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Landdag, feestavond en
revue geven cachet aan
75 jaar Jong Gelre
Nu Jong Gelre in provinciaal verband in december jl. het 75-jarig bestaan
heeft gevierd, kan het niet missen of ook plaatselijke afdelingen zullen dit
jubileum gaan vieren. Zo ook de afdeling in Vorden. Al meer dan eenjaar
is men bezig met het treffen van voorbereidingen. Het jubileum in Vorden
wordt in drie fases herdacht c.q. gevierd.

Zaterdagmiddag 8 juli is er een receptie
in zaal "De Herberg" met aansluitend
een feestavond voor leden, oud-leden
en donateurs. Een commissie bestaande
uit Jan Hendriksen, Absie Bokkers,
Wilma Rossel, Han Tjoonk en Els Ab-
bink is bezig met het verzamelen van ge-
gevens voor een jubileumboek dat deze
dag zal worden uitgereikt. Het ligt in de
bedoeling van de samenstellers om
hoofdstuksgewijs de verschillende acti-
viteiten te belichten met daarnaast een
stukje geschiedenis van de afdeling.
"Het wordt een populair lezenswaardig
boekje", zo zegt Jan Hendriksen. Jan
Hendriksen heeft nog een taak toebe-
deeld gekregen. Hij is nl. tevens voorzit-
ter van de commissie die zich zal bezig
houden met de organisatie van de land-
dag. Jan Hendriksen: "In het verleden
werden er jaarlijks provinciale landda-
gen gehouden. Tegenwoordig vinden ze
nog sporadisch plaats. Bij de afdeling
van Jong Gelre Lochem, die ook het 75-
jarig bestaan gaat vieren, werd twee jaar
geleden het plan geopperd om een der-
gelijke landdag te organiseren. Wij heb-
ben toen Lochem benaderd en gevraagd
of er geen mogelijkheid bestond om dat
gezamenlijk te doen. Zij vonden dat een
goed idee", aldus Jan Hendriksen. De
commissie bestaande uit leden van
beide afdelingen, die de plannen zal uit-
voeren, was het er al snel over eens dat
deze landdag halverwege beide plaatsen
gehouden diende te worden. De heer
Mennink uit de Wildenborch toonde
zich bereid om op zaterdag 5 augustus
en zondag 6 augustus zijn terreinen ter
hoogte van kasteel de Wildenborch,
voor de landdag beschikbaar te stellen.
Zaterdag 5 augustus zullen daar de pro-
vinciale agrarische wedstrijden van het
G AJK plaats vinden. Wedstrijden op het
gebied van rundveebeoordeling, trak-
torbehendigheid, ploegen en diverse an-
dere nevenactiviteiten. Verder is er die
dag een zeskamp. Dezer dagen worden

er uitnodigingen verzonden aan zeven
andere afdelingen van Jong Gelre die
ook het 75 jaar bestaan of die het dit jaar
gaan vieren. Met Vorden en Lochem er-
bij zullen er, zo hoopt de organisatie, in
totaal 9 ploegen aan de start verschijnen.

Danny Christian
Zaterdagsavond is er in de feesttent
(waar naar schatting zo'n 500 personen
aanwezig zullen zijn) een daverende
feestavond met medewerking van Dan-
ny Christian en het dansorkest "National
Four". Zondagmorgen 6 augustus is er
Frühshoppen met medewerking van de
"Schaddenstekkers" uit Ruurlo. De
middag wordt gevuld met speken show
en diverse attracties. De organisatie is
nog bezig dit nader uit te werken.

Revue
Het is al jarenlang traditie dat in Vorden
in de maand november een gezamen-
lijke feestavond wordt belegd door de af-
deling Vorden van Jong Gelre, GmvL en
de Plattelandsvrouwen. Jong Gelre
voert dan beide avonden een toneelstuk
op. Dit jaar komt de feestavond "oude
vorm" te vervallen en zal Jong Gelre
t.g.v. het 75-jarig bestaan de aanwezigen
een revue voorschotelen. Er is een re-
vuecommissie in het leven geroepen,
die zich met teksten, muziek etc. zal be-
zig houden. In deze commissie hebben
personen zitting die in Vorden op cultu-
reel terrein in de loop der jaren een be-
paalde reputatie hebben opgebouwd,
zodat de revue ongetwijfeld bij voorbaat
een succes zal worden. Rinus Pelgrum,
Henk Broekgaarden, Harry Jansen,
Henk Tjoonk, Erik Knoef met als koör-
dinatrice Henriet Fokkink zijn de perso-
nen die deze commissie gestalte zullen
geven.

Historie
Zoals vrijwel in de gehele provincie Gel-
derland het geval is geweest, is ook Jong
Gelre Vorden geboren uit een fusie tus-
sen BOG en BOLH. Op Sjuli 1914 waren
de heren Bulten uit Ruurlo en de Vor-
dense dierenarts Dr. Tien de personen
die de aanzet gaven tot de "Vereniging
van oud-leerlingen landbouwschool".
Deze vereniging sloot zich in de dertiger
jaren aan bij de BOG (Bond Oud Leer-
lingen Gelderland). De zustervereni-
ging BOLH werd in 1949 opgericht.
Deze meisjes hadden veelal een oplei-
ding genoten aan de landbouwhuis-
houdschool. De activiteiten die in beide
afdelingen werden gehouden hadden
uitsluitend te maken met de agrarische
sector. In 1964 gingen de BOG en de
BOLH op in één gezamenlijke afdeling
Jong Gelre.

