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Veertigtal Vordenaren
betuigen adhesie bij
plannen tegen
Rekreatieprojekt
Begin november deed Vordenaar Mi-
ke Bos via een advertentie in Contact
een beroep op de inwoners van zijn
woonplaats om hem te steunen bij
zijn plannen om te trachten te verhin-
deren dat het Vendex-concern in Vor-
den een rekreatie-projekt op poten
zet.
"Vorden tegen Vendexatie", zo om-
schreef Mike Bos zijn plannen. Eén
van de voornaamste grieven van hem

is dat, indien er een rekreatieprojekt
komt, er veel natuurschoon verloren
gaat.
De afgelopen dagen heeft Mike Bos
de voorlopige balans opgemaakt. In
totaal hebben 40 Vordenaren op zijn
oproep gereageerd.
Mensen uit alle lagen van de bevol-
king. Vanzelfsprekend ook belang-
hebbenden, mensen die in het beoog-
de gebied wonen, grondeigenaren,
e.d.
Mike Bos: "Met deze mensenpraten
we verder. We willen op een rustige en
zakelijke manier oppositie voeren.
Verwacht van ons dus niet dat er wilde
akties komen. Dat is zeer zeker niet de
bedoeling."

Helpen
Volgens Bos moet het allemaal rustig
verlopen. Er zijn grondeigenaren bij
die hun grond beslist niet willen ver-
kopen. Dat kan dus onteigeningspro-
cedures tot gevolg hebben. "Wel, deze
mensen willen we helpen met de te
volgen procedures. Wijzelf zullen, in-
dien straks het rekreatieprojekt ter vi-
sie ligt, een bezwaarscihrift gaan in-
dienen", zo zegt hij.
Bos wil op dit moment nog niet zo
zeer over een aktiekomité spreken.
"Binnen de groep van mensen hebben
we bijvoorbeeld een aantal biologen.
Deze mensen gaan de ecologische en
natuurwetenschappelijke waarde van
de grond onderzoeken.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot J 2.30 uur -
op woensdag ook van
13.3O tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M A.V. van het
S/ingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752-2323).

l. Bouwvergunningen

Goed om te weten

Op 30 november j.l. hebben burge-
meester en wethouders een bouwver-
gunning verleend aan de heer AJ.G.
Eykelkamp, voor het bouwen van een
duivenhok op het perceel Brinkerof
91.

2. Kerstaktie-oliebollenaktie
- De Raad van Kerken heeft een ver-
gunning gekregen voor het houden
van een kerstaktie van 14 tot en met 18
december aanstaande
- De muziekvereniging Concordia
heeft een vergunning gekregen voor
het houden van een oliebollenaktie
op 12 december a.s.

3. Raadsvergadering d.d. 15 december

Wat wordt er
besproken?

Deze vergadering wordt gehouden in
het gemeentehuis, aanvang 16.00 uur.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- benoeming lid van de gemeentelij-

ke monumentencommissie;
- intrekking verordening Geldelijke

Steun Ouderen bij verhuizing
1986;

- vaststelling maximum-krediet, in
rekening-courant bij de NV Bank
voor Nederlandsche Gemeenten
voor het jaar 1988;

- vaststelling maximum-bedrag voor
aan te gane kasgeldleningen en
verlening machtiging tot het uit-
zetten van kasgelden voor het jaar
1988;

- voorbereidingsbesluit voor twee
terreinen nabij de Overweg/Indu-
strieterrein;

- aankoop gronden t.b.v. de realise-
ring van het woonwagenerf;

- vaststelling programma basisedu-
catie 1988;

- verkoop perceel grond op indu-
strieterrein;

- bezwaarschrift G J. Wijnbergen;
- voorlopige vaststelling gemeente-

rekening 1985;
- voorlopige vaststelling rekening

1985 van het gemeentelijk grond-
bedrijf;

- krediet voor het vervaardigen van
luchtfoto's;

- spreidingsplan woningbouw 1988-
1992; temporisering Addinkhof;

- stand van zaken omleiding door-
gaand vrachtverkeer; krediet ont-
werpen bestemmingsplan;

- voortzetting gedachtenwisseling
over onderkeldering Koetshuis
t.b.v. archiefruimte.

- besteding stelpost Welzijn; dit
punt is in de vergadering van 23/
26 november j.l. aangehouden.

4. Omleiding doorgaand vrachtverkeer
- stand van zaken

Op 30 juni 1987 heeft de gemeente-
raad besloten om het in de bebouwde
kom van Vorden gelegen weggedeelte
van Rijksweg 841 (Zutphenseweg en
Dorpsstraat) over te nemen. Daarbij is

ook het besluit om het doorgaand
vrachtverkeer om te leiden bevestigd.
Voorts is besloten om een bevoorra-
dingsweg ten zuiden van een gedeelte
van de Dorpsstraat aan te leggen en
het winkelgebied her in te richten.
Hoe is de stand van zaken thans?

A. Overname gedeelte Rijksweg 841
Eind van dit jaar zal Rijkswaterstaat
een concept-overeenkomst gereed
hebben voor het in beheer en onder-
houd overnemen van dit weggedeel-
te. De afronding met het ministerie
van Verkeer en Waterstaat kan dan
midden 1988 plaatsvinden. Als de ge-
meente eigenares is geworden van dit
weggedeelte, kan de procedure ge-
start worden voor het plaatsen van de
inrij-verbodsborden voor het door-
gaande vrachtverkeer.

B. Kruispunt Klumper
Het is de bedoeling om hier een mini-
rotonde aan te leggen. Mogelijk wor-
den de kosten ervan voor 70% door
het rijk gesubsidieerd. Voor het aan-
leggen van deze rotonde moeten
gronden worden aangekocht. 4 eige-
naren hebben onoverkomelijke be-
zwaren met het afstaan daarvan. Bur-
gemeester en wethouders kunnen
zich deze bezwaren heel goed voor-
stellen. Toch wil het college, na afwe-
ging van de particuliere belangen te-
gen het algemeen belang, de plannen
voor het aanleggen van de rotonde
doorzetten. Hiermee valt of staat im-
mers de omleiding van het doorgaand
vrachtverkeer. Burgemeester en wet-
houders stellen de raad voor om de
procedure te starten voor het wijzigen
van het bestemmingsplan. Voor het
aanleggen van de rotonde is dit nood-
zakelijk.

C. Verkeersmaatregelen op en aan
de Horsterkamp

Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben op verzoek van burgemeester
en wethouders de grenzen van de be-
bouwde kom gewijzigd. De Horster-
kamp valt thans ook in de bebouwde
kom. De maximum-snelheid wordt
dan, na plaatsing van de nodige ver-
keersborden 50 km/u. Gedeputeerde
Staten zijn er bij de inwilliging van het
verzoek wel van uitgegaan dat voozie-
ningen (bijv. in de vorm van midden-
geleiders) worden aangebracht om de
snelheid ook daadwerkelijk te rem-
men. Voor het treffen van deze voor-
zieningen zal door de raad in februari
a.s. een voorstel worden gedaan.

D. Herinrichting van het winkelgebied
Het Bureau Bakker en Bleeker te Am-
sterdam ontwerpt thans een plan voor
het winkelgebied. Een werkgroep van
de Vordense Ondernemersvereniging
en de gemeente voert regelmatig
overleg. B egin volgend jaar worde n de
definitieve resultaten verwacht.

E. Bevoorradingsweg ten zuiden van
een gedeelte van de Dorpsstraat

Het bovengenoemde bureau heeft in
samenhang met de herinrichting van
het winkelgebied een ideeënschets
gemaakt voor deze weg. De breedte
van de weg en de situering van par-

keerplaatsen vormen thans nog knel-
punten.

In de raadsvergadering van 15 decem-
ber a.s. zal het bovenstaande aan
de orde komen.

5. Wijzigingen in de
Premie-koopregeling voor eigen
woningen per l januari 1988

Goed om te weten

Het Mi^Kerie van Volkshuisvesting,
RuimtehjKe Ordening en Milieube-
heer heeft besloten tot het doorvoe-
ren van een aantal wijzigingen in de
premie-koopregeling. Een en ander
zal ing;|^kper l januari 1988.

Huidige Regeling
Premie-koop A: Inkomen niet meer
dan f51.000,-. Stichtingskosten wo-
ning maximaal ƒ 132.000,-. Aan de
hand van het inkomen en de Stich-
tingskosten wordt dan de premie be-
rekend (maximaal f44.000,-).
Premie-koop B: Inkomen niet meer
dan f71.000,-. Stichtingskosten wo-
ning maximaal f 162.000,-. De jaarlijk-
se bijdrage is gesteld op f 4.000,- en
aan de hand van inkomen en Stich-
tingskosten wordt berekend hoe vaak
men een bijdrage kan krijgen. Maxi-
maal is dit echter 5 keer.
Premie-koop C: (bijdrage ineens nieu-
we vrije sektorwoningen) Niet afhan-
kelijk van inkomen. Stichtingskosten
maximaal f 162.000,-. Men verkrijgt
een eenmalige bijdrage van f6.500,-
(belasting-vrij).

Wurgingen per l januari 1988.
1. De premie B-regeling komt te ver-

vallen, omdat hiermee dezelfde
doelgroep wordt bereikt als bij de
premie C-regeling. Een punt wat
hierbij nog wel speelt is dat men
vroeger als de Stichtingskosten voor
een premie A-woning werden over-
schreden een premie-B kon krijgen.
Nu is dat dus niet mer mogelijk
maar dit wordt ondervangen door-
dat nu in voorkomende gevallen
een bijdrage ineens van f5.000,-
kan worden toegekend.

2. De maximale Stichtingskosten voor
een premie A-woning worden ver-
hoogd met f 6.000,-, dus tot
f 138.000,-.

3. De zogenoemde garage-aftrek
wordt afgeschaft. Dit betekent dat
de kosten voor een te bouwen gara-
ge/carport bij de Stichtingskosten
worden gerekend.

4. De netto-contante waarde (het sub-
sidie) bij de premie A-regeling
wordt met f3.000,- verlaagd.

5. De jaarlijkse bijdrage bij de premie
A-regeling wordt mt f 400,- ver-
laagd tot f 3.600,-.

6. De eenmalige bijdrage bij de pre-
mie C-regeling wordt gesteld op
f5.000,-.

Indien één en ander u niet duidelijk is
of u hier meer over wilt weten, kunt u
contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening ter gemeente-
secretarie.

We hebben ook juridische kennis in
huis. Mensen die kontakten hebben
met de Gelderse Milieufedeatie en
bijvoorbeeld met de Stichting Natuur
en Milieu, e.d. Verder zijn er kontak-
ten met de Natuur Beschermingsraad.
Ook deze instantie vindt dat er onno-
dig natuurschoon in Vorden verloren
dreigt te gaan.
Voorlopig wachten we dus eerst de ter
visie ligging van het plan af. Dan wor-
den op een rustige manier verdere
stappen ondernomen. Dat is volgens
Bos ook de wens van de adhesiebetui-
gers.

Burgemeester Vunderink:

"Geen parkeerplaats
huidig Jeugdcentrum"
Dhr. H. Tjoonk (WD) informeerde
dinsdagavond in de commissieverga-
dering Algemeen Bestuur "voorzich-
tigjes" of er op de plek van het huidige
Jeugdcentrum aan de Insulindelaan
niet beter parkeerplaatsen aangelegd
kunnen worden inplaats er huizen te
bouwen.
Burgemeester Vunderink: "Dat moe-
ten we zeer zeker niet doen. Vooral bij
de ouderen is er veel animo om zo
dicht mogelijk bij de kom van het dorp
te wonen. (De gemeente wil op ge-
noemde plek 15 HAT-woningen bou-
wen.) Bovendien komt er aan de toe-
leveringsweg (de zgn. Columbusweg
ten zuiden van de Dorpsstraat) extra
parkeergelegenheid. Daarmee is het
parkeerprobleem opgelost", aldus
dhr. Vunderink.
Dhr. Vunderink hoopte vurig dat de
geplande 15 woningen^» de plek
waar thans de zuivelfabr^fnog staat
in 1988 gerealiseerd kunnen worden.
"Hoewel er nog heel wat hobbels ge-
nomen moeten worden", zo gaf hij
toe.
Op verzoek van mevr. Aa^en (CDA)
zegde burgemeester vJBferink toe
dat het college binnenkort met een
standpuntbepaling komt wie straks
het parkeerterrein aan de bevoorra-
dingsweg moet gaan betalen.

