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ACHTERHOEK GALA op
Nieuwjaarsavond in zaal
'Concordia' - Hengelo (G.)!
Het groots opgezette popfestijn, genaamd 'Achterhoek gala', overtreft alle verwachtingen! Onder
het publiek bestaat grote belangstelling voor dit 'nieuwjaarsfeest', dat dreigt uit te groeien tot een
Achterhoeks 'Woodstock'!
De ingrediënten zijn er dan ook naar: enthousiaste artiesten uit de Achterhoekse pop-scène, waar-
onder musici van formaat, verlenen hun muzikale medewerking; een hardwerkende organisatie die
alles in goede banen leidt, en een sfeervol aangeklede zaal.
Uit de ruim 25 optredende artiesten
heeft de organisatie vijf éénmalige
bands samengesteld. Binnen het totale
ensemble zijn praktisch alle bekendere
Achterhoekse popgroepen vertegen-
woordigd. De handleden komen voort
uit onder andere: White Heat, Nor-
maal, Ides of May, Jamback Affair, No
Excuse, Lont Tall Ernie, Vandenberg,
De Gigantjes, Flavium, Ssst, Gent
Band, Hanska Duo, Oxx Band, Tune
Up, Ghess Blues Band, Undercover,
etc.
()ok enkele organisatoren van dit spek-
takel spelen mee: Jan Manschot, sinds
kort ex-drummer van Normaal, is mu-
/.ikaal nog lang niet uitgeput! Jan
drumt aardig aan de weg naast zijn
werk als freelance-verslaggever van
Omroep Gelderland.
Mede-organisator Ap Daalmeijer
speelt ,nog steeds bij de door hem ge-
formeerde Lochemse bluesbend Ides
of May. Ap, de Achterhoekse Bob Dy-
lan, ver/orgt samen met Jan Manschot
de samenstelling van de vijf optreden-
de bands. Hun voorstel om aan het
eind van het Achterhoek gala een mas-
sale sessie te vormen met alle artiesten
(ruim 25!) sloeg in als een bom! Ver-
wacht mag worden dat die sessie de
klapper van de avond zal worden!

Onder al die artiesten zijn musici van
formaat. Zo is daar Nico Groen, de
vroegere drummer van Flavium, Nor-
maal en No Escuse; Bert Heering, zan-
ger van Vandenberg, die bezig is aan

een come-back in de popwereld;
Normaal-leden Paul kemper en Fokke
de Jong treden op; Tim Disney, zanger
van White Heat, zal aantreden, evenals
Alan Gascoigne, Hans Hoog Stoeven-
belt en Alan McFarlane (ex-Long Tall
Emie).
Riek Stokes, de sympathieke saxspeler,
Mieke Stemerding van de Gigantjes;
Maarten Emmen (na een moeilijke
ziekteperiode voor het eerst terug op
het podium), gitarist van Ides of May:
/ i j allen spelen op het Achterhoek
gala.
Willem te Molder, manus van alles, zal
zonder twijfel vol overgave zijn basgi-
taar hanteren; Alfons Haket, ex-Long
Tall Ernie, een beetje grijs misschien,
maar volop aanwezig; Bert van Dijk, de
perfectionste, bijgenaamd Qbus; Ferdi
Jolij, rappe gitarist die nooit is wegge-
weest; Dick Kemper, bassist van klasse,
altijd bezig met muziek; Hans Keuper,
bespeelt monica; zangerjan van Os zal
alles uit de kast halen; zangeressen Sa-
bine Elfers en Clarita Sloot eveneens,
maar dan een oktaafje hoger; Harry
klein Hulzen bespeelt bariton-sax.

Kortom een overvloed aan talent is
aanwezig op l januari a.s. in zaal 'Con-
cordia'! Tijdens de (korte) pauzes tus-
sen de optredende acts zal het Hanska
Duo het publiek vermaken. Dit duo,
bekend om hun komische nummers,
mag natuurlijk niet ontbreken op het
Achterhoek gala.
De grootste publiekstrekker is echter

ongetwijfeld Lee Roberts. De organisa-
tie is terecht bijzonder trots op de toe-
zegging van deze Amerikaanse soul-
zanger. Met zijn hit van ongekend
groot formaat 'Sweet soul music' werd
Lee in 1967 een wereld-ster. Dit num-
mer is voor velen dé herkenningsmelo-
die voor de jaren zestig Memphis-
sound. Met 'Funky street' en 'Let's go
steady' kregen zijn hits een vervolg.

Na tien jaar (!) afwezig te zijn geweest
op de podia, beleeft het Achterhoek
gala de primeur van zijn come-back!

De voorverkoop van het Achterhoek
gala loopt inmiddels als een trein. Be-
zoekers worden dringend aangeraden
tijdig in het bezit te komen van en-
treekaarten. Gezien de belangstelling
vanuit het publiek zal de zaal. waar-
schijnlijk uitverkocht raken. Kaarten
zijn bij voorverkoop verkrijgbaar bij
café 'Schut' te Vorden, bar 'In den Ol-
den keyzer' te Lochem, café 'de Prohs'
te Zelhem. platen/aak 'Full House' te
Doetihcn^ben bij zaal 'Concordia' te
Hengelo ^F>.
Er worden maximaal 1.100 bezoekers
toegelaten. Het cafégedeelte zal bij de
zaal worden betrokken.
Bij binnenkomst zal door de organisa-
tie, die beMaat uit de muzikanten Jan
Manscho^VAp Daalmeijer, organisa-
tor Hamrme van der Wal, en de Stich-
ting HAM-party een gratis Nieuwjaars-
borrel met oliebol aan de bezoekers
worden aangeboden.

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

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

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

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

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

'IEUWJAARS-
RECEPTIE OP

WOENSDAG
3 JANUARI 1990

Op woensdag 3 januari 1990 houdt het
gemeentebestuur een nieuwjaarsre-
ceptie in het gemeentehuis. Deze re-
ceptie begint om 20.00 uur en duurt
tot ongeveer 21.30 uur.

FSTEKEN VAN
VUURWERK

Het afsteken van vuurwerk is toege-
staan op 30 december van 08.00 tot
20.00 uur, op 31 december 1989 na
20.00 uur en op l januari 1990 voor
02.00 uur.
Denk bij het afsteken van vuurwerk aan
de veiligheid van anderen en aan die
van uzelf! Neem daarbij tenminste de
volgende regels in acht:

— koop alleen vuurwerk van een goe-
de kwaliteit waar een Nederlandse

gebruiksaanwijzing bijzit. De winke-
lier met een vergunning kunt u her-
kennen aan een biljet met de tekst:
'Verkoop Vuurwerk, Roken en
Open Vuur Verboden';
vuurwerk mag alleen verkocht wor-
den aan personen ouder dan 18
jaar;
koop geen pakket kindervuurwerk
voor de kleintjes, koud vuur bestaat
niet, vuurwerk voor kinderen even-
min;
lees de gebruiksaanwijzing van te
voren. Op het moment dat vuur-
werk afgestoken mag worden is het
donker en dan is de instructie niet
te lezen;
steek vuurwerk alleen aan met iets
dat gloeit, zoals een brandende si-
gaar of sigaret. Een vlam van een
aansteker of lucifer kan de lont er-
gens in het midden aansteken en
dat verkort de tijd tot explosie;
steek geen vuurwerk aan dat een be-
schadigde of gebroken lont heeft,
vaak zijn dat aanstaande weigeraars,
of leveren ze andere ontstekings-
problemen;
steek weigeraars nooit opnieuw aan.
De kans dat er geen tijd is om op
veilige afstand te komen, is veel te
groot;
steek elk vuurwerk apart aan, vuur-
werk bundelen is levensgevaarlijk;
steek vuurwerk nooit in de hand af.
Zet vuurpijlen voor het afsteken in
een fles. Die fles moet ingegraven
zijn in de grond, zodat hij niet kan
omvallen als de vuurpijl omhoog
gaat. Is de grond te hard of bevro-
ren, dan kan de fles gedeeltelijk met
zand worden gevuld;
denk aan de huisdieren. Hun oren
zijn veel gevoeliger voor knallen
dan de onze. Houd ze binnen en
zelfs daar hebben ze het al moeilijk
genoeg;
ruim na het afsteken zoveel moge-
lijk op straat de rommel op. Daar-
mee voorkomt u dat er de volgende
dag allerlei 'weigeraars' worden ver-
zameld en opnieuw afgestoken.