Bruisende vereniging
Intussen kent de afdeling Vorden 125 le-
den, waarvan zo'n 70 leden tot het man-
nelijke geslacht behoren. Jong Gelre
Vorden is een bruisende afdeling. Els
Abbink, vanaf 1985 belast met het voor-
zittersschap, weet daar enthousiast over
mee te praten. Zegt zei: "Je kunt bijna
zeggen Jong Gelre is niets te dol. Op
sportgebied doen we aan volleybal, zaal-
voetbal, handbal, zwemmen, schaatsen,
noem maar op. Daarnaast organiseren
we middels de commissie AJK (Agrari-
sche Jongeren Kontakt) diverse evene-
menten op agrarisch gebied. Op die bij-
eenkomsten worden thema's behandeld
die binnen de landbouw aktueel zijn. Op
kultureel gebied wordt er aan toneel ge-
daan. W^ennen kulturele wedstrijden
in caba^»rm over een bepaald jaar-
thema, daarnaast organiseert Jong
Gelre veel kursussen zoals een kursus
spreekvaardigheid, bestuurskursus, gri-
mecursus ed. Ontspanning staat even-
eens hoog in het vaandel. Kegelavon-
den, dr«wig, barbecue. Voor de totale
gemeen^ffap organiseren we jaarlijks
een fietsvierdaagse en een wedstrijd
klootschieten voor verenigingen, bedrij-
ven, wijken e.d." zo zegt Els Abbink. Om
de jongelui tussen de 13 en 16 jaar ook
wat te bieden (volgens Jong Gelre een
"vergeten" leeftijdsgroep) is de afdeling
in Vorden het afgelopen jaar gestart met
het zogenaamde aspiranten-ledenwerk.
In financieel opzicht kan Jong Gelre
zich op de been houden. Weliswaar is de
gemeentelijke subsidie niet toereikend
maar door het organiseren van bepaalde

jjjj^l^

• 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.

Wethouder M. Aartsen:
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.

ERDEUNG
WERKZAAMHEDEN

COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

In de gemeenteraadsvergadering van 2
januari jongstleden zijn mevrouw Aart-
sen en de heer Slingenberg gekozen tot
wethouders. In de daarop volgende ver-
gadering van het college van burge-
meester en wethouders zijn besluiten
genomen over de taakverdeling tussen
de burgemeester en de beide wethou-

ders. De heer Slingenberg is Ie loco-bur-
gemeester, mevrouw Aartsen is 2e loco-
burgemeester. De heer Slingenberg be-
heert verder de portefeuilles financiën,
onderwijs, personeelszaken en open-
bare werken. Mevrouw Aartsen beheert
de portefeuilles Welzijn, Sport en rec-
reatie en milieu. De burgemeester heeft
naast de wettelijke aan hem toebedeelde
taken ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting, bouw- en woningtoezicht,
voorlichting,monumentenbeleid, alge-
mene juridische zaken, toerisme en bur-
gerzaken tot zijn werkterrein.

ENHEIDS
OEFENTERREIN

GROOTE VELD
Gelet op diverse publicaties in de regio-
nale dagbladen over het Groote Veld
hechten wij er aan op te merken van de-
fensie bericht te hebben ontvangen dat
op korte termijn gestart zal worden met
de opstelling van een milieu-effect-rap-
port voor de inrichting van 'n eenheids-
oefenterrein, ergens in het Groote Veld.
Op donderdag 9 februari zal daartoe een
voorlichtingsavond worden gehouden
in Hotel Bakker. Deze voorlichtings-
avond valt in een periode waarin een ie-
der zijn wensen voor de milieu-effect-
rapportage kenbaar kan maken. Het gaat
daarbij om de vraag, welk onderzoek
naar de mening van de insprekers zou

moeten worden verricht en met welke
zaken de milieu-effectrapportage reke-
ning zou moeten houden. Van de zijde
van defensie zullen met betrekking tot
het vorenstaande binnen afzienbare tijd
publikaties worden gepleegd. In één van
de volgende edities van Contact zullen
wij aan de plannen meer aandacht
schenken.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag.opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

aktiviteiten komen er juist genoeg cen-
ten binnen om de kontributie aan de
lage kant te kunen houden. Alles samen-
vattend zegt Els Abbink: "We zijn een
zeer gevarieerde vereniging. We zijn niet
prestatiegericht. Alles gebeurt op vrij-
willige basis. Je hoeft nergens aan mee te
doen. Het mag wel, dus beslist geen ver-
plichting".

ANBO te Vorden
Het secretariaat van de Algemene Ne-
derlandse Bond voor Ouderen te Vor-
den is vanaf 15 januari a.s. in handen van
dhr. J. Brandenburg, Willem Alexander-
laan 10, tel. 2003. De nieuwjaarsinstuif
met gezelligheid, bingo, sjoelen, hapjes
en 2 consumpties zal plaatsvinden op 13
januari 's-middags in het Dorpscentrum.

Open dagen LHNO
„'t Beeckland"
Op donderdag en vrijdag 19 en 20januari
a.s worden de open dagen op de Chr.
LHNO "'t Beeckland" gehouden. Over-
dag zullen de leerlingen uit de hoogste
groepen van een groot aantal basisscho-
len uit Vorden en wijde omgeving de
school bezoeken. Zij kunnen er een in-
druk krijgen van wat het LHNO-onder-
wijs inhoudt en van de vakken die er
worden gegeven. Ook zullen ze o.a. in-
formatie krijgen over de examenni-
veau's A t/m D en over de vele mogelijk-
heden voor vervolgonderwijs.

Een onderdeel van het jHgramma is
een show, waarin de leerlingen van de
school op creatieve wijze iets laten zien
van het vak Textiele Werkvormen.
Op donderdagavond, 19 januari staat de
school vanaf half acht open voor ouders
en eventueel toekomstig^^rlingen en
voor andere belangstellenWn.
Het adres van de school is: Het Hoge 41.

Jaarvergadering
Krato
De Kranenburgse Toneelvereniging
Krato heeft woensdag 5 januari jl. haar
jaarlijkse ledenvergadering gehouden in
zaal Schoenaker. De voorzitter Bert
Wunderink opende de vergadering en
heette iedereen van harte welkom, en
sprak vervolgens voor ieder de beste
wensen voor 1989 uit. De secretaresse
las het actieve gebeuren van Krato over
1988 voor, waaruit bleek dat Krato een
zeer actief jaar heeft gehad. Hierna kreeg
de penningmeester het woord, hij ver-
telde ons dat Krato een goed financieel
jaar heeft gehad. Er is een voordelig
saldo. De voorzitter Bert Wunderink en
de secretaris Joke Wullink waren beiden
aftredend en zij allebei herkozen. Onze
regisseuse Hanneke Kok moet ons he-
laas verlaten door verhuizing naar el-
ders, maar we hebben binnen de vereni-
ging iemand gevonden die haar taak gaat
over nemen, Marjan Zweverink zal deze
taak op zich nemen.