Uitbreiding Helmink bv
in Eibergen
Met de aankoop van het 4000 m2 grote
meubelpand van de Fa. Wansink te Ei-
bergen, heeft Helmink bv straks volop
de ruimte. Evenals in Vorden kunnen
zij dan de komplete meubelkollektie
van dit moment tonen.
Het huidige pand aan de Laagte 16
(600 m2) is in deze 5 jaren te klein ge-
worden. Bovendien zijn er aan de
Laagte geen uitbreidingsmogelijkhe-
den.
Het nieuwe pand is gevestigd aan de
J.W. Hagemansstraat 3 (in het cen-
trum), aan de achterzijde loopt de
Twenteroute.
Behalve een forse uitbreiding in meu-
belen, komt er een groots opgezette
tapijtpresentatie met ca. 50 rollen ka-
merbreed op voorraad.

Overgordijnen, vitrages en woning-
textiel, kunnen straks uitgebreid wor-
den getoond.
Het pand is voorzien van een lift en
bestaat uit 3 verdiepingen; op de bo-
venste verdieping komt een slaapka-
merafdeling met als noviteit de water-
bedden en watermatrassen. De kel-
ders worden gebruikt als magazijnen.
De centrale administratie, werkvoor-
bereiding en gordijnen atelier wordt
vanuit Vorden geregeld.
De opening is omstreeks medio fe-
bruari.

Open dagen
LHNO 't Beeckland
De open dagen op de Chr. Lhno
"'t Beeckland" te Vorden worden dit
jaar gehouden op donderdag en vrij-
dag 10 en 11 december. Overdag zijn
de leerlingen uit de hoogste groepen
van de basisscholen uit Vorden en wij-
de omgeving uitgenodigd. De school
vervult namelijk een regionale func-
tie. De leerlingen komen uit o.a. Eef-
de, Zutphen, Hengelo (G) en Ruurlo.
Op donderdagavond 10 december
staat de school open voor ouders van

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

eventueel toekomstige leerlingen en
ook voor andere belangstellenden. De
bezoekers kunnen een indruk krijgen
van het hedendaagse Lhno-onder-
wijs. Tevens kunnen zij informatie
krijgen over de vier verschillende exa-
menniveau's(A t/m D) en de mogelij-
ke vervolgopleidingen. In het infor-
matieboekje dat de leerlingen van de
basisscholen mee naar huis krijgen
staan ook ervaringen van oud-leerlin-
gen met verschillende vervolgoplei-
dingen.

Op veler verzoek zal er, net als vorig
jaar, een modeshow plaats vinden in de
school. De leerlingen van "'t Beeck-
land" hebben de kleding weer zelf ont-
worpen en gemaakt.

Het adres van de school is: Het Hoge
41.

NIEUWS v/d KERKEN

Derde
Advent
In de diensten op Derde Advent, aan-
staande zondag, in de Dorpskerk en
de Wildenborchse Kapel, lezen we al-
lereerst uit 2 Samuël 5.
Deze gedeelten uit het Oude Testa-
ment vormen een goede voorberei-
ding op het kerstfeest. David, die door
God is aangewezen als koning van Is-
raël, is al die tijd nog een verborgen
koning geweest. Voor hemzelf en
voor anderen was er van die vrede die
beloofd was, nog niet zoveel te zien.
Toch erkennen mensen hem als hun
vorst en vragen David of hij koning wil
worden over Israël.
Is dat ook niet wat onze vraag moet
zijn: H ere Jezus, wees mijn koning en
heers in mijn leven! Here Jezus, ver-
vul de wereld van Uw wil.

De gemeente die zich voorbereidt op
het kerstfeest zijn zij, die Christus vra-
gen koning te zijn van hun leven en
daarnaar leven.

In de Dorpskerk verleent de Cantorij
haar medewerking bij 't in wisselzang
zingen van gezang 25 en gezang 125.

BURGERLIJKE STAND

Overleden: J. Jansen, oud 55 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R Jv. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 13 december, 3e Advent, 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. de Cantorij.
Schriftlezing.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 december, 3e Advent, 10.00 uur
ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 december 10.00 uur drs. H.
Menkveld van Heino; 19.00 uur dhr. G.R.
Wielinga van Lochem.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 12 december 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00
uur.

Weekenddienst huisarts
12 en 13 december dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst tandarts
12-13 december J.H. Hagedoorn, Lochem,
tel. 05730-1483. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafeltje DeKje
Contactpersoon mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



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

• VELOCITAS
Stratentoernooi, tel. 2446.

• TE KOOP
Schouwmodel gashaard +
gevelkachel. Tel. 05450
3934.

• TE KOOP:
Populieren tak en tophout in
de nabijheid van Kasteel 'Vor-
den". Zeer schappelijke prijs.
Tel. 05752-2993, na 17.00

• TE KOOP:
Eiken wandmeubel. W. Alex-
anderlaan 93, Ruurlo.

• TE KOOP:
Bestelauto 127 VEN diesel,
km-stand 35.000, bj. 1985.
l.z.g.st. Tel. 05735-3144.

• a.s. ZONDAG 13dec.
weer Klootschieten voor de
Deldense buurt. 10.30 uur.
Café 't Zwaantje.

• TE KOOP:
Opklapbed + ouderwetse
rieten stoel, 4 pits gasstel,
droogtrommel, olie-radiator
voor bijverwarming. Alles in
goede staat. Na 18.00 uur
05752-2398.

• SCHAATS(T)ERS
Vincent Colenbrander slijpt
ook dit seizoen Uw schaatsen
weer. (Uiteraard met de hand.)
Noren f 5,- p.p.; Kunstschaat-
sen f 10,- p.p. Het Hoge 64,
Vorden, tel. 2297.

• STRATENTOERNOOI
VELOCITAS tel. 2446.

• TE KOOP:
1-jarige Slachtkippen B.F.
Lebbink, Eikenlaan 27, tel.
6739.

• TE KOOP:
Verse mooie Kerstbomen bij
Peppelman, Kerkhoflaan, Vor-
den.

Wintersport-vakantie?

Malsovit
Maaltijdkoeken
zorgen voor Uw lijn.
Malsovit maaltijdkoeken
exclusief verkrijgbaar:

Echte Bakker
VAN ASSELT

Kerststukjes
maken met
Floralia op

14 dec. in het
Dorpscentrum

In onze salon in Vorden
is plaats voor een

Leerling-kapster (m/v)

Zutphenseweg 21
Tel. 05752-1215

Kerstbomen
Alle maten,
met en zonder kluit.

BOOMKWEKERIJ

M .G. Spiegelenberg BV
Ruurloseweg 26 - Vorden

Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer
Vorden

Het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingenver-
keer heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voorde
jaarlijkse

Algemene ledenvergadering
op donderdag 10 december 1987 om 20.00 uur

in „'t Pantoffeltje" te Vorden

De agenda voor deze vergadering is als volgt samen-
gesteld:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20

november 1986 in zaal „de Herberg", Vorden
4. Jaarverslag 1987 van de secretaris
5. Jaarverslag 1986 van de penningmeester
6. Verslag kaskommissie over het boekjaar 1986
7. Vaststelling kontributie 1988 en begroting 1988
8. Benoeming kaskommissie voor het boekjaar 1988
9. Bestuursverkiezing. Afgetreden en niet herkies-

baar de heren L.G. Weevers en A J.W. Rekers; af-
tredend en niet herkiesbaar de heer L.T J. Slütter.
In genoemde vakatures stelt het bestuur
kandidaat de heren:
P. Taekema, Het Vaarwerk 23, Vorden
R.C. Haanstra, Mulderskamp 7, Vorden
P. Takken. Het Jebbink 38, Vorden.
Tegenkandidaten kunnen vóór aanvang van de
vergadering door de leden worden ingediend
mits de voordracht geschiedt door ten minste
10 leden.

10. Aanbieding dia-klankbeeld aan het VW.
11. Pauze
12. Zomerprogramma 1987 en suggesties voor

1988
13. VW kantoor
14. Rondvraag
1 5. Sluiting

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 10, 11 en 12 december

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Navellinas

1 5 voor

3,95

MAANDAG
14 december

500 gram

Witte kool
panklaar 95

DINSDAG
1 5 december

500 gram

Koolraap
panklaar 95

WOENSDAG
16 december

500 gram

Bietjes
vers gekookt 95

NU NOG MEER VERSCHILLENDE SOORTEN RAUWKOST
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Koud hè!
Juist nu in deze tijd
moet U goed brood eten,

dan kunt u er beter tegen. ÎND/MOLENB^KERS
Maar dan natuurlijk wel
brood van de warme bakker!

WEEKENDAANBIEDING:

Sneeuwster vane.-voor 5,50
Krentebollen 6 haien 5 betalen
Slagroom stuk van 6,25 voor 5,75

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

Met het oog op de komende feestdagen:
Beter vroeg besteld

dan later teleurgesteld!!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Snitzeis
gepaneerde, onge-
paneerde of Hongaarse

4 betalen

gebr. gehakt
150 gram

gekookte worst
250 gram

MAANDAG + DINSDAG

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

7 kippepoten
voor één
tientje

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove 1 ui» 9,90
runder 1 uio 11,50

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bami + Nasi 1 k, i« , 6,25
Erwtensoep 1 nter 3,25

h.o.h. gehakt 1 k.io 6,95
L Rundergehakt

magere1-9'90

Varkenslappen
k 1 kilo 6,95

DE VALEWEIDE
2Cyclamen10-

Kerststerren
vele kleuren

1 bos Trosanjers 5,75

Hazebouten 7,75 per/2kiio

Hazeruggen 9,75 Per/2kii0

Wild konijn 9,75 Perk,io

Poelier

HOFFMAN

Drukkerij

Weevers bv
is

verhuisd

naar

Nieuwstad

30

te

Vorden

Telefoon

05752-1010

DRUKKERIJ
WEEVERS
NllUWS TAD 30 POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

Hollandse
nieuwe
per stuk 1,75

3 voor 5,00

7 voor 10,00

Onze specialiteit:

Gebakken
kibbeling

200 gram 3,00

Bak-
bokking
per stuk 1,25

5 voor 5,00

DRUKKERIJ
WEEVERS Vishandel van de Groep

UIT SPAKENBURG

deze week:

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Verder vele soorten warme gebakken vis.

Eventuele bestellingen voor de Kerst,
opgeven op dinsdag 15 december.
Zoals: palingfilet

zalmfilet
gerookte f ore Hen

Dinsdag 29 december zijn wij niet aanwezig.

Wij wensen iedereen
een gezegende Kerst
en een gelukkig nieuwjaar.



1802
Het is!802..., twee jaar vóór Napoleon tot
keizer werd gekroond. In dat jaar begon
ene Hendrik Barendsen een kleine sme-
derij aan de Zutphenseweg in Vorden.
Het üzer werd er gesmeed en paarden
werden beslagen. Vier generaties lang
hebben daarna twee Jannen en twee
Hendriken het bedrijf voortgezet. In die
185 jaar heeft de naam Barendsen hij de
vele winkelklanten en in agrarische kring
een goede klank gekregen.

1987
185 jaar later is dat kleine bedrijfje uitgegroeid tot een royale
winkel en een nieuwe smederij. We mogen daarbij rekenen op
het vertrouwen van vele klanten in de regio. Dit is een goed
moment om te laten blijken dat we daar blij mee zijn.

1962-1987
Temeer omdat we op 19 december a.s. ook het feit herdenken
dat we op die dag precies een kwart eeuw zijn getrouwd.
Ter gelegenheid van dit dubbele jubileum verwachten we ieder
met wie we zoveel goede persoonlijke en zakelijke contacten
hebben, op ons feest. U bent van harte welkom op de receptie
die wordt gehouden op zaterdag 19 december

D van 15.00 tot 17.00 uur in Restaurant "het Pantoffel<je",
Dorpsstraat 34 in Vorden of

D 's avonds vanaf 1930 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 in Vorden

HENK EN MBNY BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Een meevallertje na
St. Nicolaas zult u vast
en zeker op prijs stellen!

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje en
zusje

Rianne

Cor Borgonjen en
Gerry Borgonjen-Mekking
Marcel

7261 PD Ruurlo,
2 december 1987
Vosheuvelweg 6

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van on-
ze dochter en zoon en ons zusje
en broertje

Karin en
Arnold

Wim en Ria Loman
Ingrid
Johan

1 december 1987,
Galgengoorweg 5,
7251 JC Vorden.

