de enduro te Zelhem. Vooral Peter Bergsma bleek afgelopen
weekeind in topvorm te zijn.
Hij wist zich naar een 3e plaats te rijden in de klasse senioren 2-takt tot
500 cc. Peter Lenselink uit Eefde,
ook lid van de V.A.M.C. was de snelste 125 cc rijder. Hij liet toppers als
Fernando Smit en Henk Knuiman
achter zich.
Natuurlijk waren er ook goede middenmoters in de persoon van Marcel
Bulten en Stephan Braakhekke. Jan
Klein Brinke legde beslag op de 20e
plaats. Hetgeen voor hem toch nog
een zilveren tijd opleverde.
Uitslag senioren 2-takt tot 500 cc.
1. Wilhelm Palthe, 2349,86 Goud
2. Gerard Jimmink, 2355,38 Goud
3. Peter Bergsma, 2420,12 Goud
7. Peter Lenselink, 2487,67 Goud
9. HennieWullink, 2516,37 Goud
14. Marcel Bulten, 2636,58 Zilver
16. Stephan Braakhekke, 2652,47
Zilver
20. Jan Klein Brinke, 2774,17 Zilver
De volgende enduro is op 7 december te Enter.

De Woage op z'n kop
Dit weekend staat De Woage in Halle geheel op zijn kop, dat wil
zeggen dat er het een en ander verandert is in de programmering.
Let op! Vrijdag 29 november: vanaf heden is de vrijdagavond
bestemd voor Terug In De Tijd Met Goud Van Oud. Op deze
avond zal de bekende presentator en diskjockey Ronald Bouwmeester zijn meesterwerk tonen. Ronald Bouwmeester is werkzaam in een van de bekendste pretparken van Nederland.
/aterdag 30 november lanceert De
Woage een nieuwe band. Onder de
bezielende leiding van Henk van
Schijndel is de formatie 'Time's Up'
klaar gestoomd voor een spektakulair optreden in zaal 'De Woage'.
l)c formatie bestaat u i t : Angelique zangeres; Marcel - zanger; Michel sologitaar; Roy - slagwerk; flenk keyboards.
Angelique en Marcel waren de laatste
tijd voornamelijk bezig met bewegingstechnieken. Zij willen een show
neerzetten welke niet gebracht is tot
dit moment. Daarnaast de wekelijkse
lessen bij de zangpedagoog. Roy is
een van Limburgs beste drunrmers.

Reeds jaren zwerft hij door het c ircuit.
Kortom al de gewenste ingrediënten
zijn aanwezig om een nieuwe supergroep te presenteren.
Het geluid en lichtequipment zijn
van de hoogste kwaliteit.
Zondag l december
Het is misschien raar, maar toch
waar. De Woage presenteert op de/e
avond niet zo maar een groep, nee,
dit wordt alvast de Surprise ('.roep.
/oals al gezegd staat De Woage op
zijn kop. Nou, als je er zeker van wilt
zijn dat het anders is clan anders,
kom dan maai zelf kijken, want gezellig wordt het beslist.
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CONTACT
500 dankbare concertbezoekers
Vordens Mannenkoor
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teursschap veel problemen kan voorkomen. Naast vrije toegang voor
twee personen tot de jaarlijkse zange-iseontae (avond (1992: 28 maart;
alleen voor zangers en donateurs!)
wordt men tijdig geattendeerd op
grote concerten zoals dit lustrumconcertwaarbij tevens reduktie wordt
verleend op de entreeprijs. Opgave
kan middels de- koorleden of te-le-fonisch bij de secretaris (tel.: 2172; Milieuadvies Bedrijfsleven Oost Nc-de-iland).

Unicef winkelt] e

Zaterdagavond vond in een stampvolle en feestelijk versierde Christus-Koningkerk het lustrumconcert van het Vordens Mannenkoor plaats. Zoals in onze editie van vorige week vermeld waren de
plaatsen toen reeds volledig uitverkocht. Velen moesten worden teleurgesteld.
De organisatie en presentatie verliepen vlekkeloos. Exact om 20.00 n
kwam het Vordens Mannenkoor van
achter uit de kerk op, om het podium
te betreden. Na een kort openingswoord van de voorzitter werden de leden herdacht die het koor waren ontvallen met een — hoe kan het anders
gezongen 'Requiem aeternam' gecomponeerd dooi hun eigen dirigent Bert Nijhof. Met een professioneel ver/.orgd en gratis aangeboden
programmaboekje kon het programma verder zondei t o e l i c h t i n g worden
gestart en afgewerkt /.odat de be/oekers 'waai voor hun geld' kregen.
Voor de pau/e nam het Vordens
Mannenkoor drie blokken met in totaal 8 nummers voor zijn rekening.
De laatste drie 1 nummers, 'Die Rose
stand im Tau' van Schumann.het
'Priesterkoor' uit 'die /auberflöte'
van Mo/art en vooral 'Landerken-