Advies en klachtenlijn.
Wilt u meer weten over vuurwerk of
heeft u vragen of klachten over
(on)veilige produkten, dan kunt u gra-
tis bellen naar de Advies— en
Klachtenlijn van de Stichting Consu-
ment en Veiligheid, telefoon
06-0220220. Ook kunt u een briefje
sturen in een envelop zonder postzegel
naar: Stichting Consument en Veilig-
heid, Antwoordnummer 17035, 1000
SL Amsterdam.
Deze informatie is een gedeeltelijke
weergaven van een folder van de Stich-
ting Consument en Veiligheid.

PENINGSTIJDEN
DEPOT

CHEMISCH AFVAL
VERRUIMD

Het gemeentelijk inzameldepot aan de
Enkweg is met ingang van l januari
aanstaande iedere maandag van 16.00
tot 17.00 uur geopend,
ledere maandag kunt daar dus uw che-
misch afval inleveren, zoals batterijen,
verfresten, verdunners, fotochemica-
lien, oude t.l. buizen, spuitbussen, la-
kresten etc. etc.
Heeft u twijfels of iets tot chemisch af-
val gerekend kan worden: bel met het
gemeentehuis en we zullen trachten u
zo snel mogelijk uitsluitsel te geven of
u uw stoffen in kunt leveren op het de-
pot.

ILIEUPRIJS

Op 9 april 1990 zal de provincie voor
de eerste maal de Gelderse milieuprijs
voor bedrijven uitreiken. Ieder bedrijf
dat denkt een aanspraak te kunnen
maken op deze prijs voor milieubewust
ondernemen, kan contact opnemen
met de provincie Gelderland.
Een deskundige jury zal alle inzendin-
gen beoordelen.

CERTINA DS:
een horloge met karakter

De internationale allure van Certina.
Swiss Made. Onverwoestbaar en func-
tioneel. Kortom: sportieve horloges die

tegen een stootje kunnen.

CERTINA-DS
Zwitserse traditie

qe> juwelier
siemerjnk• • ••
oo opticien

Kerstmarkt op
'De Dorpsschool'
In het kader van de kerstviering werd
op de openbare basisscho(iM|e Dorps-
school' dit jaar een kerstm^P georga-
niseerd. Al weken van te voren waren
alle kinderen van de school, van klein
tot groot, bezig artikelen voor deze
markt in elkaar te knutselen. Kerst-
boomversieringen, handgevormde
kaarsen, servetringen, onderzetters,
kerstkaarten en nog vele andere kerst-
attributen konden op donderdag 21
december aan de man gebracht wor-
den.
Ouders, verzorgers, opa's, oma's,
broers en zussen lieten zich niet onbe-
tuigd en kwamen in grote getale om
hun aankopen te doen; voor één of
slechts enkele kwartjes kon men al
eigenaar worden van de leukste din-
gen.
Enkele door de kinderen zelfgeorgani-
seerde dingen brachten ook nog eens
het nodige op, evenals de door de
kerstman geleide verkoping-bij-opbod
van o.a. zelfgebakken cakes en hand-
versierde kaarsen. De gezellige drukte
in de school werd verhoogd door het
gezang van kinderkoren; natuurlijk
was er ook de traditionele chocolade-
melk. Dank zij het enthousiast kopen-
de publiek waren alle kramen aan het
eind van de avond 'los' en kon een net-
to-opbrengst van f 700,- geteld wor-
den. Dit bedrag zal overgemaakt wor-
den aan de manege 'Zonder Drempels'
te Bennekom, een manege die zich ten
doel stelt het paardrijden mogelijk te
maken voor ernstig lichamelijk en
geestelijk gehandicapte kinderen.

Oudejaars crossloop
Zaterdag 30 december organiseert de
VRTC 'De Achtkastelenrijders' een
Oudejaars crossloop. De deelnemers
kunnen kiezen uit vier afstanden, te
weten: 2.5, 5, 10 en 15 kilometer. De
start is 's morgens vanaf het Gemeen-
telijk Sportpark aan de Oude Zutphen-
seweg.
Voor elke afstand zijn ereprijzen be-
schikbaar. Tevens wordt er voor elke
eerst aankomende dame op alle afstan-
den een speciale prijs beschikbaar ge-
steld. Kleed- en douchegelegenheid is
op het sportpark aanwezig.

Geboren: Torn Pelgrum.
Gehuwd: N.P. van den Hoven en M.H.
Liebrand; J.H. Hattink en B.J.A. Tan-
kink.
Overleden: mevr. A. Harmsen, oud Hl
jaar.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 31 december 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens; 19.30 uur Avondgebed op Oude-
jaarsavond ds. H. Westerink.

Geref. kerk Vorden
Zondag 31 december, Oudejaarsdag 10.00 uur
ds. P.W. Dekker; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.
Maandag 1 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 30 december 19.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 31 december 19.00 uur Oudejaarsvie-
ring.

RK kerk Vorden
Zondag 31 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Maandag 1 januari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 31 december-1 ja-
nuari Past. Simons, tel. 05457-71383.

Hulsarts 30-31 december-1 januari dr. Dage-
vos. Alleen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos
woont niet aan de praktijk. Belt U dus eerst op
als U wilt komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 30 december 12.00
uur tot zondagmiddag 17.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Vanaf zondagmiddag 17.00 uur tot en met
maandagavond 1 januari ds. Breukink, tel.
1566.

Tandarts 30-3? december-1 januari P. Waart,
Barchem, tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

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

maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

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

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje maand december mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen vóór negen uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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.

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 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.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 december 10.00 uur ds. C. Boch-
anen, Oudejaarsdienst.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 31 december 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 31 december-1
januari Past. Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks 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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden 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; donder-
dag 10.45-11 45 uur.

NCVB
De NCVB organiseert woensdagmid-
dag 3 januari een nieuwjaarsontmoe-
ting, welke wordt gehouden in het
Dorpscentrum.

Veldtoertocht
De veldtoertocht die de RTV Vierak-
ker/Wichmond zondag organiseerde
trok ruim honderd deelnemers. De
start was vanaf de camping 'De Kleine
Steege' in Wichmond. De rit met een
lengte van 45 kilometer voerde de deel-
nemers door de omgeving van Hack-
fort, Groote Veld, De Belten en weer
terug richting Wichmond.

sponsorloop
Het jeugdbestuur van de voetbalvere-
niging 'Vorden' organiseert zondag 21
januari een loopathon-sponsorloop.
De opbrengst hiervan komt ten goede
aan de kas van de jeugdafdeling. Voor
deze loopathon wordt op het voetbal-
veld een ronde uitgezet van 300 meter.
Door de F en E pupillen wordt maxi-
maal 25 minuten gelopen; door de D
pupillen en C junioren max. 40 minu-
ten en door de A en B junioren, senio-
ren en donateurs max. 60 minuten.
Tevens zal een prominentenrace plaats
vinden met een minimale inzet van een
tientje per ronde. De prominenten-
loop is maximaal 60 minuten.



Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27.

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuw/aar

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Dorpsstraat 9, Vorden.
telefoon 05752-1567.

Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

KAPSALON BEERNING

wenst allen een
voorspoedig nieuw/aar

Kaptein's oliehandel b.v.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

J.A.G. HEINTJES
Vorden, telefoon 1417

Verzekeringen en financiering

wenst allen

een voorspoedig 1990.

met
Televisie

reparaties
. direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIM IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

siemerink
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Schoen reparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4. tel. 1342.

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

De hoogste garantie voor
UW LIJFRENTE
Natuurlijk bij...

Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Voor goede
AUTO-
rijlessen naar BDVAB

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Wij wensen u allen
een Voorspoedig

1990.

LAND- EN
TUINBOUWMECHANISATIE

REPARATIE

JOWE
KEIJENBORG - Tel. 05753-2026

Autobedrijf Groot Jebbink
en medewerkers
wenst iedereen

een
pechvrij 1990

toe.

Rondweg 2 - Vorden

Een
gelukkig en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
"VORDEN\"

AUTORIJSCHOOL

erkend door de BOVAG Insulindelaan 38 Vorden, tel. 05752-1098

Wenst u een geslaagd
en rijvaardigm 1"°•L* • •

ERKEND DOOR DE BOVAG

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

BARENDSEN
Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742

EEN VOORSPOED/G NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. LAMMERS
meubel, tapijten en lederwaren

Fiets- en bromfietsspecialist

Reind Zweverink
de Ikink 8 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2888

wenst al zijn klanten, vrienden
en bekenden een heel goed

en gezond 1990.

Wij danken U voor het genoten vertrouwen
in het afgelopen jaar.

LOODGIETERSBEDRIJF

Fa. WILTINK
en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een Voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
OOK IN 1990 TOT UW DIENST

wenst u een
gelukkig Nieuwjaar

Brinkertiof 82 - Vorden - Tel. 2783

AIMBO
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1990.

Info: Tel. 2003 en 3127.

Fa. F.J. Wolsing
Vorden -Telefoon 05752-1 209

VERHUUR VAN VERLICHTING,
TENTEN, TENTAANKLEDING EN
GELUIDSINSTALLATIES, TEVENS
ORGANISATIE

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2421

een voorspoedig
1990

BOftGOQJEf)
Naaimachinespecialist
Nieuwstad 31 - Lochem

Voor naaimachines en kleinvak

- Bernina - Bernette
- Husqvarna - Lewenstein
-Anker

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats. Voor informatie en reparatie:

f\O7Afi, Tevens wensen wij allen
— 3^ l "*0 een gglukkig njeuwjaar

Wij wensen u

een
voorspoedig 1990

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G.J. Bosman
en medewerkers.
Kervelseweg 23, Hengelo Gld. Tel. 05753-2619

Wij wensen u
een voorspoedig

1990
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7250 AB Vorden

SALON >MARIANNE<
DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

wenst u een verzorgd
en gelukkig 1990

Banketbakkerij Wiekart

Bakkerij Oplaat

't Winkeltje in vers brood en banket Schurink

Echte bakker van Asselt

zijn gesloten op
dinsdag 2 januari

géén Oud en Nieuw

zonder 'echte' oliebollen
8L en 'echte' appelbeignets

van de Echte Bakker

Echte Bakker
VAN ASSELT

wensen u
een voorspoedig nieuwjaar.

Zutphen, Weg naar Laren 56. Telefoon 05750-13813
Vorden, Dorpsstraat 8. Telefoon 05752-1000

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. 05752-2414 of 05759-2118 wenst u een goed 1990.

29-30
december

volop goedgekeurd

Vuurwerk
SUETERSSPEELGOED ^ • LJ W

HUISHOUDEN |̂ ^ JJ
KADOSHOP %Ji %^ •• • ™ • ' ̂ *

DORPSSTRAAT 1 5 7 2 5 1 BA VORDEN TEL. 3566



Fam. Schurink

en medewerkers

wenst een ieder

een gezond en voorspoedig

1990
't winkeltje in vers brood en banket

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

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 11

wenst u allen

een voorspoedig
nieuwjaar

INSTALLATIETECHNIEK

Lindeseweg 19 - Tel. 05752-6480/6730

ONTIJZERING ONTHARDERS POMPEN EN BRONNEN
PLAATSEN VAN O.A. WATERTECHNISCHE INSTALLATIES

VOOR ZOWEL BEDRIJVEN ALS PARTICULIEREN

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

H J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 22

wenst allen

een gezond en
voorspoedig 1990

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

STUCADOORSBEDRIJF

Ventersteeg 3, Ruurlo
Telefoon 1704

wenst U
een voorspoedig 1990

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

en medewerkers, wenst iedereen

een voorspoedig 1990

Wij wensen U

een gelukkig en
een voorspoedig 1990

FAM. HELMINK
Zutphenseweg 24.

EN MEDEWERKERS

Wij wensen allen

een voorspoed/g nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

„Tragter" en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Directie
en medewerkers (sters) van

wensen u
b.v.

een voorspoejüg 1 990

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERSÜ
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van het af-
gelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

Q J. Janssen's
Vee- en vleeshandel b.v.
Exportslachterij Apeldoorn en medewerkers wensen u

een gelukkig nieuwjaar

Mede dankzij u was 1989 een
goed jaar en samen wordt ook 1990
vast een succes.

Wij wensen u
een
plezierige jaarwisseling

ce> juwelier
sfemerink

. • • ••<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
en Kluvers Sport Totaal

Diny Reintjes-Wolsing
ALGEHELE VOETVERZORGING

WENST ALLEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 1417.

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H J. GROOT ROESSINK
Vaalverinkdijk 1 - Hengelo Gld.

EN MEDEWERKERS

bedankt alle cliënten
voor het genoten vertrouwen
in het a/ge/dflh jaar.

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1990 toe.

Het bestuur van sportvereniging

l"„RATTI
wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

u schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523

Directie en medewerkers
wensen u allen

een
voorspoedig 1990.

U allen

een voorspoedig
en sportief 1990
toegewenst

VELOCITAS

Voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

Martens
iteeds JoeltrtfftnJI

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

HJ. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

Karnavalsvereniging

„De Deurdraejers

wenst u allen

een voorspoedig
en gezond

1990

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij
wensen

al onze klanten

Gelukkig
1990

Dekker Electro
Zutphenseweg 10 - Vorden

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Wij wensen u een
voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK
Vorden
Decanijeweg 3

KAPSALON

WIEKART
EN MEDEWERKSTERS

wenst allen
een gezond en
voorspoedig 1990.

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december
jongstleden heeft besloten invulling te geven aan het
volume-besluit 1990 Wet Stads- en Dorpsvernieu-
wing, en wel als volgt:
a. woningverbetering (hoofdstuk 2

subsidieverordening) f 65.000,-;
b. monumenten en herstel rieten

daken (hoofdstuk 3) f 50.000,-;
c. midden- en kleinbedrijf (hoofdstuk 4) f 50.000,-;
d. overige steun (hoofdstuk 5) f50.000,-;
e. gemeentelijke activiteiten, te weten:

— bijdrage in kosten omleidingsroute/
reconstructie rijksweg ca. f 75.700,-.

Totaal f 190.700,-.