Tijdelijk adres
van Karin en Arnold:
Nieuwe Spittaal, Warnsve/d

Met grote blijdschap geven wij
kenn is van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Annemieke

Albert Jan Mulderije
Dorien Mulderije-

Meulenbroek
Manneke

2 december 1987,
Deldensebroekweg 15,
7251 PW Vorden.

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven, die
wij zowel persoonlijk als
schriftelijk mochten ontvan-
gen, na het overlijden van mijn
lieve vrouw en onze zorgzame
oma

Everdina Wilhelmina
Mullink-Wolbrink

betuigen wij onze oprechte
dank.

fam. F. Mullink

7255 XH Hengelo Gld.,
Prunusstraat 2a.

Voor uw bewijs van deelne-
ming, ontvangen na het overlij-
den van mijn lieve man, onze
vader en opa

Gerardus Theodorus
Meijer

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Het medeleven, persoonlijk,
schriftelijk of in de vorm van
bloemen tot uiting gebracht,
was ons een grote troost en zal
steeds een dankbare herinne-
ring blijven.

Uit aller naam,
B.H. Meijer-Keizer

Vorden, december 1987.

In plaats van kaarten

„ Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land."

Heden is in volle vrede van ons heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en geweldige opa

Willem Klein Bramel
9 sept. 1921 7dec. 1987

Vorden: Riek Klein Bramel-Haverkamp
Henny, Henk, Stefan en Jeroen
Derk, Ria, Mirjam, Golein,
Barbara en Esmée

Warnsveld: Ina, Dick, Tim, Ben, Mark
en Dineke.

December 1987, Reeoordweg 2,
7251 JJ Vorden. Geen bloemen.

De Rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 10
december in de N.H. Kerk te Vorden om 12.00 uur,
waarna de teraardebestelling zal plaats hebben op de
Alg. begraafplaats te Vorden om 13.00 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling
in „de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden overleed mijn lieve zoon, onze lieve broer,
zwager en oom

Willem Klein Bramel
echtgenoot van Riek Klein Bramel-Haverkamp

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: W.G. Klein Bramel-Jansen
J.W. Klein Bramel-Breuker

Meppel: G J. Klein Bramel-Pelgrum
Doetinchem: Z.W. Klein Bramel

E J. Langwerden
Vorden: M. Klein Bramel

R. Klein Bramel-Schiphof
Baak: G.W. Klein Bramel

A. Klein Bramel-Harmsen
neven en nichten

Vorden, 7 december 1987.

Heden overleed onze zwager en oom

WUIem Klein Bramel

Hij blijft in onze herinnering voortleven als een zorg-
zame zwager en oom.

Doetinchem: H. Haverkamp-Wonnink
Voorst: A. Haverkamp-Bosch

Apeldoorn: G. Rietman-Haverkamp
nichten en neven

Vorden, 7 december 1987.

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

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

Met leedwezen hebben we kennis genomen van het
heengaan van ons oud bestuurslid

Willem Klein Bramel

Bestuur en leden
CBTB afd. Vorden

/ Voor het weekendrecept:

Varkens-
stooflappen

500 gram O,*sO
/ -fX

Maandag:
Speklappen
per
kilo 6,98

Dinsdag:
Verse worst
500
gram 4,98

Woensdag:
Gehakt h.o.h.
500
gram 4,98

Heerlijk voor in de
E rw tensoep

Varkenshiel
500 gram 2,9 O

fr^
$*•*&repcgg?

Brusselse
kipfilet

1 00 gram

1,85

Tip voor de boterham:
uit eigen worstmakerij

Snijworst «j «jr-
150 gram Z,Z3

Fijne leverworst
250 gram ,- QQ
aan stukje \ fïf O

Dit weekend
EXTRA VOORDELIG
gep. Schnitzels

100 gram 1,25

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

l>

Adventsterren
Adventkaarsen

Kerstslingers
Kersthangers

Kerstballen
Kerstboomslingers

Kerstkaarten
Zelfmaakkaarten

Kerst mannetjes
Kerst labels

Kerst servetten
Kerst tafellaken

Kaarsen goud
en zilver

Kinderkleding (vanaf maat 92)
Nu extra voordelig

10-50% korting

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Tijdens haar ziekte thuis en la-
ter in het ziekenhuis kon je
nergens meer komen of er
werd gevraagd "Hoe gaat het
met je moeder?"
Ook na haar overlijden en op
de begrafenis van

Hendrika Johanna
Susebeek-Ketz

was de belangstelling bijzon-
der groot.
Iedereen willen we voor dit
medeleven hartelijk danken.

Namens de gehele familie
Susebeek.

Ruurloseweg 42,
7021 HCZelhem.

LEGO
BAZAR SUETERS Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Kerstviering
"Het Hoge"
School met de Bijbel
te Vorden

Vrijdag 18 december a.s.
willen we
met alle kinderen van school
het Kerstfeest vieren
in de Dorpskerk.

We beginnen om 13.30 uur.

Belangstellenden
zijn van harte welkom.

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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



DONDERDAG 10 DEC.
STARTEN WIJ ONZE Verbouwings Opruiming

in - Laarzen - Pantoffels -

Damesschoenen Helioform - Anita •- Jacobs vanaf 39,95
Colly laarzen met vacht van 199, nu voor 99,95
Kinderlaarsjes nu vanaf 15,-/25,-/39,95/59,95
Herenschoenen Colly - Rockport vanaf 99,95 PilEDftO COLLY

Op niet afgeprijsde en
in voorraad zijnde artikelen

10 t/m 50% korting

GEVERINK schoenen - lederwaren
Dorpsstraat 27 - Ruurlo

JACOBS SHOES

Gabor

M uziekvereniging
Concordia

houdt op
zaterdag 1 2 december a.s.

haar jaarlijkse

Oliebollenaktie
Voorverkoop: vrijdagavond

vanaf 1 9.00 uur
in het Dorpscentrum

Opbrengst is bestemd t. b. v.
het Instrumenten fonds

Attentie voor de a.s.
feestdagen verse kalkoen,
haantjes, kip en konijnen,

eieren enz.
Poeliersbedrijf

Rossel
Nieuwstad 45, tel. 1283.

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Twentsch krentebrood
Geweldig lekker!
U haalt het vers bij:

t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 /aar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

TE KOOP:
aardappelen

Keuze uit vele soorten
o.a. Irene, Eigenheimers,

Surprise, Parel

Bij 35 kg thuisbezorgd

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten Warnsveld
Tel. 05750-21600

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

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

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

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

Ik heb voor u nog goeie harde

eiken bielzen
te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin, etc., etc.
Op de boter- en kaasboerderij

„'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ook de beste service..

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

De best gesorteerde baby-speciaalzaak
in Oost-Nederland...

En niet te vergeten elke week
weer speciale aanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

AANBIEDING
CAMPINGBED
• Goede ventilatie door gebruik

van gaas.
• Inklapbaar dus makkelijk te

vervoeren.
• Extra steun in het midden

voorkomt doorbuigen.
• Kompleet met matras.
• Verkrijgbaar in diverse

kleurstellingen
BABY-CENTER PRIJS 139,-

BABY
CENTER
ZUTPHEN
bebinella^

Schupstoel fr Zutphen, 05750-14394

r>*V

5^3£?j»**«»^

-$8ièo^
m&tSiSSBSW

KINDERJACKS
DAMESJACKS

DAMES MANTELS
FLANELLEIM ROKKEN

HEREN RUITPANTALONS

KINDER CORDUROY BROEKEN nu vanaf 19,95

KINDER SWEATERS nu vanaf 9,95

JEANS CORDUROY PANTALONS nu vanaf 29,95

De grootste breigaren specialist geeft nu op vele garens

30% KORTING
Kom profiteren want nu is uw hobby nog goedkoper!
Grote keus in Dames-, Heren en Kinderschoenen ^ Q QSV
Warme Moonboot voor groot en klein, voor kinderen al vanaf l %/,«7\S

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Oliebollen
iedere vrijdag en zaterdag

op het Kerkplein
te Vorden

t/m Oudejaarsdag

H. Hartman
Warnsveld
05750-22102

UNIEK in NEDERLAND

Alles
onder één dak!
MEUBELS voor huis, kantoor

en kantine tegen bodemprijzen.

KUIJK's Meubelbeurs
HA. Hulshof straat 8

Lichtenvoorde - Tel. 05443-71256

KOOPAVONDEN: Dinsdag 22 en Woensdag 23 december

JOCHIES, MEPHISTO, EMMENDO

4»,neker;

Aanbiedingen geldig van donderdag tl m woensdag.

adidas ̂

''Pinoccfuo

ECHT ENGELS... JE PROEFT *n
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Engels
Koffiebrood

Echte Bakker
VAN ASSELT
/'IIIPHINSfWKi 18 VORDfN Hl 1384
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Drukkerij Weevers
opent nieuwbouw
Donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 december a.s. viert Drukkerij Weevers in
Vorden de ingebruikneming van het nieuwe bedrijfspand. Het is gebouwd aan de
Nieuwstad, op een steenworp afstand (en dan niet te hard gooien) van het oude
gebouw.
Drie dagen feest, maar het is dan ook dubbel feest by Weevers. Behalve de inge-
bruikneming van de nieuwe drukkerij viert men ook het vijftigjarig bestaan van het
bedrijf. Aan dit laatste is men op de officiële datum, eind vorig jaar, nauwelijks toe-
gekomen. Toen werd alle aandacht opgeëist door de voorbereiding van de nieuw-
bouw - en dat hield meer in dan het bestuderen van bouwtekeningen.

Officiële opening
De officiële opening vindt plaats op
donderdagmiddag 17 december. Me-
vrouw L. Wolters-Schuppers, echtge-
note van de in 1966 overleden oprich-
ter van het bedrijf D. Wolters, is bereid
gevonden om samen met Gerhard
Weevers jr., zoon van de huidige eige-
naar, het openingsceremonieel te ver-
richten.
In de hal zal een aandenken van het
personeel aan de direktie worden
onthuld, waarna burgemeester Mr. M.
Vunderink de nieuwe Miller tweekleu-
renpers in werking zal stellen. Hierna
krijgen de gasten gelegenheid het
nieuwe gebouw te bezichtigen.

De donderdag wordt besloten met een
feestavond in het nieuwe bedrijfs-
pand. Hiervoor zijn behalve alle perso-
neelsleden met hun partners, talrijke
relaties uitgenodigd.

Receptie/open huis
Op vrijdag de achttiende houdt Druk-
kerij Weevers receptie voor genodig-
den. Dan zal de nieuwe drukkerij vol
in bedrijf zijn. In de morgenuren komt
de buurt (bewoners van bejaardencen-
trum De Wehme en de bejaardenwo-
ningen) op bezoek, waarna vanaf 13.00

tot 21.00 uur receptie/open huis wordt
gehouden voor genodigden.

Open huis
Zaterdag 19 december van 9.00 tot
13.00 uur is het nieuwe bedrijf openge-
steld voor iedere belangstellende die
de drukkerij in bedrijf wil zien. Het
personeel zal u dan rondleiden.

Aanwinst voor Vorden
Het nieuwe pand betekent voor Druk-
kerij Weevers een enorme verbete-
ring. Met zijn 2.300 m2 vloeroppervlak
is het gebouw ongeveer driemaal zo
groot als het oude gebouw.
Maar ook voor Vorden is dit nieuwe
bedrijfspand een aanwinst. Hoewel
het gebouw van binnen volledig tege-
moet komt aan de eisen van een mo-
derne grafische industrie, ziet het er
van buiten helemaal niet zo 'indu-
strieel' uit. Integendeel, het past uit-
stekend bij de bestaande dorpse be-
bouwing in de direkte omgeving.

Herman Vlogman
vijftig jaar veehandelaar

machtig vrij leven'

Zondag 13 december wordt Herman Vlogman, wonende aan het Eelmerink 2,65 jaar. Voor hem een meer
dan bijzondere dag, want Herman Vlogman is dan tevens 50 jaar werkzaam als veehandelaar.
"Een machtig vry leven", zo omschrijft hy met een paar woorden zyn vak. "Natuurüjk zgn er de verplich-
tingen die je hebt met de markten. Wil je echter een middagje gaan vissen, dan kan dat. Goed, het werk
stapelt zich dan wel op, maar je bent toch eigen baas."
De liefde voor het dier en dan met name voor de koeien, was de dryfveer van Herman Vlogman om voor
het beroep van veehandelaar te kiezen. H y heeft z* n hele leven gehandeld in wat hij noemt "gebruiksvee".
Dus geen vee wat dfrekt naar de slachteryen gaat, maar koeien die nog een poos 'te gaan' hebben.