Het ledental blijft ook alsmaar stijgen,
wat toch een goed teken is. Krato zal in
de zomer van 1990 weer een buitento-
neel gaan houden. Krato heeft momen-
teel weer een kort stuk in studie getiteld
't is crimineel, dit zal op 11 maart voor
het Kranenburgs Belang gespeeld wor-
den en op 4 april op De Wehme. Dit jaar
bestaat Krato 15 jaar, dit zal op 11 fe-
bruari gevierd worden door een fondue-
avond bij Eykelkamp.

Zaterdag
pronkzitting
"De Deurdreajers"
De karnavalsvereniging "De Deurdrea-
jers" houdt zaterdag 14 januari in resi-
dentie "De Herberg" de jaarlijkse Pronk-
zitting. De festiviteiten beginnen zo
rond de klok van 20.00 uur wanneer
Prins Richard de Eerste en zijn gevolg
hun opwachting komen maken. "De
Deurdreajers" bieden de aanwezigen za-
terdag een gevarieerd programma aan
met onder andere optredens van de ju-
nioren- en senioren dansgardes, de club
van Elf en "De Zwaogers" uit Lichten-
voorde. Daarna is er tot in de kleine
uurtjes bal.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

R K kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
woord- en communiedienst; zondag 9.00 uur
eucharistieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur eucha-
ristieviering

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, dienst van Schrift en
Tafel

Kapel de Wildenborch geen dienst

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur
drs. P.W. Dekker; 19.00 uur ds. A.F. Osinga-
Stienstra, Bredevoort

Huisarts 14 en 15 januari dr. Haas, alleen
voor spoedgevallen. Tel. 1678. Bellen s.v.p.
zoveel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag 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 14 januari 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 14 en 15 januari G.M. Wolsink, Lo-
chem, tel. 05730-56534. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand januari mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor half 9.

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 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.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag 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 Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
14 januari 17.00 uur eucharistieviering; zon-
dag 15 januari 10.00 uur eucharistieviering

Hervormde Kerk Wichmond zondag 15
januari 10.00 uur ds. W. Hofs, Aalten

Alarmnummers:
Ambulance - Brandweer - Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand-
weer tel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Brand in Wichmond
Zaterdagavond rond 7 uur ontstond
brand bij de meubelfabrikant Klein Kra-
nenbarg aan de Hackforterweg. De
brand was ontstaan doordat kinderen
begonnen waren een vuurtje te stoken,
achter de opslagloods van de fabriek die
later bleek was overgeslagen naar de
voorraad hout die zich in de loods be-
vond. Door kordaat optreden van de ei-
genaar en het snel ter plaatse zijn van de
brandweer van Vorden kon door nat-
houden van de omliggende percelen de
fabriek behouden blijven. De loods
werd zwaar beschadigd, de verzekering
dekt de schade.

spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag
11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur

Let op
Vóór 20januari „ Contact" betalen,
dan hebt u vijf gulden voordeel!

Burgerlijke
stand
Geboren: Erik Velthuis



OPRUIMING!!
* Sweaters
* Broeken
* Truien

Blouses

* Jacks
* Shirts
* Blazers

Enz. Enz.

Enorme koopjes Enorme koopjes
TRAININGSPAKKEN
vanaf..

LODEN JASSEN
dames en heren .................... 1 0-50%

19,-

JACKS EN JASSEN
voor de jacht 1 0%

PULLOVERS, TRUIEN
VESTEN 1 0-50% korting

VOETBALSCHOENEN 50% korting

JACHT- EN
WANDELSCHOENEN nu 89,-

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg, Vorden

Tegen inlevering van deze bon

roomboter appelflappen
gevuld met verse appels en kaneel

GEWOON GEWELIDIG LEKKER!

Dit weekend: 5 halen 4 betalen

't winkeltje in vers brood en banket

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

Voor

Lotto/Toto
Inleveradres:

SIGARENMAGAZIJN

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a, Vorden
tel. 3260

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 12,13 en 14 januari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Maroc
Clementines

25 voor

4,95

MAANDAG
16 januari
500 gram

hutspot
panklaar 95

DINSDAG
17 januari
500 gram

koolraap
panklaar 95

WOENSDAG
18 januari
500 gram

boerenkool
panklaar 150

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar

Brood, daar zit wat in!
Maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt!
U proeft het verschil!

\NINC\A1OLENMKKERS

AANBIEDING:

Krente/rozijnenwegge van 3.25 voor 2,75
Zeeuwse cake van 3,50 voor 3,-
Vordense kruidkoek van 3,25 voor 2,75
Weekendtaartje van ? 25 V00r 6,50
Wij zijn van 16 t/m 21 januari gesloten

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

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

alles tegen messcherpe prijzen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

5 halen 4 betalen

Hamburgers
5 halen

jaffi wdenmrg

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Boterham worst
100 gram 0,98

Grillworst
B"

per stuk <

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95

grove 1 küo 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Erwtensoep 1 üter 3,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

, 1 kilo 1 1,50

Speklapjes
1 kilo 6,95

a

Adverteren kost geld...niet adverteren kost meer!

Betaling abonnementsgeld
tot 20 januari 1989

Het abonnementsgeld voor 1989 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f36,-iiüdusief6%BTW
als u voor 20 januari 1989 betaalt.

Betaalt u na 20 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 20 januari betaalt!

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

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 TELEFAX 05752-1086

de redactie.

DE VALEWEIDE
FORSYTHIA'S 1 bos

NARCISSEN 2 bossen

PRACHT AZALEA

3,75
5,75
6,75

xx
HOFFMAN
KALKOENDIJEN Perk„0

Fl LET per kilo

LEVER per kilo . . .

8,75
13,95

5 —



Het was een behoorlijk zwaar
reisje
voor dit pietepeuterig meisje.
Ze is nog wel klein,
maar mag er al zijn.
En heeft al twee liefdes op haar
lijstje.

SAMMY-JO NIKKI

We noemen haar

Sammy-Jo

Geboren op: 5-1 -1989
Dochtervan:

Paul en Ans Liefveld

Hoetinkhof 179
7251 WH Vorden

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.