Vorden, 28 december 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat Ge-
deputeerde Staten van Gelderland respectievelijk
Overijssel hebben goedgekeurd de navolgende ge-
meenschappelijke regelingen:
- Regeling Gewest Midden-IJssel;
— Interkommunale organisatie Verenigde Rijwielpa-

den in Gelderse Achterhoek;
— Subsidiëring Stichting Schooladviesdienst Oost-

Gelderland te Doetinchem;
— Streekarchivariaat;
- Regeling Bestuursacademie Oost-Nederland;
— Bijzondere Onderzoeks- en Opsporingsambte-

naar;
— Rekreatieschap 'De Graafschap';
— Werkvoorzieningsschap Delta.

Genoemde regelingen zijn ingeschreven in het regis-
ter als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeen-
schappelijke Regelingen. Gedurende een termijn van
drie maanden liggen deze regelingen voor eenieder
kosteloos ter inzage en zijn tegen betaling van de kos-
ten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 28 december 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD
O5735-1788

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer DU:
Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten.
Of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bodeqo

1 Jtotrtoffdt je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

OUDEJAARSAANBIEDING

APPELFLAPPEN

5 HALEN 4 BETALEN

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

•••̂ •̂

l P^

dinsdag 23 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF

HOVENIERSBEDRIJF
Batsdijk 6B
7261 SP Ruurlo
Tel. 05735-2560

wenst iedereen een Voorspoedig 1990.
Tevens zijn er nog enkele weekomslagkalenders
af te halen.

Door het aantrekken van een vakbekwaam hovenier
zijn wij vanaf 1 -1 -1990 in de gelegenheid het

— ontwerp
— aanleg &
— onderhoud

van uw tuin, etc. te verzorgen.

Wij zullen ook hierin die kwaliteit leveren, welke u van
ons c-ewend bent.

Voor advies en offerte houden wij ons gaarne aanbe-
volen.

Wegens inventarisatie
dinsdag 2 januari de
gehele dag BESLOTEN.

SPEELGOED ^P [̂  ̂ 1

HUISHOUDEN ^ 11 l • «S ̂
KADOSHOP \+ -*Mmm l LI l W

DORPSSTRAAT 15 7251 BA VORDEN - IfcL 3566

COVERS BRUIDSMODE toont dinsdag 23 januari
de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode-gebied.

Behalve het laatste nieuws uit de bruidswereld toont
WALLE TEMPELMAN de mogelijkheden voor de bruidegom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat zien hoe mooi een bruidsreportage kan zijn.

WIM HOL voorziet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten

en Banketbakker PI ET JANSEN
toont zijn specialiteiten voor zo'n feestdag.

Een bruiloft zonder trouwringen is ondenkbaar en
juwelier SLOTBOOM laat dan ook vele variaties zien.

Dat WE VO-DR U K meer kan dan alleen trouwkaarten drukken
ziet u dan ook.

Reisbureau EL MUNDO bekend van "100 bruidsparen naar
Mallorca en Kreta" informeert U graag uitgebreid op deze avond.

Voor de haarverzorging tekent INGRID H AAR MODE

i Onze bruidsshow wordt gehouden
in de HANZEHOF te Zutphen.

De show begint om 20.00 uur
en zal ongeveer twee uur duren.

Tijdens deze show
wordt u een gratis consumptie aangeboden.

Kaarten b f 10,- kunt u bestellen bij:
COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen

"k Telefoon 05750 - 14418
k Kaarten alleen verkrijgbaar aan onze zaak.

Bestel voortijdig en voorkom teleurstelling.
Tot ziens op 23 januari in de Hanzehof.

Kunt u deze dag niet? Geen zorg,
COVERS BRUIDSMODE brengt deze show

ook in Zwolle op 13 en 14 februari.

BRUIDSMODE

Turfstraat 29 - Zutphen • Telefoon 05750-14418

OPENING
s on uut; vrij. v. 9.00-21.00 uur;

zat. v. 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr^vordcn bv
plavuizen — natu JBreen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

ZATERDAG
30 december 1989
organiseert V.R.T.C. 'De Acht-
kastelenrijders' te Vorden de

OUDEJAARSCROSSLOOP

Afstanden:
2,5,5,10 en 15 km.

Start:
Gemeentelijk sportpark,
Oude Zutphenseweg te Vorden.

Starttijden:
2,5 km : 10.30 uur
5 km : 10.45 uur
Wen 15km : 11.00 uur

Ereprijzen voor elke afstand.
Kleed- en douchegelegenheid
aanwezig.
Inlichtingen: tel. 05752-3112.

Tevens is er voor de eerst-
aankomende dame op elke afstand
ook een ereprijs beschikbaar.

DINSDAG 2 JANUARI
Smederij en Winkel

(Zutphenseweg en Kerkstraat 1)

GESLOTEN

BARENDSEN
Vorden

Prettige jaarwisseling
gewenst met

oliebollen,
appelbeignets, Berliner
bollen en vele soorten

hartige broodjes

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Wij zijn gesloten van 1 t/m 6 januari.

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst net de vakman
die veel narigheid in de Bekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen °
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

Wij wensen u een voorspoedig 1990. Wij starten 1990 met een

GRANDIOZE KNALOPRUIMING
KORTINGEN TOT WEL 50%
DINSDAG 2 JANUARI 1990 vanafSuurbij:

DAMESMODE

Doetinchem Dr. Huber Noodtstraat 14
Vorden Zutphenseweg 29

Winterswijk Misterstraat 78

Parkeren voor de deur.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 28 december 1989
51e jaargang nr. 39

VELOCITAS
De zw Velocitas is dit seizoen gestart met een tweede damesteam. Dit tweede team wordt gespon-
sord door 'de Herberg' te Vorden en is door deze sponsor in een ieuwe out-fit gestoken. Hiervoor
én voor de sponsoring van het stratenzaalvoetbaltoernooi van 7 en 14 januari a.s. is de zw Velocitas
hun zeer erkentelijk.

Staand van links naar rechts: R. terHuerne, K Seesing, H. ten Barge (sponsor), M. Duistermaat,J. Scholz, H. Eykelkamp (coach).
Zittend van links naar rechts: G. Rouwen, A Spithoven, A. Pierik, H. Spithoven,

Kerstconcert
Vordens Mannenkoor
Het Vordens mannenkoor komt al een aantal jaren in Vierakker
om daar om het andere jaar een kerstconcert te verzorgen; al of
niet in samenwerking met de kerkkoren van de Herv. Kerk te
Wichmond en het R.K. kerkkoor te Vierakker. Dit jaar is het con-
cert georganiseerd in samenwerking met de KPO Vierakker en wij
dachten dat dit ook zeer geslaagd was.
De avond werd begonnen met een sa-
menzang, daarna werd het openings-
woord gedaan door Mevr. E. Steman,
voorzitster van de KPO die de vele aan-
wezigen van harte welkom heette, in
het bijzonder heette zij het Vordens
Mannenkoor met hun dirigent Bert
Ni jhof welkom.
De heren uit Vorden verzorgden daar-
na het vocale gedeelte van deze avond
en Mevr. Fransen bracht op een fijne
manier een kerstgedicht en een kerst-
verhaal namens de KPO dames ten ge-
hore.
l)c avond werd beëindigd door Fr.
Broekman clie namens alle toehoor-
ders een dankwoord sprak aan al dege- "
nen die hadden meegewerkt aan het
slagen van deze avond, in het bijzonder
aan de dirigent van het Vordens Man-
nenkoor, Bert N i jho f die van zo'n

groot koor zo'n homogene groep zan-
gers had gesmeed.
Tot slot vroeg de Frater nog even de
aandacht voor de deurkollekte welke
bestemd was voor de restauratie van de
kerk.
De avond werd besloten met een sa-
menzang, 'Ere zij God'.
De opbrengst van de deurkollekte was
het mooie bedrag van f 456,-. De res-
tauratiecommissie dankt alle gulle ge-
vers voor dit mooie bedrag.
Na de kerkelijke viering hebben de da-
mes van de KPO hun kerstavond verder
gevierd in het Ludgerus-gebouw met
een gezellige bijeenkomst met als
hoogtepunt de Kerstman in eigen per-
soon, die voor iedere persoon een
aardige attentie had meegebracht. De
avond werd afgesloten met een over-
heerlijke koffietafel.