n u n g ' van de Noorse componist Edvard (ii ieg maakten daarbij de meeste indruk. Dat was mede te danken
aan de geweldige solopartij van Ludo
Eykelkamp en de professionele vleugelbegeleiding van Ben Simmes die,
als dirigent van een eigen m a n n e n koor, weet wat begeleiden betekent.
De prachtige, van Bert Nijhof bekende, ingetogen vertolkingen van 'Lc
Rossignol' (Grétiy), 'Lieblingsplatzchen' (Mendelssohn) en 'Schone
N a c h t ' (Rische) kwamen goed tot
hun recht. Hel voltallige- Achterhoeks Vokaal Kwartet met hun eigen
vaste begeleidster I.enie de Bruijn
stelde- haai lans niel teleur. De heldere- stem van Tonnie Besselink impoiie-e-rde- in he-t ' U n a Furtiva Laeriina'.
De- gebroeders Brouwer lie-te-n /ie h
niet onbetuigd en bliesen een stevige
partij mee. Ondanks dat /ij al twintig
jaar in het vak /.it ten e-n ook in no-

Prijsuitreiking bij drogisterij
Ten Kate

vember 1 982 in deze kerk te gast waren bij het Vordens Mannenkoor,
blijven deze perfect op elkaar ingespeelde- t rompet isten een hele /aal,
in hun ban houden.
Alsof Ben Simmes het tweetal al jaren
begeleidt, onderssteunele de vleugel
onder zijn sturing ook de prestatie
van de gebroeders.
Na de pauze van een half uur waarin
de vijfhonderd bezoekers en de koorledcn probleemloos van koffie of
thee werde^^oor/ien door 'vrouwkracht' uit^B-n gelederen, trok het
manne-nkooi alle registers open en
werden de traditionals 'Kaljinka', het
meeslepende- 'home sweet Home',
e'ii lie-t komische doch /eer technische en zee^fcewaaideerele 'Mamma
,'kwil 'n ;nWe'' neergezet.
Ook nu weer werd het optreden van
het Vordens Mannenkoor afge-wisseld met een optreden van de Gebioe-deTs Brouwer (met o. a het geliefde Jerusalaem) en het Achterhoe-ks Vokaal Kwartet. De bassolo
'Ach Natasja'van VVim van Oene die
e-venals Ludo Eykelkamp ook lid is
van het Vordens Mannenkoor was
hartverwarmend. Op de eerste rij
werd e-en jonge dame er zelfs du ie lelijk verlegen van.

Katja Schmitz. is de- gelukkige winnares van een Konie a fototoe-stel. Ter gelegenheid van de- heropening van drogisterij l e n Kale- was er een Pico Print
raadspel. l Iet goede aantal f ï l n u asse-tte-s was 72'.), waar Katja e-r s l e c h t s e'-e'-n
naast /at.

De door een forse hernia getroffen
Bennie Beulink stal de harten van
het publiek door toch, getergd door
pijn, vlekkeloos en vol humor zijn
bijdrage te leveren waardoor het programma vrijwel ongewijzigd kon
worden uitgevoerd. Alléén de solo
werd overgenomen door Ludo Eijkelkamp met een verte>lking van 'Ja
das schreiben und das Lesen' uit
'der Zigeunei baron' van Johann
Strauss'. De in meerdere opzichten
venassc-nde- 'Ambosz. polka' besloot
hun succesvolle bijdrage aan de/e
avond. Het mannenkoor had natuurlijk het laatste woord. De 'topper' van
de laatste twee jaar, het 'Sur les Remparts' kon uite-raard niet op het
menu ontbreken. Met een knallend
' I s j l a M a i i n a ' werd het programma
e-xacl op de ge-plande- t i j d van 22.30
uur af gerond.