• Zaterdag 21 januari, 15.30
uur hervatting gehoorzaam
heidscursus voor huishon-
den te Hengelo Gld.
Inl.: tel. 05753-2042 of
08344-456 na 18.00 uur

• Te koop: goede TV antenne
tel. 05752-1386

• Te koop: Ford Escort b.j. '78,
LPG. APK-keuring dec. '89.
Prijs n.o.t.k. Tel. 05752-1642

• Gevraagd z.s.m.: zelfst. in-
terieurverzorgster voor 1 hal-
ve dag per week. Brieven onder
nr.41-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden

• Gevraagd: oppas voor 7
maand oude baby. Bellen na
18.00 uur tel. 2526 Vorden

• Beschikbaar te Vorden voor
tijdelijke bewoning: complete
bovenwoning. Brieven onder
no. 41-2 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Gratis af te halen: teef, V2
jaar oud. Kruising Bouvier/Her-
der, lief, waaks. Tel. 05752-
1717

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

• TE KOOP:
Houten appelkistjes op Kas-
teel 't Medler, Ruurloseweg
115, Vorden. Verkoop zater-
dag 14 januari a.s. van 11 tot 16
uur.

• 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.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

siemerink
oo optcen
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Heden overleed, na een langdurig ziekbed, zacht en
kalm, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

BERENDINA
KRANENBARG-TEN ARVE

op de leeftijd van 74 jaar.

Ruurlo: LH. Kranenbarg

Apeldoorn: L. Kranenbarg
J. Kranenbarg-Hovenkamp
Bert en Rob

Ruurlo: H.W. Weustenenk-Kranenbarg
H. Weustenenk
Herbert en Erwin

7261 BT Ruurlo, 9 januari 1989
Irenelaan 1a

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden vrijdag 13 januari om 13.45 uur in 'De
Sprankel', Domineesteeg 12, waarna de teraardebe-
stelling zal plaatsvinden om 14.30 uur op de Algemene
Begraafplaats te Ruurlo.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condole-
ren in 'De Sprankel'.

Inplaats van kaarten

COFFEECORNER - MINIGRILL

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta . Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op s t i j lvol le wij/ede u i tvaar t .

'-' MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. Q5752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.( i . Bcrcndscn, Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

CURSUS:

Als vrouwen alleen gaan
Data:

Tijd/plaats:

Kosten:

Inlichtingen
en opgave:

14 en 21 februari a.s.
Sociale en emotionele aspecten

28 februari en 7 maart a.s.
Juridische en financiële aspecten

9.15-11.30 uur in het Dorpscentrum

f 35,- voor 4 ochtenden

Vrouwenraad Vorden
Mevr. T. Brandenbarg
Brinkerhof 84, tel. 2024

i i
't Beeckland
chr. school voor LHNO
Het Hoge 41
7251 XV Vorden
Tel. 05752-1512

OPEN AVOND
op donderdag 19 jan. 1989
vanaf half acht

Ouders van eventueel toekomstige leerlin-
gen kunnen zich op deze avond op de hoog-
te stellen van het onderwijs op onze school.

Leerlingen die niet met de groep van hun
basisschool overdag onze school hebben
bezocht, kunnen 's-avonds met hun ouders
meekomen.

Ook andere belangstellenden zijn van harte
welkom

TONEELVERENIGING

KRATO
presenteert wegens enorm succes de her-
opvoering van

'Hoekse en
Kabeljauwse
twisten'
een dialectspel in drie bedrijven door
DJ. Eggengoor

op zaterdag 14 januari a.s. om
20.00 uur in het Dorpscentrum

In de pauze grote verloting

Entree: volwassenen f 5,-, kinderen t/m 14 jaar f 2,50

Tot ziens!

Laarstraat 1, Zutphen, tel. 05750-11922

is geopend vanaf vrijdag
20 januari 9.30 uur

Op donderdagavond houden wij aan de
Laarstraat 1 van 20.00-23.00 uur een

openingsreceptie
voor vrienden, bekenden en verdere
belangstellenden

Yf CAFÉ-RESTAURANT "̂

VORDEN
\^~^>

(Hannie en Corry ten Barge)

Op deze avond kunt u tevens kennismaken
met de gastvrouw en gastheer van De Ruif
Wilma en André Mooy

pjrLTLT|

25 jaar Bouwbedrijf Rondeel

De uitnodiging om samen met ons t.g.v. het
25-jarig jubileum eens 'aan de weg te timmeren'

werd door u unaniem aangenomen.

Uw belangstelling was in één woord overweldigend.
De receptie had meer weg

van een openbare aanbesteding, waarbij u
uw gunning deze keer eens niet in beraad hield!

Voor uw felicitaties en attenties onze hartelijke dank.

Bouwbedrijf Rondeel bv
en medewerkers

C.A.I. ZUTPHEN B.V.
Paulus Potterstraat 12, 7204 CV Zutphen
Telefoon: 05750-96911

Uitbreiding
doorgifte
radiozenders

Met ingang van 22 december 1988 worden via het ka-
belnet in Vorden de volgende radio-satellietzenders
doorgegegen:

SKY RADIO 95.0 Mhz

CABLEONE 102.9 Mhz

RADIO TEN 104.1 Mhz

Wij zijn er een weekje tussenuit

van 16 t/m 21 januari
zijn wij gesloten
Maandag 23 januari wordt dat lekkere
brood weer gebakken.

Warme Bakker Oplaat

PRONKZITTING

„Ie Herberg"
VORDEN

A.S. ZATERDAG 14 JANUARI

gezellige dansavond
voor jong en oud met medewerking van:

ORKEST

The Midways
CARNAVALSVERENIGING

De Deurdreajers
Prins Richard l

en zijn gevolg

ENTREE TOT 21 UUR GRATIS
na 21 uur f 7,50

De Keurslager
zet z'n beste
beentje voor

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Varkensstooflappen

4,25
MAANDAG:

Speklappen
TIP VOOR DE BOTERHAM

Haus-
macher

per kilo 6,98

DINSDAG:
VERSE WORST
500 gram ...
RUNDERWORST

Oosterse
Varkens-

100 gram . 1 ,25 reepjes
met tomaten-chili saus

WOENSDAG: GEHAKT:

Runder500g5,98

H.O.H. 500 g 4,98

Mortadella
100 gram .. 0,99 (reepjes varkensvlees met

een groentemix en saus)

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vonden
Tel. 05752-1321

De Keu r slager
Verstand van

lekker vlees

Stichting voor
Maatschappelijke Dienstverlening
'De Graafschap'

is een instelling voor gezins- en bejaardenverzorging, alsmede algemeen maatschappelijk
werk.