Trefcentrum
De Cosbo (Centraal Orgaan Samen-
werkende Bonden voor Onderen) uit
Vorden en de SWOV (Stichting Wel-
zi jn Ouderen Vorden) houden don-
derdag 4 januari een Nieuwjaarsinstuif
in het Trefcentrum. Gezamenlijk orga-
niseren COSBO en SWOV in januari
een cursus geheugentraining. Men
kan zich hiervoor nog tot l januari op-
geven.

Graafschap rij ders
Leden van de VAMC 'De Graafschap-
rijders' kwamen zaterdag in Lichten-
voorde tot de volgende resultaten:
Senioren 125 cc: 62 Erik van Ark; Se-
nioren 250 cc: H Carlo Mulder, 4 Peter
Bergsma; Senioren 500 cc: 9 Mees
Siers; 10 Johan Braakhekke.
Nationaal 125 cc: 7 Wim Zweverink;
Nationaal 250 cc: 8 Benno Schuppers;
Nationaal 500 cc: 2 Iginio Voorhorst;
Nationaal Viertakt: 4 Erik Mulder.

Volleybal
Heren DASHgoed op dreef
De heren van Dash hebben de afgelo-
pen week twee wedstrijden gespeeld,
welke beiden met 3-0 werden gewon-
nen. Tegen SVS uit Schalkhaar liet
Dash duidelijk zien dat ook tegen zwak-
ke tegenstanders goed spel geboden
kan worden. Spelverdeler Richard Bij-
enhof bracht zijn medespelers op
voortreffelijke wijze in stelling. De eer-
ste en tweede set eindigden in resp.
15-7 en 15-6.
In liet begin van de derde set was spra-
ke van concentratieverlies en liep Dash

een 1-7 achterstand op. Nadat in een
time-out orde op zaken was gesteld,
hervond Dash haar ritme uit de beide
voorgaande sets. Het werd uiteindelijk
15-8. Eindstand H-O.

Tegen WIK uit Steenderen speelde
Dash eveneens een prima partij. De
eerste set werd met 15-5 gewonnen. In
de tweede set ging het wat moeizamer.
Dash won desondanks met 15-9. De
derde set kende een merkwaardig ver-
loop. Dash liep uit tot 14-6, waarna de
ploeg een inzinking kreeg. WIK kwam
terug tot 14-12. Doordat Herman
Vlogman, in deze wedstrijd de uitblin-
ker, met een gevoelvol prikballetje het
overzicht behield, kregen de heren van
Dash met 15-12 toch nog de verdiende
overwinning: H-O.

Uitslagen
H. ree i . E Sociï-Dash O-H, Beker Heren
sp. Deventer-Dash l H-O, Beker Dames
DSC-Dash 2 3-1, DHC Epse 2-Dash 6
l-2,D2AEpsel-Dash30-H.

Programma
4 januari 1990: D P Voorwaarts 1-Dash
2, D2A Voorwaarts H-Dash H, DHA
Voorwaarts 4-Dash 5, DHC Voorwaarts
5-Dash 6, MC2 sp. Dev. C l -Dash C l.

6 januari 1990: D2 div.A Olympia-
Dash/Sorbo l, D2B Boemerang
2-l)ash 4, DHB Almen 2-Dash 7, HHC
Epse 1-Dash 4, JC1 ABS C l-Dash Cl,
JB l ABS B l -Dash B l, H l Dash l -Harf-
'sen l, Hl Dash 2-Terwolde l, H2B
Dash H-Hansa H, D4B Dash 8-Olympia
H, D4C Dasii 9-WiIhclmina 6, MA l
DashAl-HarfeenAl.

Wat wilt u drinken?
Wat wil je drinken? Als iemand op be-
zoek komt die graag een glaasje bier,
wijn of jenever drinkt, biedt u dat dan
maar 'fatsoenshalve' aan? Driejaar ge-
leden zcugfcn 11 van de 20 mensen
nog heb^P gevonden dat je 'uit be-
leefdheid' drank zou dienen te presen-
teren. Nu zeggen dat nog 9 van de 20.
Alcohol heeft dus minder te maken
met traditionele opvattingen over gast-
vrijheid ej^ezelligheid.

Althans, ̂ |l mag worden geconclu-
deerd uit een recent door het ministe-
rie van WVC gepubliceerd herhalings-
onderzoek naar de plaats die alcohol in
onze samenleving inneemt.
Gaan wij Nederlanders meer verant-
woord dan vroeger om met alcohol?
Die vraag kan met 'ja' worden beant-
woord. Door toenemende bewustwor-
ding wordt er minder gedronken. Het
percentage drinkers is in elk geval van
87% tot 8H% teruggelopen.

Veel meer drinkers doen een poging
tot matiging. Vroeger — dat is dan drie
jaar geleden toen precies zo'n zelfde
onderzoek werd verricht — zei één op
de tien drinkers wel eens zo'n poging
gedaan te hebben. Nu is dat aantal bij-
na verdubbeld. Maar proberen is niet
altijd slagen. Nu lukt het matigen in
driekwart van alle gevallen. In 1986 was
dat nog maar bij minder dan de helft
van de gevallen!

De meeste pogingen tot minder drin-
ken zie je bij mannen. Terwijl de kans
van slagen bij de vrouwen groter blijkt
te- zijn.

De afgelopen jaren zijn er meer veran-
deringen geweest. Zoals drinken tij-
dens het eten. Dat is ook aan het afne-
men. En, nam 15% van de drinkers in
1986 nog elke avond één of meer gla-
zen thuis, nu is dat nog 10%. M aar daar
staat tegenover dat er nu iets meer in
het weekeinde overdag wordt gedron-
ken.

Men is ook anders gaan denken over
wat 'normaal' drinken is. Vroeger von-
den de meeste mensen negen glazen
bier op een feestje in het weekend 'nor-
maal', nu, driejaar later, is dat vijf tot
zes glazen.

Elf glazen bier vindt men 'de uiterste
grens'. Die 'uiterste grens' lag in 1986
nog op 14 glazen.

Alcoholgebruik wordt door H5% van de
ondervraagden als een écht probleem
van onze samenleving gezien. Onder
jongeren is dat nog hoger: H8 procent
van de 15 t/m 24 jarigen ziet alcohol
als een belangrijk maatschappelijk
probleem. Daarnaast vindt 8 procent
van de bevolking (11 procent van de
jongeren) dat het gebruik van alcohol
moeilijkheden of problemen in de
eigen omgeving oplevert.

Opvallend is dat personen die de alco-
holmatigingscampagne van het mini-
sterie van WVC (bekend van de slagzin
'DRANK maakt meer kapot dan je lief
is') kennen, de alcoholproblematiek
vaker zien dan degenen die deze cam-
pagne niet kennen.