Het beroep van veehandelaar is Her-
man Vlogman als het ware met de
paplepel ingegoten. Zijn vader oefen-
de dit vak ook uit. Toen Herman in de
achtste klas van de lagere school zat
kreeg hij donderdagsmiddags al vrijaf
om mee naar de markt te gaan. Hij
was toen 14 jaar.
Een paar maanden later ging hij al al-
leen op pad. (De aanvraag om veehan-
delaar te mogen worden had hij reeds
op 6 maart 1936 opgezonden).

"Daar leer je het meeste van, op eigen
benen te staan. Toen ik vijftien was
handelde ik al in koeien waarbij bedra-
gen van 200 tot 300 gulden geen uit-

zondering waren. In die tijd trouwens
een boel geld", zo zegt hij.

Oorlog
Al voor de oorlog ging Herman de
markt op. Dinsdags naar Doetin-
chem, donderdags naar Den Bosch en
op vrijdag naar Leeuwarden. In Leeu-
warden werden de zwartbonte koeien
gekocht.

De vrijdagmarkt van 10 mei 1940 zal
Herman Vlogman trouwens niet
meer vergeten. "We waren 's morgens
tegen 3.00 uur uit Vorden vertrokken.
Toen we in Zwolle aankwamen werd
er geroepen: de oorlog is uitgebroken.

Daar stonden we dan. Op een norma-
le wijze Zwolle uitkomen was er niet
bij. De bruggen lagen er al uit. We
hebben toen een Zwollenaar met
'geld en goeie woorden' bereid gevon-
den om ons in een bootje over de Us-
sel te varen.

Toen nog een flink eind lopen naar
Vorden. De vrachtauto hebben we in
Zwolle kunnen stallen en deze later
weer op kunnen halen", aldus Her-
man Vlogman.

Teneinde niet in Duitsland te werk ge-
steld behoeven te worden storttte
Herman Vlogman zich in de oorlogs-

jaren tevens op de landbouw. "Als
je boer was hoefde je niet zo snel
weg."

Kleine tik
Na de oorlog pakte hij al snel "de oude
draad" (handelaar in gebruiksvee)
weer op. Bij huis had hij altijd zo'n 20
koeien "op voorraad". De boeren kon-
den dan zelf vee uitzoeken.
Het betekende evenwel ook de zorg
voor de veestapel. Verzorgen, er wer-
den kalveren geboren, etc.
Twaalf jaar geleden kreeg Herman
Vlogman een kleine tik van de man
met de hamer. "Bij een bevolkingson-

derzoek bleek dat ik een veel te hoge
bloeddruk had. Het gevolg van dag en
nacht met het vee bezig zijn.
Ik heb dus thuis de koeien van de
hand gedaan, mede doordat geen van
de drie zonen in het vak wilde."

Intussen heeft Vlogman de gronden
rondom zijn huis aan de gemeente
Vorden verkocht. Voor en naast hem
is of wordt druk gebouwd. Herman
Vlogman vindt het dan ook welletjes.
"Ik hou straks nog wel een stuk of wat
vaste klanten om wat om handen te
hebben", zo zegt hij.
Zaterdagavond 12 december geeft hij
in Hotel "Bakker" een receptie.

Volgens B. van Tilburg (PvdA) en
M. Groen (WD) is CDA oorzaak
van niet goed funktioneren
Commissie Financiën
Dhr. B. van Tilburg (PvdA) verweet het CDA dinsdagavond in de
commissie Financiën, dat het niet goed funktioneren van deze com-
missie te wyten is aan de houding van de CDA fraktieleden binnen
deze commissie.
"Je schiet tekort als commissielid wanneer je niet wilt of kunt advise-
ren. Je mag best je tong uitsteken en stellen hoe je over een bepaalde
zaak denkt Wjj zitten hier met z*n allen om een goed advies aan het
college te geven. Het college heeft adviezen nodig om tot doordachte
voorstellen te kunnen komen", aldus dhr. B. van Tilburg.
Dhr. M. Groen (WD) viel hem by.

"Durf toch eens met een standpunt te-
komen. Ik heb er zo'n moeite mee dat
de heren van het CDA dikwijls geen
standpunten over een bepaalde zaak
innemen." Volgens de heren van Til-
burg en G roen is het niet de weg om in
de commissievergaderingen te stel-
len: "daar komen we in de raad op te-
rug."

Aanleiding tot de "uitvallen" van bei-
de commissieleden was de notitie die
de commissie op tafel had gekregen
inzake het opheffen van het ruimtege-
brek van het gemeenteliij^-chief.
In deze notitie werden twwvoorstel-
len door het college aangedragen. Eén
zogenaamde "korte termijn oplos-
sing", waarbij het gaat om tien jaar en
om een bedrag van 72.000 gulden. Het
andere voorstel behelst de veel be-
sproken onderkeldering van de reeds
geplande uitbreiding van het Koets-
huis. Hier praat men over een bedrag
van ruim twee ton, waarbij de bedoel-
de ruimte voor 30 tot 35 jaar soelaas
biedt als archiefruimte en bovendien
besparing in de efficiëntie.
Binnen de commissieleden van de
PvdA waren de standpunten ver-
deeld. Mevr. Horsting gaf de voorkeur
aan de "korte termijn oplossing", ter-
wijl dhr. van Tilburg de voorkeur gaf
aan de langere termijn oplossing met
daarbij het advies aan het college om
te proberen de kosten zo laag moge-
lijk te houden.
Dhr. M. Groen (WD) steunde het
collegevoorstel van de onderkelde-
ring. De heren van Voskuilen en Over-
beeke (CDA) stelden dat zij met de
"prijsvorming" zaten en dat het CDA
in de raad van aanstaande dinsdag een
standpunt zal innemen.
Deze opvatting van de beide CDA
commissieleden viel bij de overige le-
den dus duidelijk verkeerd. Dhr. van
Voskuilen (CDA) op zijn beurt vond
de gehele discussie van de heren van
de WD en PvdA vreemd.
"Het gaat hier niet om een raadsvoor-
stel maar over een discussiestuk. En
daar behoef je nog geen beslissing
over te nemen", zo verdedigde hij
zich.

"Gaat de discussie volgende week in
de raad op dezelfde wijze?", zo vroeg
dhr. Groen aan wethouder Slingen-
berg.
"Er komen dan herhalingsoefeningen
maar dan onder de leiding van burge-
meester Vunderink", zo luidde het
antwoord van dhr. Slingenberg.
Later op de avond kwam één en ander
eveneens in de commissie Algemeen
Bestuur aan de orde. Ook hier ver-
schillende standpunten, met dit ver-
schil ten opzichte van de commissie
Financiën dat men hier elkaar rustig
"aanhoorde". Dhr. Tjoonk (WD)
koos voor het collegevoorstel (onder-
keldering Koetshuis); dhr. W. Voort-
man (PvdA) voor de "korte termijn-
oplossing". Hij kwam tot dit advies
omdat naar zijn mening de mogelijk-
heden van de automatisering te wei-

nig zijn onderzocht. "Dus voorshands
koers ik op het bedrag van 72.000 gul-
den", aldus Voortman.
Mevr. Aartsen (CDA) wilde alvorens
een standpunt in te nemen eerst nog
wat "vergelijkingsmateriaal" in finan-
cieel opzicht op tafel hebben. Bijvoor-
beeld wat de kosten zijn wanneer er
archiefruimte bij een plaatselijke bank
wordt gehuurd. Burgemeester Vun-
derink zegde toe deze informatie te
zullen verstrekken. Gemeentesekre-
taris Mr. van Vleuten zei begrepen te
hebben dat er bij de banken geen
ruimte aanwezig is.

In beide commissies hield men zich
wat deze kwestie betreft ook bezig
met de vraag of bovengronds bouwen
van en ruimte nu wel of niet duurder
c.q. goedkoper is. Dhr. G. Grouwstra,
chef Interne zaken, die bij de commis-
sie Financiën aanwezig was, en die
nogal wat bemoeienis heeft gehad
met de voorbereiding van het college-
voorstel, zei dat vanwege de eisen die
door de overheid aan een archief-
ruimte gesteld wordt de kosten van
"bovengronds" en "ondergronds"
bouwen vrijwel gelijk zijn.

Voorzittershamer voor
wethouder Slingenberg
Voor de aanvang van de commisiever-
gadering Financiën/Openbare Wer-
ken kreeg wethouder Mr. Slingenberg
van de Goedheiligman een pakje aan-
geboden, waarin zich behalve een ge-
dicht een voorzittershamer bevond.
Éénmaal uitgepakt bekeek dhr. Slin-
genberg het cadeau van alle kanten en
zei hij: 'Ik kan er ook een tik mee uit-
delen".

Naar aanleiding van vragen van mevr.
Horsting (PvdA) deelde dhr. Slingen-
berg mede dat wanneer ouderen bij
verhuizingen in financiële problemen
geraken men een beroep kan doen op
het Noodfonds van de gemeente.
"Wanneer de noodzaak wordt aange-
toond", zo voegde de wethouder er
aan toe.

Bezwaarschrift
Wynbergen
In de commissie Algemeen Bestuur
hield dhr. S.H. Kardol van het gelijk-
namig adviesbureau een warm plei-
dooi om het bezwaarschrift dat zijn
cliënt dhr. G J. Wijnbergen heeft inge-
diend gegrond te verklaren. Het be-
treft hier een stuk grond van dhr.
Wijnbergen aan het Wiemelink.
Dhr. Wijnbergen heeft om een be-
stemmingswijziging verzocht. Dit
werd afgewezen, waarna hij in beroep
ging. Ook de commissie van Beroep
en Bezwaarschriften adviseerde voor
hem ongunstig. De commissie Alge-
meen Bestuur volgde het voorstel van
het college. Wel is er een peildatum
van l juli 1988 vastgesteld. Momen-

teel ligt op het bewuste stuk grond de
bestemmig "Verpleeginrichting". De
Decanije en dhr. Wijnbergen zijn de
afgelopen jaren met elkaar in onder-
handeling geweest echter zonder re-
sultaat.

Veldnamenonderzoekers
hopen resultaten in
boekvorm te kunnen
uitgeven
'Via de oudheidkundige vereniging in
Vorden wordt er kontakt opgenomen
met het Staring Instituut. Wij hopen
dan te bereiken dat de resultaten van
het veldnamenonderzoek ook in een
boekje kunnen worden uitgegeven.
Lukt dat niet dan zullen we toch trach-
ten een manier te bedenken zodat de
bevolking er kennis van kan nemen.
Bijvoorbeeld ter inzage op het ge-
meentehuis of in de bibliotheek."
Aldus Rolf Kater die zich tesamen
met de heren B. Bargemen en J. v.d.
Broek met het veldnamenonderzoek
in Vorden heeft bezig gehouden.
De afgelopen week heeft de bevolking
de resultaten van het onderzoek in de
bibliotheek en Dorpscentrum kunnen
bekijken, opmerkingen kunnen ma-
ken of eventuele aanvullingen kun-
nen doen.
De "onderzoekers" hebben veel tijd in
het onderzoek gestoken. Er zijn veel
mensen bezocht. Boerderijnamen na-
getrokken, namen van wegen e.d.
"Om een voorbeeld te geven. In Vor-
den is een straat met de naam 'de
Stroef. Een stroet is een laag gelegen
stuk grond. Wat wij dus bijvoorbeeld
gedaan hebben is een kaart aanleggen
waarop staat aangegeven waar een
dergelijk stuk grond in Vorden te vin-
den is", zo verduidelijk Rolf Kater.

Nederlandse topgroep
"De Dijk"
naar de Herberg
Op zaterdagavond 9 januari komt één
van Nederlands succesvolste en popu-
lairste groepen van dit moment, De
Dijk, naar "de Herberg" te Vorden.

Niet alleen bij de jeugd maar ook
vooral bij de wat oudere jeugd geniet
"De Dijk" een grote populariteit voor-
al door hun geweldige show en inzet
op de bühne.
Verschillende singles en langspeelpla-
ten zijn er inmiddels van deze groep
verschenen.

Komposities als "Mag het licht uit" en
"Dansen op de vulkaan" stonden we-
kenlang in de vaderlandse hitparade.
Verder zal deze avond worden opge-
vuld met de Drive-in show van Top 10
Popmagazine.

Kaarten voor deze avond zijn in voor-
verkoop verkrijgbaar bij „de Herberg"
en grammofoonplatenzaak "Music all
in" te Zutphen.
Zie ook de advertentie in dit blad.