Voor de gemeente Vorden worden belangstellenden gezocht voor de
functie van

ALPHA-HELP(ST)ER
Functie-informatie:
De alpha-help(st)er wordt enkele ochtenden per week via de Stich-
ting 'De Graaf schap' ingezet bij gezinnen en/of bejaarden, die voor-
namelijk huishoudelijke hulp nodig hebben.
Het salaris bedraagt - afhankelijk van leeftijd - maximaal f 11,86
bruto per uur (inclusief vakantierechten).

Belangstellenden voor deze functie kunnen zich in verbinding stellen met:

Mevrouw KA. Altena, leidinggevende alpha-hulpverlening,

bereikbaar op dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30-10.00 uur, telefoon: 05752-
3246

VANAF 17 JANUARI IN VORDEN GEVESTIGD:

AIO: ARIA
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
M A N I C U R E N - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
IEDERE WOENSDAGMIDDAG SPECIAAL GEOPEND VOOR INFORMATIE EN ADVIEZEN

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

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

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

OOKINDE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet' Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

D J GLASBAK
Bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

Het bestuur van de Stichting RK Bejaardentehuis „St.
Maria Poste!" te Keijenborg zoekt voor haar verzor-
gingstehuis een

Sektorhoofd m/v
minimaal 80% dienstverband

Gezien zijn/haar in te nemen plaats in de organisatie zal
hij/zij moeten voldoen aan de volgende vereisten:

> Diploma Ziekenverzorging
> Ruime werkervaring in een verpleeg/bejaardente-

huis
> Ervaring/scholing in een leidinggevende funktie
> Beschikken over een grote mate van zelfstandigheid

Inlichtingen: mevr. J. Eykelkarnp, Hoofd Verzorging
Tel. 05753-1315

Salariëring vindt plaats volgens de CAO voor Bejaar-
dentehuizen, overeenkomstig capaciteiten en erva-
ring. Schriftelijke sollicitaties vóór 31 januari 1989 te
richten aan:

de Direktie van Bejaardentehuis „St. Maria Poste!"
Past. Thuisstraat 6, 7256 AX Keijenborg.



Vordense muziekvereniging

bestaat 120 jaar:

Vele muzikale activiteiten
in jubileumjaar 'Concordia'

waren de eerste instrumenten niet. Het
waren een trombone, tuba, bügelhoorn,
piston, cornet en een grote trom. Allen
voorzien van de nodige beschadigingen.
In ieder geval kon er lawaai gemaakt
worden en onder de gekozen naam
"Concordia" en de leiding van de en-
thousiaste organist Wensink werd er in
het schoollokaal ijverig geoefend. De
eerste leden, tevens oprichters waren:

H.F. Meuleman, H.A. Wentink, A.P. En-
sink, J.W. Weenink, H. Meilink, H. Ou-
denampsen, M. Philips, H.J. Pasman en
W.E. Ensink. In 1870 telde "Concordia"
reeds 17 leden. De adel uit Vorden was
"Concordia" welgezind, want in de
feestcommissie ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan hadden onder andere
zitting: Baron van Hackfort, Graaf van
Limburg Stirum en Baron A. van Haef-
ten. Onderwijzer Sieberg was in de eer-
ste jaren van haar bestaan de belangrijk-
ste man van "Concordia". Voor een gul-
den per week verzorgde hij jarenlang de
repetities.

Muziekvereniging Concordia in de huidige samenstelling

De muziekvereniging "Concordia", de oudste culturele vereniging in het Achtkastelf^orp, bestaat dit jaar 120
jaar. Een "verjaardag" die niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Sterker nog, de komende tijd is er vrijwel iedere
maand één of ander muziekfestijn te beluisteren met als hoogtepunt het weekend van 15 t/m 17 september.

Vrijdag 15 september zal in het teken
staan van een folkloristische Achter-
hoekse avond. Een programma be-
staande uit zang en dans, specifiek op de
regio geënt. Tevens zal dan de trekking
van de hoofdprijs van de jubileumverlo-
ting (een bedrag van 10000 gulden netto)
gehouden worden. Tussen twee haakjes,
deze verloting, die de Stichting Vrien-
den van Concordia organiseert, heeft als
doel met de gelden instrumenten en
uniformen aan te schaffen. Een dag later
zaterdag 16 september worden er mars-
en showwedstrijden gehouden, waaraan
een groot aantal korpsen hun medewer-
king zullen verlenen. Dit spektakel vindt
plaats nabij kasteel Vorden. 's Avonds is
er in de feesttent een grote feestavond
met de Dinkellander muzikanten. Zon-
dag 17 september is bedoeld om alle me-
dewerkers een gezellige dag aan te bie-
den met vanzelfsprekend ook veel mu-
ziek.

Enorme groei
"Concordia" maakt momenteel een
enorme groei door. Het eind is boven-
dien nog lang niet in zicht. Volgens se-
cretaris Gerrit Nijenhuis komt dit voor-
namelijk door de doorstroming van leer-
lingen. "Dit jaar gaan er elf leerlingen
over naar het korps, waardoor het aantal
korpsleden groeit tot 50. De leerlingen
worden via de muziekschool opgeleid.

Voor deze jongens en meisjes een groot
voordeel want van het diploma van de
muziekschool kunnen ze in hun latere
leven een boel profijt hebben. Bijvoor-
beeld voor het volgen van een leraren-
opleiding. Het is ook toereikend om toe-
latingsexamen te doen voor het conser-
vatorium", zo zegt Gerrit Nijenhuis. Al-
vorens de leerlingen bij "Concordia" aan
het grote werk beginnen, spelen ze eerst
in het leerlingenorkest. Dit orkest is ge-
splitst in een "A" en een "B" afdeling. De
eerste categorie voor de gevorderden en
de "B-tjes" voor de beginners. Dit alles
onder de bezielende leiding van Hans
Kraxner, die ook het "grote" korps onder
zijn hoede heeft. Deze sympattieke Oos-
tenrijker is ruim vier jaren dirigent bij
"Concordia". Toen hij kwam bestond
het korps van "Concordia" uit 25 leden.