(officiële opening op zaterdag 6 januari 1990)

Natuurgenezer Bobby Aldenkamp
neemt nieuwe praktijk in gebruik
De niet alleen in deze regio, maar in geheel Nederland en ver daarbuiten erg bekende
natuurgenezer Bobby Aldenkamp neemt op zaterdag 6 januari 1990 een geheel nieu-
we praktijk op het adres Schietbaanweg 2 te Groenlo in gebruik. De officiële opening
van de nieuwe, modern ingerichte praktijk zal worden verricht door niemand minder
dan Hilbert van der Duim, niet alleen voormalig Europees- en Wereldkampioen
schaatsenrijden, maar ook een persoonlijke vriend van Bobby en echtgenote Rianne
Aldenkamp. Bij de openingshandeling zal Hilbert van der Duim geassisteerd worden
door Willem Nijkamp, de voormalige bewoner van het door de familie Aldenkamp
gekochte fraaie onderkomen.
Na de opening op 6 januari is er 's middags van twee tot vijf uur open huis voor iedereen, die belangstelling heeft
om eens een kijkje te nemen in de praktijk van de man, die in de maand september van dit jaar bij een grootscheep-
se manifestatie in het Westduitse Bonn nog werd gekozen tot één van de beste drie natuurgenezers uit geheel Euro-
pa. Vooral als gevolg van de internationale erkenning, die Aldenkamp ten deel viel, is het aantal patiënten dat een
beroep doet op de door hem perfekt beheerste natuurgeneeskunde erg toegenomen. Mede in dat daglicht gezien
was de verhuizing naar een beter en groter onderkomen noodzakelijk geworden. De praktijk van natuurgenezer Al-
denkamp is dagelijks geopend van negen tot twaalf uur en van half twee tot vijf uur. Voor het maken van een af-
spraak dient de telefoon te worden geraadpleegd. Ondanks de verhuizing is het nummer ongewijzigd gebleven, te
weten: 05440-61937.

Langs deze weg wenst de familie Aldenkamp iedereen in alle opzichten Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

28 Oliebollenactie, WIK Wichmond.
29 Open Tafel, De Wehme.
HO VRTC Oudejaarscrossloop, start

Gem. Sportpark.

JANUARI:
2 Soos Kranenburg.
H ANBO, Soos in Dorpscentrum.
H NCVB, Nieuwjaarsbijeenkomst.
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum.

4 Dansen Withmundi.
5 ANBO, Nieuwjaarsinstuif,

Dorpscentrum.
8 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'DeGoldberg'.
9 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Nieuwjaarskoffiemiddag.
9 HVG dorp,

Nieuwjaarskoffiemorgen.
10 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
10 HVG Wichmond,

Nieuwjaarsavoncl.
12 PCOB, Nieuwjaarsvisite, buiten

Vorden.

15 ANBO, Klootsc hieten/jeu-de-
boule, 'DeGoldberg*.

16 Oudheidkundige Vereniging
Vorden, Nieuwjaarsvisite.

16 KPO Wichmond, jaarvergadering.
16 NCVB.
16 Soos Kranenburg.
17 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
17 HVG dorp Vorden,

Jaarvergadering.
18 Bejaardenkring in Dorpscentrum.
19 Toneeluitvoering in 't

Ludgerusgebouw.
20 Deurdreajers, pronk/itting.

VOEDSEL-

In de gemeente Vorden, Hengelo-G, Steenderen en nog en-
kele plaatsen in de omgeving is een voedsëlinzamelingsaktie
t.b.v. het Roemeense volk georganiseerd.
De aktie begint op donderdag 28 december en eindigt op
zaterdag 30 december om 16,00 uur»

Gelet op de laatste ontwikkelingen in Roemenië is er dringend
behoefte aan vooral eiwit- en kalorierijke levensmiddelen
zoals:
* Almiron M2 babymelkpoeder * vleesconserven * blikken
margarine * waspoeder * meel (bloem) * suiker * olie * koffie-
bonen * cacao * thee.

Gedurende de aktieperiode staan er bij de diverse supermark-
ten containers opgesteld, waar u uw levensmiddelen in kunt
deponeren. Ook bestaat er de mogelijkheid om voedsel af te
geven bij de kerken in uw omgeving op zaterdag 30 december
'89 van 13.00-16.00 uur.

Uiteraard zijn naast levensmiddelen ook geldelijke bijdragen van
harte welkom. Deze zullen voor medicijnen worden besteed.

Kontaktadres: Vorden (05752) 1221
Hengelo-G (05753) 3738

DIT IS EEN BREED GEORGANISEERDE AKTIE, WAARBIJ ALLE LE-
VENSMIDDELEN DIREKT EN RECHTSTREEKS NAAR DE PLAATS VAN
BESTEMMING WORDEN GEBRACHT. (TRANSPORTMIDDELEN ZIJN
DOOR DERDEN GRATIS TER BESCHIKKING GESTELD.) GELDELIJKE
GIFTEN ZULLEN WORDEN BESTEED VOOR MEDICIJNEN.



Kastelenkalender
De bekende Kastelenkalender is vanaf heden weer verkrijgbaar.
Het is dit jaar weer in een andere uitvoering geworden, ook heb-
ben we nu Kasteel Suideras te Wichmond-Vierakker opgenomen,
met de kastelen uit Ruurlo, Hengelo en Laren (Terwolde) maken
wede 12 vol.

De kalender kost f 20,-, abonnees op Contact krijgen f 5,- reduc-
tie op vertoon van het betaalbewijs.

Zolang de voorraad strekt l -J*
is de kalender aan ons kantoor te koop:

Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30a.

IN DE WINTERMAANDEN:
Gezellig kegelen en/of bowlen en
hierbij barbecuen en/of warm-koud
buffet of 'n etentje

Dit kan natuurlijk bij:

Scheggertdijk 10
Almen Tei. 05751-1290

HORECA BUITEN CENTRUM
Mooie zalen voor uw partijen.

Tevens wensen wij een voorspoedig 1990.

2 en 3 januari zijn

Slagerij Slagerij
Rodenburg Vlogman

Dorpsstraat 32 Zutphenseweg 16
VORDEN VORDEN

GESLOTEN

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

Gesloten van

2januari
t/m 6 januari

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

^
B£.-J$y^

m

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 27, 28 en 29 december

DINSDAG
2 jan.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

WOENSDAG
3 jan.

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Voor Oud en Nieuw bakken wij voor U:
OLIEBOLLEN

APPELBEIGNETS
APPELFLAPPEN
APPELBOLLEN
SAUCIJZENBROODJES enz. enz.

Wilt u bestellen? Even 1373 bellen.

P.S. Woensdag 3 januari wordt er weer brood gebakken.
Wij wensen allen een goede jaarwisseling.

Debaktef

die zelf

elke dag

WARME BAKKER

R

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

NOG EVEN
EN WE GAAN VAN TACHTIG NAAR

NEGENTIG. DE TIJD GAAT SNEL, OOK
DIT JAAR IS VOORBIJ GEVLOGEN.

WIJ WILLEN U BEDANKEN VOOR HET IN
ONS GESTELDE VERTROUWEN EN

HOPEN U OOK IN 1990 WEER BIJ ONS
IN DE WINKEL TE ZIEN.

OM HET JAAR UITTE KNALLEN

Bief StUk 250gram6.75

Riblappen i k i o 16.90

Hamburgers spec.
4 betalen

Diverse soorten paté,

salades, droge worst,

grillworst, leverworst,

drumsticks, TV-sticks.