Ve-le- kinderen hebben hun best gedaan me-t he-t kleuren voorde landelijke DA
Kleurwedsti ijd 'Slagharen'. Uit de- mooiste- inzendingen is die van Est her
Se hiiiiiiie-1 ook gekozen, /e is erg blij met de- grote- doos M i n i s t c - e k .

l le-t dankbare publiek dwong na een
staand applaus een toegift af waar,in
het Jagere hor uit 'Der Freischütz' zowel het mannenkoor met zijn twee leden van het Achterhoekx Vokaal
Kwartet als de Cebroeders Brouwer
en de begeleiding van Ben Simmes
nog éénmaal schitterden.
Daarmede was definitief een einel ge-komen aan een zowel voor het Mannenkoor als de Vordense bevolking
grootse avond.
Teie-cht is het Vordens publiek trots
op 'haar' Mannenkoorelat ook de komende maand maar dan me-t het
kerstprogramma, op verschillende
plaatsen te- beluisteren zal zijn.
Het Vordens Mannenkoor heeft laten weten dat ook z i j het als ergveivelend heeft ervaren dat velen teleurgesteld moesten worden toe-n /ij probe-cTclc-n nog een kaartje voor het
concert te- be-machtigen. Zij wil er
daarom ook op wij/en dat e-e-n dona-

Op vrijdag 29 november en vrijdag
13 december zal de Vordense Rabobank weer een stand herbergen van
Unicef. Unicef is een organisatie die
wereldwijd aktief is om kinderen te
helpen.
Een paar voorbeelden van hulpprogramma's: Unicef evacueert kinderen uit Joegoslavië; Unicef wil ervoor
zorgen dat kinderen overal ter wereld
goed drinkwater krijgen. Water is een
eerste levensbehoefte. En Unice-f
doet natuurlijk veel en veel meer.
Als men het werk van Unicef wil steunen, loop dan op de aangegeven dagen 's morgens even binnen bij de
Rabo-bank. Wellicht is er in het winkeltje iets van uw gading.

Weekblad Contact
Verschijning rpnd
Kerst en Oud/Nieuw
Kerstnummer
13 december op de post i-d. I lengelo en Warnsveld
18 dcc enibcr o|) de post ed. Ruurlo en V'orden
•»- Copij binnen: maandag 2 december

Week 51 (16-20 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo.

Week 52 (23-27 december)
Verspreiding Hengelo en Warnsveld

Krato speelt voor
bejaarden
Op zaterdagmiddag 30 november
voert toneelvereniging Krato voor de
bejaarden van Vorden e.ex het toneelstuk 'Zeg, kan ik je man even lenen?' op.
Deze middag is gratis toegankelijk.
Voor vervoer naar zaal Schoenaker
kan worden gezorgd, opgave hiervoor bij mevr. Gal, tel. 1595 of mevr.
Zents, tel. (>f>35. Zie ook de advertentie in dit blad.

•»• Copij binnen: donderdag 19 december

Week l (30 december-3 januari)
Verspreiding Ruurlo en Vorden
w Copij binnen: maandag 23 december
Maandag 30 dec. op de post en hij be/.orgers (ed. Vorden)

Week 2 (6-10 januari)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo.
De Redactie.

P.C.O.B.

9

Op 21 november hield de P.C.O.B.
een ledenvergadering, spreker was
de heer F. Dijkstra, lid van het hoofdbestuur. Het onderwerp: ^•narom
een P.C.O.B.?' en 'Wat Wet de
P.C.O.B.?' Uit het boeiende en glasheldere betoog lichten we enkele
veel/eggende uitspraken.
De P.C.O.B. (sinds 1960) is geen vakbond, /e wil de belangen van alle ouderen behartigen, vanuit een bepaalde levensbeschouwing. De opbouw
van de bevolking is veranderd; er /.ijn
meer mensen die langer leven.
Protestants Christenen hebben een
eigen visie op 'leven' een soort geestesmerk. Op elk terrein van het leven
speelt levensbeschouwing een rol,
/orgen identiteit liggen vlak naast elkaar.
Ouderen die op 'nonactief gesteld
zijn kunnen nog zeer actief zijn op
andere terreinen. De vraag moet zijn:
'Wat kan ik nog betekenen voor de
samenleving, voor mijn meelemens?'
De verzorgingsstaat geeft niet alleen
rechten, maar verlangt ook plichten
van de ouderen.
On/e identiteit is niet een bezit, maar
een opgave. Elke levensfase is uniek.
De spreker hield een pleidooi voor
deskundigheidsbevordering en kadervorming.
De leden werden opgewekt mee te
denken. Uiteindelijk wordt het beleid
in de afdelingen bepaald.
Uiteraard waren er vragen en was ei
een discussie, o.a. over de- Seniorenraad, verhouding C.N.V.-P.C.O.B.
en de rol van de S.W.O.V. Thuisblijvers hebben veel gemist! De volgende
bijeenkomst is op 12 december: Adven tsviering.