Thans zyn het er 50. (Het totale ledenbe-
stand inclusief drumband en majorettes
bedraagt 120). "De groei is zonder meer
de verdienste van Hans Kraxner. Hij is
een ware pedagoog, kan heel goed met
mensen en kinderen omgaan", zo zegt
Gerrit Nijenhuis. Voorzitter Wim Ba-
rink gaat nog een stapje verder. Dezer
dagen zei hij tijdens een concert: "Som-
mige mensen zijn gek van popidolen, wij
van onze dirigent. Een fijne man om
mee te werken", zo zegt Barink lyrisch.

Even voorstellen
Het wordt door deze lofuitingen natuur-
lijk wel de hoogste tijd om Hans Kraxner
nader te introduceren. Hij woont nu
bijna negentien jaar in Vorden maar
heeft nog altijd de Oostenrijkse nationa-
liteit. Van huis-uit meubelmaker, was hij
op gegeven moment ski-leraar en
speelde hij 's avonds voor de gezellig-
heid in een band. Dat was in Dalaas in de
buurt van het vakantieoord van onze
Koninklijke familie. Hij leerde toen Vor-
dense Ans kennen, de vrouw waar hij
mee in het huwelijk trad. Na vijfjaar sa-
men in Oostenrijk, vertrok het echtpaar
Kraxner naar Vorden, waar Hans Krax-
ner zich vol energie op de muziekstudie
gooide. Instrumenten bespelen deed hij
al: slagwerk, trombone, bugel etc. Ge-
durende vijfjaren heeft hij praktijklessen
in dirigeren bij Piebe Bakker gevolgd.
Voordat hij de dirigeerstok bij "Concor-
dia" ter hand nam heeft hij ook nog en-
kele andere kopsen onder zijn hoede ge-
had. Muziek is zijn lust en zijn leven.
Het jubilerende "Concordia" vaart er
wel bij.

Historie
Op een mooie zondagse namiddag in
september 1869 vervoegde zich een
groepje Vordense jongelui onder aan-
voering van de jeugdige organist J.W.

Wensink bij de stalhouderij^ de heer
G.J. Ensink, toen beter bekend als Meis-
ters Gart Jan om een rijtuig naar Hen-
gelo (G). Geld hadden de heren niet,
maar wel een grote dosis optimisme. Zij
hadden nl. gehoord dat er in Hengelo
een verzameling oude instrumenten van

een ontbonden muziekvereniging te
koop was en daar wilden ze op af. Ze kre-
gen het rijtuig op de pof en zelfs de in-
strumenten gingen op dezelfde kondi-
ties mee naar Vorden met de belofte dat
de koopsom, 55 gulden, zo spoedig mo-
gelijk afbetaald zou worden. Veel zaaks

Witte petten
In 1874 konden er uit de kas 13 witte pet-
ten gekocht worden a raison van 90 cent
per stuk! In 1913 startte "Concordia"
voor het eerst als harmoniekorps in de
4e afdeling van de federatie op een con-
cours in Zutphen. In september 1923
wist "Concordia" beslag te leggen op een
dirigent die het korps in de loop der ja-
ren tot grote successen heeft weten te
leiden en waaraan het veel te danken
heeft gehad nl. de heer Derk Wolters.

Onder zijn leiding stevende "Concor-
dia" naar de ere-afdeling. Rond het 100-
jarig bestaan maakte de vereniging een
dieptepunt door. Na op de been te zijn
gekrabbeld kon de jubileumuitvoering
eerst in 1971 worden gegeven. Het korps
stond toen onder leiding van Karel Wol-
ters, zoon van Derk Wolters. In de eerste
periode 1974 tot en met april 1985 stond
het harmonieorkest onder leiding van
de heer H. Wendt uit Zutphen. Deze
werd op zijn beurt opgevolgd door de
huidige dirigent Hans Kraxner.

Muziekvereniging Concordia bij een bezoek aan De Wiersse in 1962

mKaSfaattmmiSmafmSK

Muziekvereniging Concordia bij het 90-jarig bestaan Een foto van Muziekvereniging Concordia omstreeks 1904



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 12 januari 1989

Debbie
Jenner
(Doris D.)
geeft
demonstratie
bij
Indoor
Sport
Ter gelegenheid van de nieuwe zaal en tevens om mensen te helpen met het overwinnen van "drempelvrees" heeft Jaap Hesse-
link, eigenaar van Indoor Sport aan de Burg. Galleestraat, Debbie Jenner bereid gevonden om naar Vorden te komen voor het
verzorgen van een demonstratie aerobic. Dit zal zijn op zondag 15 januari en op woensdagavond 18 januari. Debbie Jenner, onder
meer bekend van Doris D. and the Pins heeft in 1987 onder meer furore gemaakt tijdens de beroemde musical Cats. Vier en halve
maand lang stond ze in de schijnwerpers van Carré waar zij danste, zong en acteerde en zette zo een "kat" met karakter neer. Een
kat die uitblonk in perfektie. In 1988 werd zij dance-captain van Cats. Debbie kan al bogen op een jarenlange ervaring op het ge-
bied van dans en choreografie. Ooit maakte zij de choreografie van het Top-pop ballet en werd zij "swingdancer" in Swingpop,
een musical van Seth Gaikema.