De Vordense ondernemers zijn druk in
de weer om in ons dorp een gezellige
kerstsfeer te scheppen. Overal /ijn ca.
130 kerstbomen geplaatst wat weer een
prachtige aanblik zal geven in de kerst-
tijd.
De grote kerstklok moest weer ge-
bouwd worden, doch met vereende
krachten is dit goed gelukt.
Met dennengroen door de jeugd van
Vorden aangekleed zal deze klok het
aanzien van ons dorp zeker nog meer
opvrolijken en de kerstvreugde ver-
hogen.

Op 19 december zal er een grote kerst-
markt gehouden worden. De deelna-
me is weer groot.
Met orgelmuziek, folklore, koorzang,
midwinterhoorn etc. zal het zeer ge-
zellig worden, ook zullen de beide
plaatselijke muziekkorpsen hieraan
meewerken.
De Vordense ondernemers hebben
alles in het werk gesteld om 'ons Vor-
den' gezellig te maken. Werkt u ook
mee? Zorg dat de bomen met lampen
er netjes bij blijven staan.
Bij voorbaat dank.



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN zmPHENSEWEG TEL 05752 1514

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Biologisch dynamisch bedrijf

de Vijfsprong
Reeoordweg 2, Vorden

heeft vanaf heden alleen
's ochtens huis verkoop

en wel op
dinsdag, donderdag, vrijdag

en zaterdag
van 10.00-12.30 uur

Tevens te koop Dakpannen,
plm. 1000 OH en plm. 700

Mulderpannen.

Tel. 05752-3459

Muziekvereniging

Concordia
houdt op

zaterdag 12 dec.
a.s. haar jaarlijkse

Oliebollenaktie
Voorverkoop: vrijdagavond

vanaf 19.00 uur
in het Dorpscentrum.

Opbrengst is bestemd t.b.v.
het Instrumentenfonds.

woensdag
16 december

Klaverjassen
en

Jokeren
in het clubhuis.

Aanvang 20.00 u
Deeln. 5,- p.p.

Prachtige prijzen!!
A.C. v.v. Vorden

Speciale weekendaanbieding:

Warme Appelflappen

't winkeltje in vers brood en banket

d

Zorgt al 50 Jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

WONINGBOUWVERENIGING l „THUIS BEST"

De woningbouwvereniging „Thuis Best", werkzaam in de gemeen-

ten Hengelo Gld. en Vorden, beheert momenteel ca. 1350 wonin-

gen en 175 garageboxen.

In verband met het vervroegd uittreden van één der medewerkers,

roept het bestuur gegadigden op voor de funktie van

Loodgieter/Onderhoudsmonteur

Funktie-informatie:
- loodgieterswerkzaamheden, zoals reparaties aan

waterleiding, gasleidingen, dakgoten, daken, etc.
- reparaties aan elektraïnstallaties,

- reparaties aan c.v. installaties,

- ontstoppen van -, en reparatiewerkzaamheden aan

rioleringen.

Funktie-eisen:
- GaWaLo opleiding - LTS installatietechniek,

- ruime werkervaring,

- goede contactuele eigenschappen en

omgangsvormen,

- in bezit zijn van rijbewijs B-E,

- bereid zijn, in teamverband, alle voorkomende

werkzaamheden te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden, afhankelijk

van leeftijd en ervaring, vastgesteld op basis van de CAO voor per-

soneel in dienst van woningcorporaties.

Inzenden sollicitaties:
Degenen die denken aan de gestelde voorwaarden te voldoen,

worden verzocht eigenhandig geschreven brieven, binnen 10 da-

gen na het verschijnen van dit blad, te richten aan

dhr. E. Driessen, secretaris van Wbv. 'Thuis Best",

Ruurloseweg 27,

7255 DG Hengelo Gld.

Poplin mantel
met shawl en

uitritsbare voering
marine en khaki

van 215,-NU 1 gQ _

Kinderjack's
Pointeren
Barbara
Farber

NU

25%
korting

Jaclcs
Denim
met borg

Poplin
modisch wollen

Wintermantel van 139,- NU

98,-

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

LM B VORDEN B.V.

SELZ Silo's van hout
Niet duur

wel duurzaam.
Reeds velen door ons geplaatst.

Wilt u er meer van weten?
Bel 05752-3163
Industrieweg 13

Picea Omorika
Voor een aparte
Kerstboom naar

BOOMKWEKERIJ

M .G. Spiegelenberg BV
Ruurloseweg 26 - Vorden

Kwaliteit kun je niet altijd zien! Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur^
koopt verstandig. Daarom is het goed"
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg. Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752-2637

WINTERRRRÜ!
VOORKOM SCHADE
DOOR BEVRIEZING

DIKAIR
HETELUCHT-
KANONNEN

Zutphenseweg 15 - Vorden
Tel. 05752-1261

WEEKBLAD CONTACT
GOED EN GRAAG

GELEZEN

7251

fons Jansen T-~
erkend gas- en watertechnisch

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

met
Televisie

reparaties
direc'

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

TELEVISIE VIDEO

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Off. OPEL-dealer

Bij ons
OPEL-SERVICE W J. v.d. KOOI

staan een aantal perfecte inruilauto's
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-dealer

OPEL CORSA 3 drs.
OPEL CORSA 2 drs.
OPEL KADETT City^J
OPEL KADETT 5 drs.
OPEL KADETT 5 drs.
OPEL KADETT 3 drs.
OPEL KADETT 3 drs.
OPEL KADETT 3 drs.
OPEL KADETT 3 drs.
OPEL KADETT 3 drs.
OPEL KADETT 3 drs.
OPEL KADETT 3 drs.
OPEL KADETT 3 drs.
OPEL ASCONA-B 2 drs.
OPEL ASCONA-C 4 drs.
OPEL REKORD-E 5 drs.
OPEL REKORD-E 4 drs.
FORD FIËSTA 3 drs.
FORD FIËSTA 3 drs.
VOLVO 340 DL 2 drs.
VW DERBY 2 drs.
MAZDA 323 3 drs.
BMW 320 2 drs.

1200
1200
1200
1300
1200
1600
1600
1300
1200
1200
1600
1300
1200
1900
1600
1800
1800
1100
1100
1400
1100
1300
2000

S G L de Luxe
S G L de Luxe
S Jubileum
S Berlina
N Berlina
D Special
S Special
S Special
S Special
S Special
S LS nw. model
S GT nw. model
S CARAVAN
N Special
D LS uitv.
S CARAVAN
SUS
L Luxe
SLS
S Luxe
SLS
S DX uitv.
SLS

41.000 km - v. 1 e Eig. - spatlappen V+A
20.000 km - v. 1e Eig. - m. kofferbak
95.000 km - APK gekeurd - ruim en zuinig

131.000 km - LPG install. - trekhaak - APK gekeurd
111.000 km - m. trekhaak - APK gekeurd
128.000 km - DIESEL - trekhaak - open dak - sportv.
96.000 km - LPG install. - trekhaak - APK gekeurd
70.000 km - v. 1e Eig. - APK gekeurd ALS NIEUW
56.000 km - v. 1e Eig. - trekhaak - APK gekeurd
69.000 km - LPG install. - trekhaak - APK gekeurd - v. 1e Eig.
58.000 km - LPG install. - trekhaak - stootlijsten - v. 1e Eig.
30.000 km - SPORT uitv. - getint glas - trekhaak
74.000 km - onderb. LPG install. - trekhaak - grijs kenteken
91.000 km - trekhaak - mistlampen, enz.
96.000 km - v. 1e Eig. - DIESEL - open dak - trekhaak
58.000 km - onderb. LPG install. - trekhaak , enz.
86.000 km - LPG install. - APK gekeurd - ALS NIEUW
78.000 km - metallic lak - m.a. licht - R.-spiegel
78.000 km - open dak - toerenteller - APK gekeurd, enz.
87.000 km - LPG install. - trekhaak, enz.

101.000 km - MOTOR IS GEREVISEERD + APK gekeurd
58.000 km - APK gekeurd - NETTE AUTO

141.000 km - 6 cyl. uitv. - snel - NETJES ONDERHOUDEN

wit
rood met.
groen
bruin met.
bruin met.
groen met.
rood
zilver met.
wit
goud met.
zilver met.
wit
rood
bruin met.
blauw met.
blauw met.
blauw
staalgrijs
groen met.
wit
groen met.
goud met.
goud met.

6-1985
3-1985
2-1979
9-1980

10-1981
6-1983
2-1983

12-1984
3-1984
5-1984
4-1985
1-1985

11-1985
9-1981
8-1985
3-1985
8-1984
8-1984
1-1981
1-1985
8-1978
6-1982
9-1979

14.800,
15.300,
5.500,-
7.750,
8.750,-

12.500,
12.500,-
13.500,
13.500,-
13.500,
19.800,
21.000,
14.000,-
7.500,-

19.000,-
22.000,-
15.500,-
12.750,-
7.800,-

16.995,
3.250,
8.500,-
8.500,

Off. OPEL-dealer

OPEL Service W. J.£?KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

Tel. 05730-2555 Off. OPEL-dealer
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Op eerste en tweede kerstdag bieden wij u
-evenals voorgaande jaren- de mogelijkheid om
in een sfeervolle entourage te genieten van ons
alom geprezen warm- en koud 'lopend' buffet-
dansant voor de vriendenprijs van f. 67,50 per
persoon. De aanvang is 17.00 uur en de
muzikale omlijsting wordt verzorgd door pianist
Herman Nossent.
Ons d la Carte Restaurant is eveneens op beide
dagen normaal geopend zodat u op uw eigen
tijdstip, naar eigen inzicht en budget uw
kerstmenu kunt samenstellen.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel 05752-1312

Pluimvee en Konijnen Vereniging Vorden

PKV
Kleindierenshow

18, 19, 20 december

zaal "de Herberg'1

te Vorden

Muziekvereniging
Concordia

houdt op

zaterdag 12 december

haar jaarlijkse

Oliebollen
aktie
Voorverkoop:

vrijdagavond vanaf 19.00 uur
in het Dorpscentrum.

Opbrengst is bestemd
tb. v. het Instrumenten fonds

U denkt over een
koopsom -polis ?

Koopsom-Polis
Van ƒ 2.500,- tot max. ƒ 16.998,-
Koopsom-polissen met lijfrente-aftrek zijn

er in vele soorten. Zij bieden u nu grote
fiscale voordelen en straks een aantrekkelijk

extra inkomen. Mits u die polis afsluit op de voor
u persoonlijk meest gunstige voorwaarden,

De verzekeringsadviseurs van de bank met de S
gaan volledig uit van uw persoonlijke

omstandigheden. En bieden u daardoor een

volledig fiscaal aftrekbaar,
voor u maximaal aantrekkelijke oplossing.
Voor een dergelijk advies naar maat is een
advertentie minder geschikt, Vandaar dat wij
u hierbij uitnodigen voor een persoonlijk
(uiteraard vrijblijvend) gesprek op één van
onze kantoren. Dat kan door onderstaande
coupon even in te zenden. Wij nemen
dan contact met u op.

Vraag advies van de bank met de
Die haalt er voor u uit wat erin zit.

Neem contact met mi] op voor een vrijblijvend individueel
advies over de fiscale voordelen van een Koopsom-Polis.

COUPON
voor individueel advies

Naam:

Straat:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

In gesloten envelop zonder postzegel zenden aan Antwoordnummer 1634,
7550 WB Hengelo.

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

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

Attentie - Attentie

Zondag 13 dec.
Open Huis
van 11.00-17.00 uur

met grandioze
aanbiedingen

bij
KUIJK's Meubelbeurs

HA. Hulshof straat 8
Lichtenvoorde - Tel. 05443-71256

l.v.m. de Kerstdrukte

geen binnenloopochtend
op de dinsdagen 75, 22 en 29 dec.

Dinsdag 5 januari kunt u weer
zonder afspraak ''binnen/open "
voor

epileren
harsen
wimpers verven
huidadvies

(van 9.30 tot 11.30 uur)

Afspraken kunt u wél blijven maken
voor een "stralend uitzien"
op de Kerstdagen!

HUIDVERZORGINGSSTUDIO

Dorpsstraat 30 - Vorden
Tel. 0575^279 b.g.g. 05752-3279

depositaire ^B
Claude Lagny - dr. Renauc&Chr. Schrammek - Brannley soaps

EETVISIOMDAfcT
'WMDIGEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Met de bus naar de

Kerstmarkt
in Düsseldorf!