MARKTAANBIEDING

Erwtensoep nu. 3.25

Speklapjes 1 k,i0 7.95

Bami of Nasi
1 kilo 6.75

Slagerij Jan Rodenburg
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 1470

LETTERKASTEN•

•
i GEEN NAMAAK f O ft

| per stuk

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

'j

j

j

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 14 december 1989
tot 19 januari 1990

Het abonnementsgeld voor 1990 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 19 januari 1990 betaalt.

Betaalt u na 19 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 19 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag tl m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 • POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON OS7S2-1O10 - TELEFAX 05752-1086

De redactie.

Begin 1990 voordelig / f

OPRUIMING
START 2 JANUARI 1990

mode
Burg. Galleestraat 9 - VORDEN - Tel. 05752-1381



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons dochtertje

Nienke
Geboren 23 december 1989.

Evelien en
Frans Slutter

Mulderskamp 27
7251 EX Vorden

Peetoom: Edwin Bosman
Peettante: Gerda van Ommen

Met grote blijdschap en dank-
baarheid, geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon en
broertje

WILLEM BERNARDUS

We noemen hem

Jeroen 26-12-1939

Wijnand, Helma
en Gerwin Bijenhof

Brinkerhof 44,
7251 WR Vorden

Langs deze weg mijn hartelijke
dank aan iedereen voor al de
belangstelling, op welke wijze
ook gegeven, naar aanleiding
van mijn 25-jarig jubileum.

Nel Willemsen
Vorden, december 1989.

Hierbij willen wij iedereen be-
danken die op welke wijze dan
ook ons 40-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
Allemaal een gelukkig en ge-
zond 1990.

J.B. Hilge
A.G.M. Hilge-

Jansen

Margrietlaan 6, Vorden

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u be-
danken voor uw hartelijk me-
deleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

Geertruida
Kettelarij-
Zweverink

Uit aller naam
J. Kettelarij

Vorden, december 1989,
Prins Clauslaan 17.

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn lieve man, onze
vader en opa

Garrit Rietman
hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u zeer dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven. Daar het ons
onmogelijk is u allen persoon-
lijk te schrijven, betuigen wij u
hiermede onze oprechte dank.

J.H. Rietman-Hesselink
kinderen en kleinkinderen.

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat hij
voor ons betekend heeft, delen wij U mede dat heden
in de vrede van Christus is ontslapen, gesterkt door
het H. Sacrament van de Zieken, mijn lieve man, onze
vader en opa

Cornelis Wilhelmus Koers
op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: F. Koers-van Ginkel

Keijenborg: A.J.G. Gudde-Koers
P.J. Gudde

Susan, Carla

Putten:

Keijenborg:

Putten:

A.M. Herfkens-Koers
J.G.M. Herfkens

Christy, Riek

M.M.J. Niesink-Koers
J.Th.H.G.Niesink

Marjolein, Marieke

M.W. Koers
H.J. Koers-Bunt

Bart

26 december 1989
Ruurloseweg 9
7251 LA Vorden

De avondwake zal worden gehouden donderdag 28
december om 19.00 uur in Parochiekerk 'Christus Ko-
ning', Het Jebbink te Vorden, aansluitend is er tot
20.15 uur gelegenheid tot condoleren en afscheidne-
men in het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a
te Vorden.

De plechtige gezongen uitvaart zal worden gehouden
vrijdag 29 december a.s. om 10.30 uur in de R.K. Kerk
'Antonius van Padua' te Kranenburg, Vorden. Aanslui-
tend zal de begrafenis plaatsvinden op het R.K. Kerk-
hof aldaar.

Na de begrafenis is er eveneens nog gelegenheid tot
condoleren in Restaurant 'Schoenaker', Ruurloseweg
64 te Kranenburg, Vorden.

Op 1 e Kerstdag 1989 is na een werkzaam leven over-
leden, mijn zorgzame vrouw, onze moeder en oma

Alberta Krechtig-Schoot
Zij werd 72 jaar.

Vorden: J. Krechtig

Breda: Lous Krechtig
Jan Willem Stalpers
Maaike
David
Coen

Zutphen, 25 december 1989
Verpleeghuis 'Slingerbosch'

Correspondentie-adres:
Mevrouw L. Krechtig
Gouddonk 10,4824 DG Breda

Mijn vrouw is overgebracht naar het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag
28 december van 18.00-18.30 uur gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren en afscheidnemen.

De plechtig gezongen uitvaartmis zal worden opge-
dragen vrijdag 29 december a.s. om 12.30 uur in de
Parochiekerk 'Christus Koning', Het Jebbink te Vor-
den.

Aansluitend zal om 14.30 uur de crematieplechtigheid
plaatsvinden in aula 2 van het crematorium te Dieren.

Gelegenheid tot condoleren van de familie na de cre-
matieplechtigheid in de ontvangkamer van het crema-
torium.

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

YOGA
Gratis proefles

9 januari om 18.30 uur
Vorden, Molenweg 43

Inl.: Theo de Gans
Gediplomeerd leraar

yoga-vedanta.
Tel. 05756-3456.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

Schoenaker
Café - Restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

10 januari/5 februari
22 maart/19 april.

Aanvang 20.00 uur.

• TE KOOP:
Suzuki Alto 1984, 3-deurs,
Lz.g.st., 72.000 km.
A.W. Enzerink, Brinkerhof 10,
Vorden, Tel. 05752-2061.

IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• GEVRAAGD:
Woonruimte voor 2 perso-
nen omgeving: Hengelo -
Steenderen - Vorden. Brieven
onder nr. 39-1, Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
ZündappKS-50f 1400,-.
Tel.:05752-1417.

I Vuurwerk Vuurwerk

f Vuurwerkboetiek „Kerkepad"
Dorpsstraat 8 - Vorden

**! Verkoop
alleen op vrijdag 29 en zaterdag 30 december

vanaf 09.00 uur aan personen van
16 jaar en ouder.

J GEEN Voorverkoop WEL 10% KORTING
op al het vuurwerk en pakketten!

* Zeer scherpe prijzen
** * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * * * * *

*******************************#****#*
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OPRUIMING
vanaf 27 december
WIJ KNALLEN DEZE WEEK
GEEN ROTJES DE LUCHT IN
MAAR SCHIETEN DE PRIJZEN
OMLAAG

Profiteer de laatste dagen van 1989 nog van zeer

VOORDELIGE WINTERKLEDING

Wij geven nu

10-50%
ECHTE KORTING

AANBIEDINGEN GELDIG 77M ZATERDAG

Wij staan niet op de weekmarkt
op vrijdag 29 december.

Wij wensen iedereen 'n goede jaarwisseling
en 'n voorspoedig 1990.

DE VALEWEIDE-bloemen

Wij wensen iedereen
een Voorspoedig 1990.

voor:
* OLIEBOLLEN

* APPELBEIGNETS
* APPELBOLLEN enz.
* HARTIGE HAPJES

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Wij gaan weer open op
VRIJDAG 5 JANUARI

NIEUWJAARSCONCERT
zondag 7 januari 1990

Verzorgd door:

Muziekvereniging
CONCORDIA

Gastoptreden:

Vordens Mannenkoor
Aanvang:

11.30 uur Dorpscentrum
TOEGANG GRATIS

Off. GM-dealer voor OPEL/I6UZU

OPEL SERVICE

w. j.as? KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Metsel- en
timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486



Spelen met vuurwerk

VEEL mensen worden gefascineerd door het spelen met vuurwerk.
Eenmaal per jaar kunnen ze zich een paar uur lang helemaal uitle-
ven. En daar wordt op grote schaal en met veel enthousiasme van
geprofiteerd.