Open Brief
Verslag van de Polenreis van
defam. te Wierik
We zijn op Ie Kerstdag vertrokken met
een door de fa. Berenpas te Eibergen
verstrekte Comby-bestelwagen. Hierin
konden we de meeste goederen kwijt die
we hadden ontvangen. Van de op-
brengst van de Kerstmarkt in Ruurlo
hebben we levensmiddelen, kindervoe-
ding, medicijnen enz. gekocht. Alle
spullen hebben we in Krakov afgele-
verd. We arriveerden daar op 2e Kerst-
dag om 16.00 uur. Het was voor de kin-
deren een grote Kerstverrassing. De reis
ging prima. Geen problemen gehad aan
de grens. We waren op uitnodiging van
de Poolse tehuizen. Veel van de ver-
strekte kleding en schoeisel zagen we de
volgende dag terug, doordat de kinderen
deze spullen al droegen. We hopen bin-
nenkort opnieuw op een soort markt te
kunnen staan waar we spulletjes verko-
pen, waarvan de opbrengst ten goede
komt aan deze kinderen. We kopen hier-
voor kindervoeding, en medicijnen, vi-
tamines enz. We danken de bevolking
van Vorden en Ruurlo voor alle spullen
en we hopen in mei a.s. opnieuw te kun-
nen gaan. Hiervoor zouden we graag een
bedrijf bereid vinden een Comby-
bestelwagen beschikbaar te willen stel-

len. De heen en terugreis is ongeveer
3000 km. Er is op dit moment gebrek aan
kindervoeding, kinderkleding, volw. kle-
ding enz. (zie bijlage) Kinderspeelgoed,
puzzels. Op 31 december zijn we weer
teruggekeerd, op de terugweg kwamen
we aan de Oostduitse grens nog mensen
tegen afkomstig uit Dinxperlo, die ook
goederen hadden weggebracht. Zij wil-
len ook vóór Oud en Nieuw terug zijn.

Hoe is het levensonderhoud
in Polen?
Op dit moment is het gemiddelde inko-
men 30000 SI. dat is ca. f 150,- per
maand. Mijnwerkers verdienen tot
80000 SI per maand. Er waren geen win-
terschoenen te koop of heel duur. Prij-
zen van 50000 SI voor een paar leren laar-
zen was heel normaal. Een luze winter-
jas kostte 90000 SI. Een kamermeubel
kostte 213000 SI. Toiletpapier is op de
bon. Men moest eerst een bundel oud
papier meenemen, dan krijgt men 3 rol-
letjes toiletpapier. Vlees is op de bon,
benzine is op de bon, 16 liter per maand.
Kolen Ie keus kosten 21000 SI per ton.
Afhankelijk van de gezinsgrootte krijgt
men een bepaalde toewijzing. Een werk-
paard kost 50000 SI. Een kleuren TV in-
dien aanwezig tot 800000 SI. Een diep-
vries 200000 tot 300000 SI. 4 pannen va-
naf 14 cm.30000 SI. Babyartikelen bij on-

Weekend-
recept
slagerij -
Vlogman

Varkenslappen met kerriesaus
Varkenslappen met kerriesaus laten zich
heel goed combineren met ananas en
gember. Bij een dergelijke combinatie
kunt u heel goed gekookte rijst opdie-
nen.
Reken voor 4 personen op 500 gram licht
doorregen Varkenslappen (bijvoorbeeld
gesneden van de schouder). Verder
heeft u nodig: l uitje, kerriepoeder, 4 a 6
schijven ananas (uit een blikje), 4 a 5 bol-
letjes gember, gembersiroop, zoete In-
donesische sojasaus (ketjap) en even-
tueel maizena.

Maak het vlees droog met keukenpapier.
Wrijf het in met een mengsel van zout,
peper en kerriepoeder. Verhit 75 gram
boter en bak de Varkenslappen er boven
een vrij hoog afgestelde warmtebron in 6
tot 8 minuten aan weerszijden lichtbruin
in. Neem het vlees daarna even uit de
pan. Verwijder op 2 eetlepels na de bak-
boter uit de pan. Fruit in de resterende
boter het gesnipperde uitje tot het glazig
ziet. Roer en dan 2 tot 3 theelepels ker-
riepoeder door en wacht tot u de geur
van de kerrie heel duidelijk kunt opsnui-

ven. Schenk er dan 2 deciliter water (of
bouillon) en enkele eetlepels vocht uit
het blikje ananas bij. Breng alles onder
voortdurend roeren aan de kook. Leg
het vlees in de pan terug. Temper de
warmtebron. Leg het deksel op de pan
en laat de Varkenslappen 35 tot 40 minu-
ten zachtjes sudderen. Snijd intussen de
ananas in kleine stukjes en hak de gem-
berbolletjes ragrijn. Roer ananas, gem-
ber en 2 eetlepels gembersiroop 10 mi-
nuten voor het einde van de aangegeven
tijd door de saus. Breng de saus na
afloop van die tijd op smaak met enkele
theelepels ketjap. U kunt de saus even-
tueel binden door l'/2 theelepel maizena
te vermengen met l eetlepel koud water
en het mengsel, nadat het vlees uit de
pan is genomen, door de saus roeren.
Breng het geheel nog even aan de kook
en roer alles goed door. Leg het vlees op
een voorverwarmde schaal en schep
tenslotte de stukjes ananas met behulp
van een schuimspaan over het vlees.
Dien de saus apart in een sauskom op.
Bereidingsnjd: ca. 30 minuten.
Energie per portie: ca. 1515 kJ (360 kcal).

vindbaar of niet te betalen. Een dames-
jurk 30000 SI en hoger. Huur van een flat
bij een inkomen van 30000 SI kost 6000
SI. Vaste lasten; gas, licht en water ook
6000 SI. Brood 750 gram 65-90 SI. Suiker
260 SI per kg. Margarine 200 SI per !/4 kg.
Spijsolie nergens te koop. l kg sinaasap-
pelen 1300 SI (indien aanwezig), bana-
nen niet te koop. Een trui 30000 SI. Een
kinderjas^OOOO SI. Tomaten 200 SI per
kg. AaaBIpel meel 90 SI per pak. Dit bo-
venstaancTe geeft een beeld van de koop-
kracht (onmogelijkheden) van een ge-
middeld Pools gezin.