HAVI v/h GTW-reizen

Inlichtingen:
J. Harren

Tel. 05758-1334

CAFÉ - REST. - ZAAL \

f..lt Herberg"?
VORDEN
"̂̂ X

• Vrijdagavond 11 december
speelt in het café de formatie

Jamback affair
• Zaterdag 9 januari

GRANDIOZE AVOND m.m.v.

-Top 10 Popmagazine
Drive in Show

- één van Nederlands populairste
groepen van dit moment:

DEDUK
Kaarten a f 12,50 vanaf heden in voorverkoop bij
„ de Herberg " en Grammofoonplatenzaak „Music AII in'
te Zutphen.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt be-
kend dat ter voldoening aan het bepaalde in artikel 30
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een ieder,
vanaf 11 december 1987, gedurende één maand, ter
gemeente-secretarie ter inzage ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan "Wientjesvoort 1987".
Het betreft hier een aanpassing van het bestemmings-
plan "Wientjesvoort 1983" aan de beslissing van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland waarbij goedkeu-
ring werd onthouden aan de bestemming agrarisch ge-
bied van landschappelijke waarde, gelegen ten zuiden
van de Ruurloseweg, voorzover gelegen westelijk van
de Vordense Beek.
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen dit
ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 10 december 1987.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN ex artikel 11
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn het bestemmingsplan 'Vorden
1975/1984, no. 1" ter hoogte van het perceel Burge-
meester G alleestraat 13 te wijzigen.
Deze wijziging houdt in dat op genoemd perceel - bin-
nen de bestemming "Achtererf met beperkte bebou-
wing" (art. 39) - de bebouwingsmogelijkheden enigs-
zins worden verruimd ten behoeve van de uitoefening
van vrije beroepen, zoals artsen, advocaten, fystiothe-
rapeuten, etc. Een en ander conform de voorwaarden
terzake in het vigerende bestemmingsplan 'Vorden
1975/1984, no. 1"
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 11 de-
cember a.s. gedurende 14 dagen (t/m 25 december),
voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie. Ge-
durende deze termijn kunnen belanghebbenden schrif-
telijk bezwaren indienen tegen het ontwerp-wijzi-
gingsplan bij hun college.

Vorden, 10 december 1987.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris. de burgemeester.

M 3 tips van Welkoop om uw i
J kerstboom te versieren j

l Buitenverlichting
KEMA gekeurde buitenverlichting voor-
zien van 15 lampjes en l reserve lamp.

Walt Disney kerstballen
Leuke kerstballen met Dpnald Duck
en Mickey Mouse. Doos a 4 stuks.

3 Piek en ballen
Flinke piek en 8 zilverkleurige ballen.

l VORDEN, Stationsweg 22, tel. 1 583



SPORTNIEUWS

• Vorden blijft winnen
2-0 tegen Duiven

Vorden begint zich zo langzamerhand
een goede uitgangspositie te verwer-
ven, teneinde in 1988 weer in de 4e klas
KNVB te kunnen spelen. Met nog
tien wedstrijden te gaan, de competi-
tie is inmiddels met het T gedeelte be-
zig, hebben Dierense Boys en Vorden
de beste vooruitzichten op promotie.
Weliswaar is de weg nog lang, Vorden
manifesteert zich dit seizoen echter
als een evenwichtige ploeg, hetgeen
blijkt uit de 19 punten die de geelzwar-
ten uit 12 wedstrijden hebben be-
haald. Er werd zelfs nog geen neder-
laag geleden!
Afgelopen zondag thuis tegen DW
hadden de Vordenaren weinig moeite
om D W van zich af te schudden. Nu
leek het erop alsof de bezoekers alleen
maar op een gelijkspel uit waren.
Deze opzet leek in de le helft te zullen
slagen. Vorden in de aanval, en DVV
met een uiterst betrouwbare doelman
gokte op een enkele uitval. Toch was
Vorden duidelijk de betere ploeg.
In het begin van de 2e helft kregen de
gasten een goede mogelijkheid de
score te openen toen doelman Harms
de bal losliet. André v.d. Vlekkert
voorkwam naderend onheil. Dit was
de enige gevaarlijke situatie voor het
Vorden-doel.
Na 25 minuten spelen ontstond de
meer dan verdiende openingstreffer
voor Vorden. Een verre uittrap van
Wim Harms belandde bij Peter Hoe-
vers, die vervolgens de DW-doelman
kansloos liet: 1-0. Een paar minuten
voor tijd scoorde Peter Hoevers op-
nieuw, deze keer na een goed geno-
men vrije schop van Bennie Wentink.

Uitslagen zondag 6 december:
Vorden l - DW l 2-0
Vorden 2 - Zelhem 2 1-0
Vorden 4 — Witkampers 5 1-3
Dierense Boys 5 — Vorden 5 3-2

Programma zondag 13 december:
Voorst l — Vorden l
AD '69 2 - Vorden 2
Vorden 3 — Zutphania 3
Brummen 6 — Vorden 4
Vorden 5 — Witkampers 7
Vorden 7 — Steenderen 4

• V.V. Vorden
Uitslagen kompetitiewedstrijden
junioren, zaterdag 5 december 1987:
Vorden Al — Neede Al 3-2
Noordijk Al — Vorden A2 afgelast
Vorden BI - vrij
WVC B2 - Vorden B2 1-6
Eefde Cl - Vorden Cl afgelast
Vorden C2 - Erica '76 1-1

Kompetitieprogramma junioren,
zaterdag 12 december 1987:
SKVW Al (W'wijk) - Vorden Al
Vorden A2 — Ruurlo A2
Schalkhaar BI - Vorden BI
Vorden B2 - Longa '30 B3 (L'voorde)
Vorden Cl - vrij
Eefde C2 - Vorden C2

• Ratti l (afd. zat.) - Helios l
7-0

De Kranenburgers ontvingen afgelo-
pen zaterdag Helios uit Deventer.
Tegen hekkensluiter Helios was het
de taak van Ratti om de dubbele cij-
fers te bereiken. Dit gelukte echter
niet, omdat de doelpuntenmachine
van de gastgevers te laat op gang
kwam. Pas na ongeveer 20 minuten
opende Gerard Waarle de score. De
2-0 ruststand werd bereikt na een
doelpunt van Harm Welleweerd. In de
2e helft werden de gasten volledig on-
der druk gehouden. Ratti kreëerde
kansen te over, maar verzilverde er te
weinig. Helios maakte het Ratti-doel-
man Johan Verstege erg gemakkelijk.
Zij kwamen niet voor het Ratti-doel.
Ratti scoorde nog via Martin Dijk-
man, Han Teilegen, Peter Immink
(2x) en Dick Smit en neemt nu op-
nieuw de koppositie in in de 2e klasse
A. Zaterdag a.s. speelt Ratti in Vaas-
sen tegen Sinar Malukku 1.

• Uitslagen biljarten
Donderdag 26 november:
De Keu III - Kranenburg I 38-27
Dinsdag 24 november:
De Keu VI - Kranenburg II 39-30
Donderdag 26 november:
De Zwaan III — Kranenburg III

32-34
Dinsdag 24 november:
Kranenburg IV - Den Elter III

32-36

• Dames Ratti I — Rietmolen I
Ratti ontving dit weekend het laag ge-
plaatste Rietmolen.

Het eerste doelpunt werd gescoord
door Marjo Toebes. Ze ging alleen
door de verdediging: 1-0. Even later
kwam er een voorzet van Marjo Toe-
bes, die werd afgemaakt door Carla'
Addink: 2-0. Even later was het Ger-
rie Berendsen die scoorde: 3-0.
Annet speelde te zacht terug op de
keeper, die halverwege het veld stond
door de kou en werd afgestrafd door
een speelster van Rietmolen: 3-1.
Gerrie Berendsen scoorde nogmaals
door een penalty die door een speel-
ster van Rietmolen was gemaakt, dus
4-1. Even later voor het doel van Riet-
molen was het Marjo Toebes die 5-1
maakte. Bij een hoge voorzet maakte
Gerrie Berendsen een doelpunt met
het hoofd: 6-1 en vlak voor het einde
nogmaals, dus 7-1.

• PKV-nieuws
Op de clubtentoonstelling van PKV
'De Eendracht' in Gorssel behaalden
de leden van PKV alhier de volgende
predikaten:
Grote hoenders: Fries hoen, geel-wit
pel., H. Gosselink IxF, IxZG; Barne-
velder, dubb. gez., J.W. Smallegoor
2xZG, 2xG; Noordholl. hoen, koe-
koek, A. van Hussel IxG; Faverolle
zalm, A. van Hussel IxZG; Brahma
buff, A. van Hussel IxG; Rhode Is-
land, red., J.W. Smallegoor 3xG.
Dwerghoenders: Hollandse kriek, H.
Gosselink IxG; Wyandotte patrijs, M.
Boersbroek 2xG; Rhode Island, red.,
J.W. Smallegoor 3xZG; Java, zwart,
J.W. Smallegoor 2xG.
Watervogels: Kwakers, wildkleur, A.
van Hussel IxF, IxZG.
Sierduiven: Neurenberger leeuwerik,
A. van Hussel IxZG.
Konijnen middenrassen: Nieuwzee-
lander, zwart, H. Verstege 2xG; idem,
wit, M. Boersbroek 2xZG, IxG; idem,
H. Verstege IxF, 2xZG, IxG; Groot
zilver, middenzwart, H. van Heerde
IxG; Nieuwzeelander, rood, H. Gos-
selink 2xZG, IxG.
Kleine rassen: KI.: Lotharinger, zwart,
H. van Heerde 2xZG.
Ook op de Regionale tentoonstelling
van B.P.K.V. te Borculo hebben de
leden van PKV mooie predikaten be-
haald.
Grote hoenders: Barnevelder, dubb.
gez., André Snellink IxG; Wyandotte
gestreept, H. Berenpas 2xZG, IxG;
Wyandotte Columbia IxZG, IxG.
Konijnen, grote rassen: Vlaamse reus,
wit, A. Dijkstra IxF, IxZG; idem,
H.B.J. Snellink 3xF; idem, J. Lense-
link 3xZG, IxG; idem, A. Dijkstra IxF,
IxZG; idem, G.J. ten Bokkel 2xF,
2xZG.
Middenrassen: Witte Nieuwzeelan-
der, A. Dijkstra IxF, IxG; Wener,
blauw, A. Snellink IxF, IxG; Wener,
wit, idem IxG.

• Treffers ook in laatste
promotieronde verlies

Het tafeltennisteam van 'Treffers'
heeft de laatste wedstrijd in de promo-
tieronde met 7-3 van Wehl verloren.
De winstpunten kwamen van S. Ho-
venkamp (2x) en R. Gasper.
Het 2e team verloor thuis met 3-7 van
Taverdo. Erik Bergenhenegouwen
(2x) en Rody Schouten zorgden voor
de Vordense punten. De jeugd van
Treffers versloeg Grol thuis met 8-2.
Broer en zus Wichers wisten alle wed-
strijden, inklusief het dubbelspel te
winnen. Ellen Dieters won één partij.
Tegen Slagvaardig II won de Vorden-
se jeugd met 9-1. In deze wedstrijd op-
nieuw de volle winst voor broer en zus
Wichers en tweemaal winst voor El-
len Dieters. De competitie ligt vanaf
heden tot medio januari stil.

• Pannekoekenrit
'De Graafschaprijders'

De VA.M.C. 'De Graafschaprijders'
organiseert zondagmiddag 13 decem-
ber de jaarlijkse Pannekoekenrit. Een
oriënteringsrit met een lengte van ca.
40 kilometer. De dames Wisselink en
Mennink hebben de rit, die de deelne-
mers geheel door de omgeving Vor-
den voert, uitgezet. De start is bij bar-
bodega "t Pantoffeltje'. Na afloop
worden tevens de plaquettes uitge-
deeld aan de meest trouwe deelne-
mers. Alvorens de prijzen worden uit-
gedeeld kan het 'deelnemersveld' zich
tegoed doen aan pannekoeken.

• Piet Dekker-wisselbeker
Het jaarlijkse sneldamtoernooi om de
'Piet Dekker'-wisselbeker dat de Vor-
dense damclub DCV organiseert
wordt ditmaal gehouden op dinsdag
29 december in het clublokaal 'D'olde
Smidse'. Er wordt volgens het zgn.
Zwitserse systeem gespeeld. Dat
houdt in dat na elke ronde de stand op
de ranglijst bepaalt welke partijen in
de volgende ronde gespeeld worden.
's Middags wordt er voor de jeugd het
traditionele oliebollentoernooi ge-
houden.