Het is een oude, internationale traditie om het nieuwe jaar in te lui-
den nfet oorverdovende knallen, hartverscheurende gillers en
kleurige, uiteenspattende vuurpijlen. Ooit was de traditie hoogst-
waarschijnlijk verbonden met het verdrijven van demonen, maar
dat zijn we anno 1990 al eeuwenlang vergeten.

GEVAARLIJK PLEZIER

DE pret is er niet minder om. Elk jaar
weer gaan er miljoenen rotjes en
vuurpijlen in rook en vuur op. Zelfs
mensen die er niet naar talen om zelf
vuurwerk te komen en af te steken,
zouden raar opkijken als de jaarwis-
seling zonder vuurwerk en knallen
voorbij zou gaan.
Spelen met vuurwerk is en blijft een
gevaarlijke bezigheid, ook al is het
honderdmaal traditie en al beieven
hele volksstammen mensen er on-
eindig veel plezier aan. Elk jaar ko-
men er eer honderden mensen met
min of meer ernstige verwondingen
bij hun huisarts, EHBO-post of zie-
kenhuis. Meestal zijn ze het slachtof-
fer van brandwonden of oogletsel.
Soms zijn nare, blijvende verminkin-
gen het gevolg.

Kinderen

VOORAL jonge mensen en kinderen
worden het slachtoffer van ongeluk-
ken met vuurwerk. Ongeveer 60%
van de ziekenhuisopnamen, die
meestal het gevolg zijn van min of
meer ernstige oogletsels, betreft jon-
geren gussen de 5 en 20 jaar.

Jonge kinderen zien kennelijk het ge-
vaar niet en staan te vaak op de ver-
keerde plek,waardoorzeeerderwor-
den getroffen door een weggegooid
of rondspringend stuk brandend
vuurwerk. En hun oogjes zijn nu een-
maal dichter bij de grond dan de ogen
van volwassenen. Ouders doen er
dus goed aan hun nageslacht in de
gaten te houden als er vuurwerk
wordt afgestoken.

De oudere jeugd wordt, gestimuleerd
door vaak rijkelijk gebruik van alco-
hol,eerder slachtoffer van onderlinge
stoerheid en waaghalzerij. En ook ou-
dere mensen zijn natuurlijk niet van
risico's uitgesloten. Iedereen die met
vuurwerk speelt of er naar staat te kij-
ken loopt een zeker risico. Dat risico
is niet te vermijden, zolang we de
oud-op-nieuw traditie willen voort-
zetten.

Tips

HET risico kan wel aanzienlijk be-
perkt worden door een aantal voor-
zorgsmaatregelen in acht te nemen.
De Stichting Consument en Veilig-
heid geeft, in samenwerking met SI-
RE, ookditjaarweereen vouwblad uit
met 11 oorverdovende tips:

WANT

Daarom betalen de leden
kunnen missen. Meestal
voelt de lezer, die nog geen
bodige' advertentie aange-
070-3846738. En u volgt
de ruim 1 miljoen leden

juist de trouwe leden van het Neder-
landse Rode Kruis weten maar al te goed
dat de gezamenlijke contributie de basis
legt voor de hulpverlening. Hulp aan
mensen, die lijden onder gevolgen van
natuurrampen en oorlogsgeweld. Aan
hongerenden en zieken in de Derde Wereld. Maar ook
aan de mensen binnen onze grenzen die hulp nodig
hebben. Bejaarden, gehandicapten, chronisch zieken.

jaarlijks het bedrag dat ze
per omgaande. Misschien
lid is zich door deze 'over-
sproken. Zo ja, even bellen
het goede voorbeeld van
die u zijn voorgegaan.

VELE MENSEN REKENEN OP HET NEDERLANDSE RODE KRUIS.
EN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS REKENT OP U ALS LID.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS POSTBUS 28120 2502 KC 's-GRAVENHAGE

Advertentie aangeboden door Drukkerij Weevers Vorden

1. Koop vuurwerk in een winkel met
vergunning.

2. Koop geen "kindervuurwerk"voor
de kleintjes.

3. Kies alleen vuurwerk met een Ne-
derlandse gebruiksaanwijzing.

4. Lees die gebruiksaanwijzing ruim
van tevoren (dus niet om 12 uur 's
nachts).

5. Steek alleen vuurwerk aan met si-
garet of sigaar (dus niet met luci-
fer of aansteker.

6. Steek weigeraars nooit opnieuw
aan.

7. Steek elk stuk vuurwerk apart
aan.

8. Steek vuurwerk nooit in de hand
af.

9. Zet vuurpijlen in een fles die ge-
deeltelijk met zand is gevuld.

10. Houd huisdieren binnen.
11. Ruim na het afsteken op straat de

rommel weer op.

Wie meer wil weten over veilig om-
gaan met vuurwerk kan gratis bellen
met de Stichting Consument en Vei-
ligheid, tel 06-22 02 20 of de plaatse-
lijke brandweer.

WATZUNJOUW
TOEKOMSTPLANNEN?

IK W IL G AAN
,. RENTENIEREN ALS

GLAZEN SPAARPOT.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Drukkerij Weevers bv in Vorden is een ruim 50 jaar bestaan-
de zaak, waar men tracht door middel van uiterst moderne
apparatuur kwaliteitsdrukwerk te maken.

CERTIFICAATHOUDER

(MINO DO» Dl
RUU VOOI DE CEITIFICITK

.

Drukkerij Weevers bv is certificaathouder
van de Vereniging Produktbewaking Grafi-
sche Industrie (VPGI). Men is er namelijk
toe gekomen om grafische bedrijven van een
certificaat te voorzien, als zij in staat mogen
worden geacht te doen, wat de klant in alle
redelijkheid van hen verlangt. En dit voor
wat betreft kwaliteit, levertijd en prijs.

Toen het VPGI-certificaat voor kleinere drukkerijen werd
ingevoerd, was Drukkerij Weevers bv de eerste drukkerij in
de regio - en landelijk de tweede - die dit kwaliteitswaarmerk
wist te verwerven. Dat was in november 1982.
Om de 2 jaar moet hercertificering worden aangevraagd. In
1988 werd dit voor de 4e maal verleend.

Bij Drukkerij Weevers bv werken 31 vakmensen. In de
voorbereiding wordt gewerkt met het Berthold zetsysteem
met Workstations en zwart/wit scanner.
Ook is het mogelijk, in overleg, het zetwerk op diskette aan te
leveren, waarna het via het Werkstation en scanner omgezet
wordt in een opgemaakte vorm.
In de afdeling drukkerij zijn de modernste offsetpersen opge-
steld. Deze kunnen diverse formaten en soorten papier ver-
werken in één of meerkleurendruk.
In de afwerking beschikt men over vouw-, snij-, boor- en
vergaarmachines, zodat het meeste drukwerk in eigen huis
afgewerkt kan worden.
Het stansen van verpakkingsdrukwerk, offertemappen en an-
der drukwerk, behoort tot de mogelijkheden.
U kunt bij ons terecht voor handelsdrukwerk, periodieken,
folders, familiedrukwerk, enz. Ook het verzorgen van kranten
is ons niet vreemd. Drukkerij Weevers bv is uitgeefster van
een eigen weekblad voor de gehele regio.
Neemt kontakt op en overtuigt uzelf van onze mogelijkheden.

Ons filiaal te Zutphen zorgt dat uw familiedrukwerk er
perfect uitziet, zelfs in de kleinste formaten met een uitge-
breide letterkeuze.

boekdruk offset

\ wevo-drukooö nieuwstad 29, zutphen
telefoon 05750 12306