Themamiddag
dementie

familieleden van dementerende ouders/familieleden. Ook kan men
/ie h tijdens de middag al aanmelden
voorde gespreksgroep.

Op maandagmiddag 2 de-e ember a.s.
vindt er een themamiddag plaats
over dementie. Tijdens de/.e middag
wordt er naast algemene informatie
over dementie ook informatie gegeven over de gespreksgroep.
De/.e gespreksgroep is bestemd voor

De bedoeling is dat de gespreksgroep
in februari 1992 /.al starten, /e /al
worden begeleid door het Riagg IJsselland en de Kruisvereniging Vorden. Voor meer informatie: tel.
057521487.

itievaria
Vrijdag 22 november vond CM op dekruising Knkweg-Stationsweg een
aanrijding plaats lussen twee- personenauto's. De bestuurster van de
personenauto die over de Stationsweg reed, in de richting van de Enkweg, verleende geen voorrang aan
de-, van rechts over de Enkweg naderende personenauto. Beide- personenauto's raakten hierbij total loss.
Zaterdag 23 november werd e-r op de
Almensewegeen ree aangereden. De
ree overleefde de a a n r i j d i n g niet en
de- personenauto raakte aan de- voorzijde- /waai be-se hadigd.
/ondag 21 november rukte- debrandweer uit i.v.m. een schoor-

GROEP VORDEN

steenbrandje in een woning aan deHengelose-weg. De- se liacle- blc-e-f be-perkt
Verloren voorwerpen
Couden se hakelai mbanel; gouden
horloge', vierkant model me-t gouden
band; pantoffel maat 19; kinderhandschoentje, kleur: rood/geel;
een bos sleutels, ongeveer (> a 7 sle-utels.
Gevonden voorwerpen
Wieldop van personenauto, zilverkleurig; handschoen, /wart; l lie-tssleutel; linker kindei handse hoen,
paars/groen
etc.; kinderhandschoen, klem lichtblauw e-n paars.

Geen dag zonder Vezo

KP.O.Vierakker
19 November had de K.P.O. weer
haar avond, waarvoor mevrouw Warringa uit Vorden was uitgenodigd.
Samen met haar man runt ze een gemengde dierenartsenpraktijk. Van
kleine huisdieren tot varkens, koeien
e-n paarden te>e.
s

Ze had van veel dierenziektes dia's bij
zich die- ze ons dan ook liet zien. Het
was een erg leerzame avond.
De voorzitster bedankte mevrouw
Warringa voorde geweldige uitleg bij
elke dia en bood haar een attentie
aan. Ze wenste- ons allen een wel
t h u i s en een Tot ziens' op de kerstavond op 17 december.

Me-t eleze slagzin is de fam. Voorhoist winnaar geworelen van de- 5e- Philips
wasdroger van f l .595,-. Winnaars van de- slagroomtaarten staan ve-rmelel in de
Vezo.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

DE KEERZIJDE

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET
Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 29 november 1991, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Vorden-Kom Gemsterrein
1991, nr.1'.
Genoemd plan heeft betrekking op de herinvulling van
het voorste gedeelte van het voormalige terrein van
de GEMS (langs de Zutphenseweg).
Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 AH Vorden.
Vorden, 28 november 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN ex. Artikel 11
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend voornemens te zijn het bestemmingsplan 'Vorden-Kom 1980',voor het perceel Insulindelaan 24
(pand fa. van Snellenberg) te wijzigen.
Daarbij zal de huidige bestemming 'Handel en Nijverheid,klasse E' worden gewijzigd in een bestemming
welke ter plaatse de bouw van een 10-tal eenheden
voor een- een tweepersoonshuishoudens mogelijk
maakt. Dit in aansluiting op de nieuwbouw op het terrein van het voormalige jeugdcentrum. Een en ander
conform de voorschriften terzake in het vigerende bestemmingsplan 'Vorden Kom 1980'.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 29 november
1991, gedurende 14 dagen, voor een ieder ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij hun college.