• Winst voor
dames Velocitas

De dames van Velocitas hebben de
uitwedstrijd tegen Concordia met 0-4
gewonnen. Doelvrouwe A. Bijenhof
kreeg voor rust maar één gevaarlijke
bal te verwerken. Ruststand: 0-0. In
de T helft een duidelijk sterker Veloci-
tas. H. Spithoven (solo), S. Bulten, H.
Tiessink en H. Eykelkamp scoorden
toen.
Programma: D.H. Trans I — Velocitas
I en D.H. Trans II - Velocitas II (vrij-
dag 11 da^nber).
MaandaHr december: Velocitas I -
Direkt II; Velocitas II - Flash II.

• Jong Gelre
VrijdagaJ^d 11 december is er iri het
Dorpsce^Rim voor leden van Jong
Gelre om volleybal te spelen. Voor 14
december staat er badminton op het
programma bij Appie Happie in de
Veldhoek.
De jaarafsluiting vindt op 18 decem-
ber in het Dorpscentrum plaats. Een
avond waarbij allerlei spelletjes op het
programma staan.

• Veldtoertocht
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseert op zondagmorgen 13 de-
cember een veldtoertocht over een af-
stand van 40 kilometer. Start en finish
zijn op het gemeentelijk sportpark aan
de Oude Zutphenseweg.

• Damesteam (volleybal)
Dash/Sorbo in
vriendschappelijk duel
'onderuit'

De dames van Dash/Sorbo hebben
een oefenduel gespeeld tegen Volco
uit Ommen. Een team dat bovenaan
staat in de le divisie. Dash/Sorbo dat
zoals bekend in de 2e divisie uitkomt
kreeg van de Ommense dames een ge-
voelig volleyballesje.
De setstanden waren: 15-4; 15-3;
15-12; 15-8; 15-9. De beide coaches
waren vooraf overeengekomen om
een 'vijf-setter' te spelen.

• Dammen
DSO Sinderen 2 - DCV Vorden 4:
2-10
Met een duidelijke 2-10 overwinning
op DSO Sinderen is het 4° zestal van
DCV uit de gevarenzone. Henk Esse-
link mocht naast het bord blijven, om-
dat zijn tegenstander niet aanwezig
was. Jan Hoenink en Erik Brummel-
man lieten daarna een overwinning
aantekenen: een positioneel gewon-
nen stand werd in een overmachts-
eindspel beslecht. Han Berenpas
haalt in tijdnood een damkombinatie.

De tegenstander groeide de proble-
men boven het hoofd en verloor op de
klok. Mike Voskamp maakte de partij
uit na een damkombinatie in het mid-
denspel. Rik Slutter zorgde ervoor dat
de overwinning niet kompleet werd:
ondanks een schijf voor liet hij zijn te-
genstander op dam komen. Daarna

ging het helemaal verkeerd en moest
Slutter de punten zelfs nog in Sinde-
ren laten.

Niet opgek. - H.W. Esselink 0-2
H. Tuenter - M. Voskamp 0-2
J.W. Colenbrander - J. Hoenink 0-2
H. Koskamp - R. Slutter 2-0
G. Rutgers — E. Brummelman 0-2
W. Aalderink — H. Berenpas 0-2

Gelders kampioenschap
Jan Hoenink is goed op dreef in de T
klasse van het Gelders kampioen-
schap. In de 2e ronde bondJüi de rege-
rend Gelders kampioen ^Piues Eb-
ben uit Doesburg reeds vroeg door
een kombinatie aan de zegekar en
staat nu aan kop met 4 uit 2. Gerco
Brummelman speelde wel een goede
partij tegen Willemsen, rn^tf verprut-
ste het in het late midden^R, waarna
hij de punten aan zijn tegenstander
liet. Harry Graaskamp speelde in de
hoofdklasse tegen de degelijke Marcel
Janssen een degelijke remise. Mike
Voskamp staat weer alleen aan kop in
het aspirantenkampioenschap. In een
direkt treffen met medekoploper Fer-
ry Kemperman uit Huissen bleek Vos-
kamp meer verstand te hebben van
aanvallen dan Kemperman van om-
singelen. Kemperman moest een
schijf offeren en haalde het eindspel
niet meer.

Onderlinge kompetitie:
T. Janssen - H. Wansink 2-0; M. Wal-
raven — G. Wassink 1-1; H. Hoekman
- B. Hiddink 1-1; J. Masselink - H.
Ruesink 1-1; T. Slutter- H. Klein Kra-
nenbarg 1-1; J. Hoenink — H. Ordel-
man 2-0; F. Meyerman — M. Klein
Kranenbarg 0-2; B. Rossel - G. Huls-
hof 1-1; H. Lenselink - B. Wentink 1-
1; G. ter Beest - S. Buist 1-1; B. Nijen-
huis — B. Breuker 1-1; M. Voskamp —
H. Esselink 1-1; M. Boerkamp — R.
Slutter 1-1.
Jeugd:groep A: G.J. Wassink — A. Mo-
lendijk 2-0; F. Meyerman — D. van
Dijk 1-1; A. Berenpas — B. Klein Kra-
nenbarg 2-0.
groep B: S. Nijenhuis — M. Mokkink
2-0; R. Bleumink - K. Koren 2-0; M.
Lubbers-K.Koren 1-1; W. Woltering
- S. Nijenhuis 1-1; M. Mokkink - R.
Kamperman 0-2; K. Koren — R. Kam-
perman 0-2; R. Bleumink — M. Mok-
kink 2-0; R. Bleumink — R. Kamper-
man 2-0; W. Woltering — R. Kamper-
man 2-0; R. Bleumink — M. Mokkink
1-1; S. Nijenhuis — R. Kamperman
2-0.

- Aquariumvereniging
'De Natuurvrienden'
te Zutphen

Uitslag verenigingskeuring 1987:
Op maandag 7 december jl. is door de
bondskeurmeester van de N.B.A.T.
de hr. F. Veldhuis de uitslag van de
gehouden verenigingskeuring 1987
bekend gemaakt.
Speciaal aquarium:
1. R. Stein, Voorst
2. H. Ruiterkamp, Vorden
3. E. Rosevink, Zutphen
Gezelschapsaquarium:
1. G. Maalderink, Zutphen
2. U. Piet (jeugdlid), Warnsveld
3. Dhr. Bretveld, Hengelo Gld.

Vordense Ondernemers
Vereniging
4e trekking St. Nicolaasaktie 1987
op dinsdag 8 december
WINNAARS VLEESPAKKETTEN:

l.DikGotink
2. K.A. Muis
3. A. KI. Nengerman
4. M. Memelink
5. Fam. A. Smallegoor
6. H.J. Schuerink
7. Fam. K. Bakker
8. H. van Heugten

9. G.J. Slagman
10. R. Wesselink
11. K. Harkink
12. J.A. Overbeek
13. Rondeel
14. H. Brinkhorst
15. R. Arfman

Insulindelaan 15, Vorden
Margrietlaan 23, Vorden
Almenseweg 49, Vorden
Okhorstweg 2, Wichmond
Lansinkweg l, Warnsveld
Molenweg 24, Vorden
Dorpsstraat 24, Vorden
Wiersserallee 11, Vorden
Molenweg 23, Vorden
Baakseweg 5, Vorden
Sarinkweg 12, Hengelo
Hamsveldseweg 4, Vorden
Hollerveldseweg 8a, Hengelo
Brinkerhof 31, Vorden
Almenseweg 51, Vorden

WINNAARS VERRASSINGSPAKKETTEN:
1. E.J. Jansen
2. Mevr. Lenselink
3. R. Wiekart
4. H. Schepers
5. J.F. Wullink
6. H.J. Woestenenk
7. A.J. Zweverink
8. M. Harmsen
9. J. Zents

10. H. Weekhout
11. B. Overbeek
12. D. Klein Geltink
13. J.J. de Kruif
14. Fam. M. Lauckhart
15. W. Vlemingh
16. A. Haggeman
17. R. Leuftink
18. A.J. Bargeman
19. H.J. Eggink
20. W. Saalmink
21. A. Walgemoet
22. J. van Wijk
23. B. Memelink
24. Fam. G. Boers
25. J. Jeeninga
26. J. Fleming
27. Roseboom
28. E.W. Teunissen
29. B.H. Visser
30. H. van Ark
31. W. v.d. Zwan
32. G. Klein Haneveld
33. Anema
34. J. Stomp
35. Mevr. H.M. Keune
36. Fam. Kappert
37. G. Hishink-Norde
38. H.W. Bulten
39. C. Everhard
40. H.J. Klein Haneveld

Hoetinkhof 229, Vorden
Margrietlaan 17, Vorden
Dorpsstraat 30, Vorden
Insulindelaan 30, Vorden
Het Heijink l, Vorden
Verwoldseweg 43, Laren (Gld.)
Hengeloseweg 5, Vorden
Rozenstraat 5, Hengelo
Ruurloseweg 119, Vorden
Kostedeweg 6, Vorden
Ganzensteeg 2, Vorden
Schuttestraat l, Vorden
Raadhuisstraat 19, Vorden
Hanekamp 32, Vorden
Slotsteeg 10, Hengelo
Riefelerdijk 9, Hengelo
Margrietlaan 12, Vorden
Strodijk l, Vorden
Kerkstraat 15, Vorden
Rozenstraat 13, Hengelo
Pr. Bernhardweg 11, Vorden
Het Jebbink 67, Vorden
Ehzerallee 6a, Almen
de Hanekamp 13, Vorden
Molenweg 18, Vorden
Julianalaan 5, Vorden
St.v.'s-Gravesandestr. 5, Vorden
Larikslaan 14, Barchem
Julianalaan 34, Vorden
Dr. C. Lulofsweg l, Vorden
B. v. Hackfortweg 17, Vorden
Nieuwstad 33, Vorden
Christinalaan 3, Vorden
Borculoseweg 16, Eibergen
Kerkhoflaan 5, Vorden
Hanekamp 12, Vorden
de Wehme, kamer 8, Vorden
Hoetinkhof 20, Vorden
Molenweg 29, Vorden
Dennendijk 11, Warnsveld

PRIJSWINNAARS KLEURPLAAT ST. NICOLAASKRANT
tl m 4 jaar: 15 inzendingen
1. Kim Veldhorst
2. Dana Dimmendaal

Vordenseweg 47, Hengelo
Nieuwstad 18A, Vorden

leeftijd: 5 jaar: 23 inzendingen
1. Rowena Peters
2. Manon Peters
3. Ingrid Loman

leeftijd: 6 jaar: 34 inzendingen
1. Arjan Kuyperij
2. Geert Harmsen
3. Wouter van Helden
4. Maike Pans

leeftijd: 7 jaar: 28 inzendingen
1. Barbara te Vaarwerk
2. Henri Spekkink
3. Jos Helmink

leeftijd: 8 jaar: 30 inzendingen
1. Ramona Dekker
2. Geert-Jan ter Braak
3. Mark Harms

leeftijd: 9 jaar: 20 inzendingen
1. Rachel van der Kolk
2. Dennis Hulshof

leeftijd: W jaar: 7 inzendingen
1. Ramona Gal

leeftijd: II jaar: 9 inzendingen
1. Marta Grotenhuis

leeftijd: 12 jaar: 6 inzendingen
1. Frieda Meyerman

Ruurloseweg 54, Vorden
Vogelzang 22, Wichmond
Galgengoorweg 5, Vorden

Ruurloseweg 71, Hengelo
Baakseweg 3, Vorden
Mulderskamp, Vorden
Hunnekink 10, Warnsveld

Dorpsstraat 16, Vorden
Maatweg 4, Hengelo
Huenderstraat 6, Eibergen

Hoetinkhof 108, Vorden
Dr. Ariënsstraat 6, Haaksbergen
Het Hoge 47, Vorden

Scheerdershof l, Warnsveld
de Stroet 16, Vorden

Dahliastraat 5, Steenderen

Vordenseweg 32, Hengelo

H. v. 's-Gravesandestr. 15, Vorden

In totaal kwamen er 172 gekleurde platen binnen.
Prijzen zijn af te halen vanaf donderdag 10 december bij de firma Sueters,
Dorpsstraat 15, Vorden.

Het aantal ingezonden juist opgeloste puzzels bedroeg 214.
De drie beschikbaar gestelde prijzen vielen door loting toe aan:
1. J. Gotink Hamelandweg 15, Vorden f 100,-
2. J. Doornink Zaarbelinkdijk 5, Keyenborg f 50,-
3. Mevr. Hupkes Julianalaan l, Vorden f 25,-
De geldprijzen zijn af te halen bij firma Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden.
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 10 december 1987

49e jaargang nr. 36

A.s. zaterdagmorgen 12 december zal er op het grasveld van de Ned.
Herv. kerk een reuze Kerstboom geplaatst worden.
Deze boom die ca. 18 meter hoog is, is geschonken door de fa. Ba-
rendsen tg.v. haar 185-jarig jubileum.
Met medewerking van de Vordense Ondernemersvereniging zal de
boom worden opgetuigd.

Kerstkollekte en kerstattentie-aktie
van de Raad van Kerken
Vorden/Kranenburg

EEN GOEDE VORDENSE TRADITIE

Alweer loopt het jaar 1987 naar het einde. Voor velen is de maand decem-
ber gezellig maar anderen behoeven wat extra aandacht. Het is al jaren
zo dat in de week van 14-18 december er een 90-tal kollektanten/trices
door de straten gaan van Vorden en in de buurtschappen om huis aan
huis een beroep op U te doen, om een kerstattentie te verzorgen voor
onze ouderen, zieken en bedroefde medemens. In aanmerking vooreen
Kerstgroet komen:
- alle mensen boven de 80 jaar;
- alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis in de ziekenhuizen liggen;
- de partners, ouders of huisgenoten van allen, die in het afgelopen jaar

een dode te betreuren hadden en op hetzelfde adres wonen;
- de mensen in de tehuizen.

Laat U hen ook dit jaar niet tevergeefs bij U aanbellen. Als U de kollekte
gemist heeft, kunt U ook een storting doen op rekening van de Raad van
Kerken: Rabobank Vorden (dhr. P. Koren), nr. 36.64.06.485.
Een eventueel batig saldo wordt besteed aan de aktiviteiten van de Raad
van Kerken. Behalve in de tehuizen worden nog eens een dikke 600
bakjes gebracht, bij partikulieren. Zonder uw hulp, financieel, is dat niet
mogelijk!
De Raad van Kerken wenst U gezegende Kerstdagen.
N.B.: De kerstsamenzang in de Dorpskerk vindt op maandag 21 december,
19.00 uur plaats.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Stoofschotel met capucijners
Capucijners uit een pot of een blik laten zich heel goed met gestoofd var-
kensvlees en paprika's combineren. Het levert dan een niet allerdaags
gerecht op. Juist in de tijd dat de temperaturen steeds dichter bij het nul-
punt komen, zal dit in de smaak vallen. U kunt er heel goed aardappelpu-
ree, gekookte aardappelen of wat knapperig stokbrood bij geven.

Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslappen en 200 gram
speklappen.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Strooi er wat zout en peper over. Verhit in een braad- of stoofpan (met
dikke bodem) 60 gram boter en wacht tot het schuim begint weg te trek-
ken. Bak er onder voortdurend omscheppen, eerst gedurende 5 minu-
ten boven een matig afgestelde warmtebron de blokjes speklappen in.
Voeg daarna de overige vleesblokjes toe en strooi er 2 ragfijngesnipper-
de uien over. Laat alles nog 3 minuten onder voortdurend omscheppen
bakken. Voeg l uitgeperst teentje knoflook, 2 eetlepels fijngehakte blad-
selderij en l eetlepel paprikapoeder toe. Schep alles goed om. Strooi er
vervolgens l eetlepel gezeefde bloem over en schep alles opnieuw goed
om.
Doe er dan zoveel kokend water (of bouillon - eventueel van een tablet,
poeder of korrels) bij tot alles net onder staat. Breng alles onder voortdu-
rend roeren tot aan het kookpunt. Leg er een laurierblad bij en laat het
geheel, met het deksel op de pan, een uurtje zachtjes stoven. Voeg een
kwartier voor het einde van de stooftijd het in smalle reepjes gesneden
vruchtvlees van l rode en l groene paprika toe.

Schep er vlak voor het opdienen de inhoud van l a 2 blikken of potten
gekookte capucijners (met het aanhangende vocht) door. Laat de peul-
vruchten door en door warm worden. Verwijder het laurierblad.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schotel.

Bereidingstijd: 40 minuten
Energie per portie: ca. 2605 kj (625 kcal)

Nagekomen familiebericht

V/\V

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavi|»ereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'̂ Pt Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dins^Plvond Vordens dameskoor
repetitie.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag re petitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

DECEMBER
11 Jong Gelre Volleybal in het

Dorpscentrum
13 Fietsclub VRTC Veldtoertocht
13 VAMC de Graafschaprijders

Pannekoekenrit 't Pantoffeltje
14 Kerststukjes maken. Dorpscen-

trum
15 NCVB Kerstviering
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstfeest
17 Bejaardenkring Kerstmiddag
18 Jong Gelre Jaarafsluiting

Dorpscentrum
20 Kerstconcert Gebr. Eijkelkamp in

café Eijkelkamp
21 HVG afd. Dorp Kerstavond
22 KBO gym- en Kerstviering
28 Hollands Glorie Dorpscentrum

JANUARI
5 Nieuwjaarskoffiemiddag Ned.

Bond v. Plattelandsvrouwen
5 KBO Gym Nieuwjaarssoos
5 HVG afd. Dorp Nieuwjaarskof-

fiemorgen
6 NCVB Nieuwjaarsmorgen

10 Koffieconcert Concordia in
Dorpscentrum

19 KBO Gym Jaarvergadering met
gratis bingo

19 NCVB Lezing
23 Pronkzitting Karnavalsver.

De Deurdraejers in de Herberg

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem
lief waren, is na een huwelijk van 67 jaar, vredig van ons
heengegaan mijn lieve man, onze vader, groot- en over-
grootvader

Jan Marten Damhoff

in de ouderdom van 93 jaar.

Amsterdam: A. Damhoff -B ödeker
Amsterdam: E.U. Ruijsenaars-Damhoff

F.E. Ruijsenaars
Vorden: J.H. Damhoff

CA.M. Damhoff-ten Broek
Klein- en achterkleinkinderen

Amsterdam, 7 december 1987
Correspondentie-adres: J.H. Damhoff
Kapelweg 3, 7251 KM Vorden

Sttvana Support

Slechts 1 week!

Gevoerde korte laars
in zwart leer
normaal 84,95 NU 59,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

het kussen dat nek- en
hoofdpijn helpt voorkomen!

HELMINK meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN -TEL. 05752-1514

\

\

Een beter hoofdkussen
Nederlandse vinding maakt
einde aan het slecht slapen

Politievaria
Pas de laatste jaren i
gaan beseffen dat hij (of zij) een derde
van zijn leven doorbrengt in bed. En
daardoor zijn we (gelukkig) precies
geworden met kiezen van ons bed. De
matras en de bedbodem ea^et dek-
bed worden met zorg gekd^P en te-
recht.
Des te verwonderlijker is het dat aan
het hoofdkussen zo weinig aandacht
wordt besteed. Soms kun je zien dat
iemand f 2.000,- heeft besteed aan het
bed en bodem en dan nog zegt: "O ja,
en doe er voor f 25,- nog even twee
kussens bij".
Hoofdkussens, waar je met je hoofd
op ligt.
Geen wonder dat er nog zoveel men-
sen onuitgeslapen rondlopen, met
hoofd- of nekpijn, die beslist niet uit-
gerust zijn op hun goede bed. Want ie-
dereen zal begrijpen dat een goed
hoofdkussen letterlijk hoofdzaak is.

De kussenfabrikant Jade B. V. zat dat
zo hoog dat hij eens is gaan praten met
de Deventer Academie voor Fysio-
therapie. Hij heeft een revolutionair
kussen ontwikkeld dat vervolgens
door deze Academie getest is en de re-
sultaten zijn verbluffend: zelfs bij
chronische patiënten was er duidelijk
verbetering.

Toch is dit geen medisch kussen. Het
is een gewoon kussen, dat iedereen
die goed uitgerust wil opstaan, zou
moeten gebruiken. De werking berust
op een heel oud, reeds bij de Romei-
nen bekend principe: de neksteun.
Als de nek tijdens de slaap goed on-
dersteund wordt zorgt dit ervoor dat
de hele wervelkolom kan ontspannen
tijdens de slaap.
Dit helpt niet alleen nek- en rugklach-
tente voorkomen, het zorgt ook voor
een heel ontspannen nachtrust.

Silvana Support, want zo heet dit
wonderkussen, is een volledig gepa-
tenteerd produkt. De ingebouwde
nekrol wordt geperfectioneerd door-
dat het kussen verder drie vakken telt
van afzonderlijke dikte. Zo ligt de wer-
velkolom altijd recht, of u nu in uw
slaap op de zij of op de rug draait.

Al met al wordt het hoog tyd dat u eens
kritisch gaat kijken naar uw kussen.
Want nu dit kussen er is, heeft u geen
enkel excuus meer om niet uitgerust te
zijn.

Informatie over en verkoopadres van
het Silvana Support kussen zijn te ver-
krijgen bij Helmink BV, Zutphense-
weg 24, Vorden, tel. 05752-1514.

Op 5-12-'87 deed een inwoner van Vorden aangifte van diefstal van zijn fiets. Hij
had de fiets afgesloten gestald in de stalling van het station van de Spoorwegen.
De fiets is een roodbruine damesfiets, merk Gazelle, met postcode ingegra-
veerd.

Op 5-12-'87, ±16.05 uur, bezocht een inwoonster uit Zelhem de algemene be-
graafplaats te Vorden. Terwijl zij op de begraafplaats was, parkeerde een andere
automobilist zijn auto naast de hare. De inzittende stapte uit en morrelde aan de
andere geparkeerde personenauto. Een attente inwoner van Vorden lette ver-
volgens goed op en verrichtte reeds enige handelingen en noteerde de brood-
nodige gegevens.
Hierna reed de bestuurder, die zich betrapt voelde, weg. Bij nader onderzoek
bleek, dat men met behulp van een steekvoorwerp had getracht de geparkeerde
auto open te breken. De rijkspolitie Vorden werd van het voorval op de hoogte
gesteld en stelde onmiddellijk een onderzoek in. Tevens werden de omliggende
politie-instanties van het geheel op de hoogte gesteld. Diverse parkeerplaatsen
in de groep Vorden werd door de politie bezocht. Omstreeks 16.30 uur trof de
rijkspolitie Vorden op de parkeerplaats van het streekziekenhuis 'Het Nieuwe
SpittaaP te Warnsveld de personenauto aan die geheel voldeed aan het opgege-
vene. Tussen de geparkeerde auto's aldaar zag men 2 mannen rondlopen die na
controle opgaven de bestuurder en inzittende te zijn van de gesignaleerde auto.
Na aanhouding volgde een onderzoek aan de kleding en werden diverse be-
roepsinbrekersattributen op hen aangetroffen. De beide verdachten bekenden
geweest te zijn in Vorden. Ze zijn in Apeldoorn in het districtsbureau der rijk-
spolitie ingesloten. Een recherche-team van Vorden doet het onderzoek. Tot op
heden zijn 7 zaken bekend geworden. De verdachten bekenden enkel interesse
te hebben voor tasjes met inhoud.
De moraal is weer: Voorkomen is beter, dan... Over dit onderwerp heeft de poli-
tie voor U diverse folders/brochures. Om af te halen.

De rijkspolitie Vorden

Projekt Rijksweg 841
Resultaten projekt Rijksweg 841 van l november tot l december 1987.
Groep Vorden.

gordel 10
gladde band l
verlichting
kent./rijbew. diversen 2
remlicht 4
opgevoerde bromfiets 10
APK 3
diversen RW bromfiets/fiets 4
snelheid eigen opsp. l
kleven l
Rijtijdenwet/besluit l
alcohol
(blaasproeven) 50 x

(rijverbod) l x
(bloedproef) l x
snelheid opvang (radar) 44 x
(hoogste snelheid binnen bebouwde
kom: 110 km/uur)
(hoogste snelheid buiten bebouwde
kom: 160 km/uur)

totaal aantal p.v.'s

totaal aantal manuren

81

78

waarschuwingen geschat: ruim twee-
maal het aantal p.v. 's

Aantal aanrijdingen op de Rijksweg 841 vanaf de Kapperallee t/m de Wilden-
borchseweg

1983
1984
1985
1986
1987

oktober
6
5

12
18
l

november
14
10
18
15
5

december
10
6

21
16
9

- Van de zes aanrijdingen tot nu toe zijn er drie van weinig betekenis
(bijv. parkeersch.).

- Bij de overige drie aanrijdingen viel slechts één licht gewonde.

Resultaten van de verkeersgroep zijn nog niet bekend.
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