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. ROKoetshuis) ligt vanaf 29 november 1991 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:
1. ARAL Nederland NV, Nassaulaan 11, 2514 JS
Den Haag om een revisievergunning voor een verkooppunt van motorbrandstoffen met quickservicebedrijf en washal, adres inrichting Zutphenseweg
30 te Vorden;
2. SV Socii, Dorpsstraat 11, 7234 SC Wichmond om
een oprichtingsvergunning voor een kantine, sporthal en sportveldencomplex, adres inrichting Lankhorsterstraat 3a en 3b te Wichmond;
3. dhr J.J. Rodenburg, Dorpsstraat 32, 7251 BC Vorden om een revisievergunning voor een slachterij
en winkelpand, adres inrichting Dorpsstraat 32 te
Vorden;
4. de Fa. Lucassen, Ganzensteeg 6, 7251 LC Vorden
om een oprichtingsvergunning voor een inrichting
bestemd voor het vermeerderen en verhandelen
van boomkwekerijgewassen, adres inrichting Ganzensteeg 6 te Vorden.
Aangezien voorshands wordt aangenomen, dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter
inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na datum van
de terinzagelegging SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter visie gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 13 december 1991. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Datum: 21 november 1991.
Burgemeester en wethoudeÉ
de secretaris,
mr A.H.B. van Vleuten.

ROBEERTSEN
VOOR
POELIERSKWALITEIT
De Wild Catalogus
lii^l voor u klaar

Wilde Eend
per stuk

Kalkoen Rollade
1 00 gram OjSU

Wild Botten

4 MODELLEN

6 kleuren

per kg
Zie recept elders blad!
BU UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphcn
Tel. 05750- 1 7707

NU: öi/j""
(bijpassende pantalons JL39T- 89,—)

TEN CATE en
HOLLANDIAondergoed

Modecentrum

voor dames en heren

bij:

a/d Zutpherïseweg

Dorpsstraat 22 - Ruurlo - Telefoon 05735 - 14 38

in Vorden verkrijgbaar

Bel ons voor
|in Vorden,
de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Vorden, 28 november 1991
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

'

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURfÜRENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

THEO TERWEL

schibersbedn jf

AUTOSCHADESPECIALIST

GEMEENTE
VORDEN

GEWASSEN
ZIJDE
BLOUSES

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

= DKÜU?4I»V —«^
Leo Westerhof:

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat gedeputeerde staten van Gelderland op 15
november 1991 onder nr. WE91.105072-WE/AJZ04
bericht van ontvangst hebben gedaan van de door de
gemeenteraad van Vorden in zijn vergadering van 29
oktober 1991 vastgestelde wijziging van de Drank- en
Horecaverordening.
Deze verordening ligt vanaf heden gedurende een
termijn van drie maanden voor eenieder ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken ter inzage en is
tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar.
De verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van afkondiging.
Vorden, 28 november 1991,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 29 november 1991, gedurende 14 dagen,
ter gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
(Koetshuis) ter inzage liggen de voorontwerp bestemmingsplannen:
a. HET WIEMELINK 1991. Dit plan heeft betrekking
op de realisatie van een gebouw voor kinderopvang aan het Wiemelink 40 alhier (voormalige lokatie kleuterschool 'deTimpe').
b. VORDEN KOM 1991, NO. 2. Dit plan heeft betrekking op een gedeelte van het perceel Insulindelaan 24 (fa. van Snellenberg) en wel het gedeelte
op de hoek Molenweg/lnsulindelaan. Het plan
biedt de mogelijkheid daar een vrijstaande woning
te realiseren.

KORTINGEN, KORTINGEN
EN NOG EENS KORTINGEN
Kabelhaspel
Compleet met
25 meter
rubberkabel
3 x 1,5 mm2.
Voorzien van
4 kontaktdozen en
stekker met
randaarde.

«•

Bosch
vlakschuurmachine
PSS230 g!
Hoogtoerige
vlakschuurmachine.
Bijzonder fijn
schuurresultaat.x
Dubbel gelagerde, direkte
aandrijving.
Voetplaat 92 x 182 mm.
150 W motor.

Bosch
decoupeerzaag PST 52
Een handzarr
lichte decoupeerzaag.
Voetplaat
naar beide
zijden kantel
baar om tot
45° verstek
te zagen.
Ook naar achteren
verplaatsbaar om tot aan
opstaande randen te zagen.
270 W. Zaag-capaciteit in
hout 52 mm, in staal 3 mm.

Bosch accu boor/
schroefmachine
GBM12 VE
Een 10 mm dubbeltoerige machine, licht
(1,5 kg) en handzaam.
Beveiliging tegen
losdraaien
van de boorkop bij linksom'
draaien. Met
electronic-schakelaar voor
traploze toerentalregeling.
Inclusief accu oplader en
koffer.

Bosch
klopboormachine
PSB 400-2
Een smalle
handzame
.jnachine. Elektrische dubbeltoerige aandrijving
400 W vermogen.

Fort
kruiwagen
Met een
inhoud van
80 liter,
verstevigd
onderstel.

Harras bats
Blad blank gepolijst, essen
steel,
lengte <90 cm. V

Handzaag
Bladlengte
550 mm.
Speciekuip
Zwart, 90 liter.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtenaren.
Vorden, 28 november 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
mr A.H.B. van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.), tel. 05753-8181 / Filiaal: UBI, Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft, tel. 08356-83141
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur; 13.00-17.00 uur / vrijdag koopavond van 19.00-21.00 uur / zaterdag 9.00-12.30 uur

OM RUIMTE TE MAKEN VOOR DE NIEUWE MEUBELKOLLEKTIE '92
NOG 3 DAGEN (28, 29 EN 30 NOVEMBER)
* RESERVERING VOOR
LATERE LEVERING
IS MOGELIJK.

VELE TOONZAALMODELLEN
VOOR SUPERLAGE PRIJZEN!

HELMINK

ER STAAT HEEL WAT TE GEBEUREN IN
ONZE SHOWROOM.
OPZIENBAREND MEUBELNIEUWS, WAAR U
BINNENKORT ZEKER MEER VAN HOORT!

meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / T E L . 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

T
Gezonde en schone lucht wordt steeds belangrijker. Zowel
thuis als in het bedrijf. In de agrarische sektor wordt steeds
meer gebruik gemaakt van computergestuurde ventilatieen verwarmingssystemen om een zo optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben de beschikking over voldoende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juiste ventilatietechniek te voorzien.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17,30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-uofdcft bv

Urtira

LL> Q<? Vy/ipronc;

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 --Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Reeoordweg 2, Vorden
Tel. 3459

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
in biologische en biologisch dynamische produkten

WINTERPEEN

JERSEY-STRETCH
HOESLAKENS
7 modekleuren

100% katoen

per kilo

l

l j^O

Aanbieding geldig van 29 nov. t/m 5 dec. '91.

1 persoons

di. t/m vr. van 9.302.00 uur
za. van 9.30-12.30 uur

2persoons
lits jumeaux

DISBERGEN
textiel en babymode

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRUF

woninginrichting zonwering
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Uniek
kwaliteitsvlees

Groot in spijkerbroeken! onze goedkoopste 29.- de duurste 79.VLEESBEDRIJF
,DEHUIKERT"
levert mals, sappig en
buitengewoon smakelijk
rundvlees. Het is bovendien
zonder toegediende hormonen
of restanten van andere
genees- of groeimiddelen.

Ook aan een
nieuw dekbed toe ?
Profiteer dan nu van dit unieke, gelimiteerde aanbod:

Gratis
Elke Comfort Hoofdkussen(s)*,

DORPSSTRAAT 19 VORDEN

TEL 05752-1943

Voor folder en informatie:
Telefoon (05739) 12 02

Voor reparaties
van
alle
merken

CDNTAET

winkelwaarde f 39,- per stuk, tijdelijk bij aankoop van
een luxe Elke Thermo Comfort dekbed.

Denkt U aan
uw advertentie
voor de
KERSTKRANT

Elke Thermo Comfort, 4-seizoenen dekbedden;
het hele jaar door aangepast slaapcomfort.
Prijzen vanaf f 239,- Aanbieding geldig t/m 31.12.91
*1 of 2 kussens, afhankelijk van de maat van het dekbed

Verkrijgbaar bij:

INLEVEREN VOOR 2 DECEMBER

PANNEVOGEL

DRUKKERIJ

WEEVERS

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

American Stock

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

OVERDAG

BEWUST

AKTIEF

'S NACHTS BEWUST ONTSPANNEN
Cascade waterbedden onderscheiden zich op alle fronten. In vooruitstrevendheid van de verwerkte materialen,
in kwaliteit van de afwerking, in komfort en gebruikseigenschappen.
In onze showroom treft u diverse Cascade waterbedden
aan, waarop u op uw gemak kunt gaan liggen. Onze adviseurs zullen u deskundig en objektief te woord staan om
een verantwoorde keuze te maken. Maar ook uitgebreid
informatiemateriaal zal u overtuigen waarom de keuze
voor een Cascade waterbed de beste keuze is.
Breng een bezoek aan onze showroom
en neemt u gerust ruim de tijd om f^A cy^^^p"
het komfort van de Cascade
^^~^^SMM
waterbedden zelf te ervaren.
vMartvdden

lubberswc

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

Vrijdag 29 november
van 16.00 tot 21.00 uur

De gelegenheid om eens
kennis te maken met de
vele magnetron-mogelijkheden bij
de specialist: Bredeveld - Vorden

telefoon 05753-1286

AQVADROOM ACHTER!

CASCADE

Dorpsstraat 8
Vorden 05752-! 000

Gezellige
Kerstdagtochten

Milieubewust
stoken

Düsseldorf - Essen - Munster

f 27,- pp
(excl. kaartjes metro)
op
30 november, 3 december,
7 december, 10 december,
11 december, 13 december,
14 december, 17 december,
18 december, 19 december,
21 december
Vertrek:
8.00 uur Deventer
8.15uurGorssel
8.30 uur Zutphen
8.45uur Warnsveld
9.00 uur Vorden
9.15 uur Ruurlo en Winterswijk

GASSERVICE
GELDfERLAND
FLEVOLAND
Zuinig
stoken

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?
Wij informeren u graag vrijblijvend over.
• verantwoord onderhoud
• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel
Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

HAVI REIZEN
J.L. Harren. Tel. 05758-1334

Werk naar uw zin.
Installatiebedrijf TTEGEITUin B.V.
7261 AV RUURLO - Dorpsstraat 23
Teteloon 05735-1414
G.G.F, is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten.^
Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk.
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur
voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

OOK B J U OP DE MARKT
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'TSTOEPJ E
SPAKENBURG

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

PROJECTINRICHTING
PROJECTMEUBELEN

| Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden.

REPARATIE • VERKOOP • SLIJPEN

HELMIIMK
Zutphenseweg 24
VORDEN 05752-1514
J.W. Hagemanstr. 3
EIBERGEN 05454-74190
Vraag gratis folder!

Veescheermachines - Kettingzagen
Hout-kloof-versnippermachines
Compostmachines
LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE

JÜÜJÉ:

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD en ADVIES

Gebr.
Kettelerij b.v.

f

IN KEIJENBORG: tel. 05753-2026

Met een kompleet Warme Bakkers Assortiment
ELKE VRIJDAG op de markt in VORDEN

Addinkhof167251 VG Vorden
Telefoon 05752-2054
(b.g.g.3778of1164)

GEVRAAGD
perl juli 1992:

3 Roomboter
banketstaven

Dat kan met het

LEERLING
KAPPERS(STERS)
voor onze salons in
Vorden (05752) 1215
Dieren (08330) 22109

Enkele voorbeelden;

;

50

5.
2,50 per stuk

Een inleg van 35 gulden per ntaarid,
in 30 jaar uitgroeien tot...

3 Gevuld speculaas

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

10 Zwarte Pieten

VOLOP KEUZE
o
ZIE ONZE ETALAGE
Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

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

VOOR INLICHTINGEN:

Plaats:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

5.
2,25 per stuk

50

5.

0,75 per stuk

^.

Adres:
Leeftijd:

50

lel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Eigen technische dienst

Kantoren in: Winterswijk-Nijmegen-Bocholt (D)

50

6 Speculaas Brokken _ 5.
Ji

f* r"

_ j.

l

1,25 per stuk

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT!