Wat 7' allemaal nodig?
Naast de grote schaarste een goede kle-
ding, ook ondergoed en nachtkleding is
er in Polen vooral behoefte aan o. m.:
baby- en kindervoeding; havermout;
custard; puddingpoeder e. d.; rijst en ge-
droogde peulvruchten; meelsoorten,
om te koken en te bakken; koffie en
thee; melkprodukten, gedroogd of in
blik; suiker; boter en margarine, in blik;
spijsolie, goed dichtgeplakt en verpakt in
karton!; specerijen, vleesprodukten en
vlees, in blik; chocolade; hagelslag en
pindakaas; toiletzeep; shampoo; toilet-
papier; tandpasta en -borstels; scheer-
mesjes; maandverband en watten; huis-
houdzeep; soda; schuurmiddelen; was-
en afwasmiddelen; schoensmeer- en ve-
ters; kaarsin en lucifers; naai- en stopga-
ren; knopen; ritssluitingen e. d.; touw en
(fiets)banden reparatie-artikelen;
schrijfbenodigheden en enveloppen;
asperines; pleisters; vitaminen (C en D
en B-complex.

In de eerste week van mei hopen we
weer te gaan mits we een Comby kun-
nen krijgen. Ook de fam. Bokstart uit
Ruurlo en drukkerij Weevers, inzamel-
adres Vorden moeten worden bedankt
omdat door hun grote inzet deze aktie in
Ruurlo en omgeving kon slagen. Harte-
lijke dank!!
Ineke en Harrie te Wierik,
Zutphenseweg 3
Lochem
Tel. 05730-54992.
P.S. Voor deze aktie hebben we een
bankrekening geopend bij de Amro-
bank in Lochem. Reknr. 47.59.00.650
t.n.v. Steun de Krakovse Weeskinderen.

Loterij 40 jaar
Zonnebloem
Zij de zon, u wellicht een ton
Als men binnenkort een jubileumlot
koopt van de 40-jarige Zonnebloem, ver-
dient men daarmee wellicht een ton.
Honderduizend gulden. Of één van de
bijna andere 1000 andere geldprijzen.
Maar tegelijkertijd brengt men daarmee
zon in het leven van een heel grote groep
mensen voor wie dat heel bijzonder is:
langdurig zieken, lichamelijk gehandi-
capten, hulpbehoevende ouderen. Men-
sen voor wie een beetje aandacht, een
bezoek, een dagje-uit, of een vriendelijk
woord véél meer betekent dan voor de
meesten van ons. Voor hen zijn die din-
gen een teken. Een gebaar van "er hele-
maal bij horen". Een gebaar van mens
tot mens. De Zonnebloem zorgt voor
dat gebaar. Dankzij duizenden vrijwilli-

gers. Die doen dat werk ongemerkt, in
alle bescheidenheid, al veertig jaar.
Veertig jaar Zonnebloem die óók kosten
heeft. Vandaar dat we deze loterij orga-
niseren. Geen wild cadeau-festival,
maar een simpele loterij. Net zo eenvou-
dig als de Zonnebloem zelf wil zijn.
Maar wel een loterij met forse geldprij-
zen. Met vier trekkingen, dus men heeft
maarliefst vier keer kans. Doe daarom
mee. Men verdient wellicht een ton. En:
zij verdienen toch zeker de zon? Loten
zijn verkrijgbaar bij mevr. Woltering,
Burg. Galleestraat 18 Vorden.

NCVB
De NCVB organiseert dinsdagavond 17
januari in het Dorpscentrum een bijeen-
komst. De heer M. Groen uit Zutphen
komt de dames een en ander vertellen
over Joodse gebruiken.

Winterexcursie
standsorganisaties
De GmvL, CBTB en ABTB organiseren
woensdag 18 januari een winterexcursie.
'S morgens zal eerst een bezoek ge-
bracht worden aan het centrum voor on-
derzoek en voorlichting voor de pluim-
veehouderij "Het Spelderholt" in Beek-
bergen. In de namiddag wordt een be-
zoek gebracht aan het aardappelverwer-
kend bedrijf Aviko in Steenderen.

Dansles in
"De Herberg
In de maanden januari t/m mei/juni
wordt er in zaal de Herberg een dansles
voor gevorderden gehouden worden, dit
in aansluiting op de gezellige cursus van
vorig jaar. Dit wederom onder leiding
van Carel Joh. Wensink uit Arnhem die
heden te dage altijd no^elfs dansles
geeft aan kinderen van di^Ben van het
koninklijk huis, ambassa<rcs, enz. hier-
mie zijn capaciteiten onderstrepend.
Mocht er voldoende belangstelling zijn
dan wordt er ook weer een cursus voor
beginners gestart. Vanzelfsprekend wor-
den op de eerste lessen oj^kct geleerde
van de beginnerscursus^rcrhaald. De
cursus zal 14 avonden in beslag nemen.
Zie elders advertentie in dit blad.

Swingende start
Ham-party!
De stichting Ham-party is haar reeks van
aktiviteiten wederom ouderwets ges-
laagd begonnen. Afgelopen zaterdag
was de (alweer) 3e editie van de "Nieuw-
jaarsparty" een druk bezet sfeervol feest.
Onder het genot van de gratis nieuw-
jaarsborrel met oliebol konden de be-
zoekers genieten van pure rock & roll, in
een humoristisch jasje gebracht door de
Zevenaarse formatie "Paul Chevrolet &
the Rockin Caddilacs. Opvallend daarbij
waren de zeer talentvolle zangeressen,
en de geheel eigen stijl waarmee Paul
Chevrolet overbekende hits uit de jaren
'60 ten tonele bracht. Na de pauze dan
eindelijk de topformatie "The Weazels".

Hun optreden was (zoals verwacht) ui-
termate boeiend. Enerzijds door hun
vele muzikale talenten (waarbij vooral
de close-harmonie en a-capella zang op-
vielen) en anderzijds door hun bijzon-
der komische presentatie. Helaas was
drummer Allan zwaar ziek en was het la-
ter op de avond niet langer verantwoord
verder op te treden. Zodoende duurde
de 2e set een half uurtje korter dan ge-
pland. De sfeer op deze Nieuwjaarsparty
bleef echter uitstekend, en de gezellige
avond duurde tot in de kleine uurtjes.

Gezien de vele positieve reacties op het
optreden van "The Weazels" wil de
stichting Ham-party proberen deze ko-
mische act over enige maanden nog-
maals naar de Kranenburg te halen.

Cursus: Als
vrouwen alleen
gaan...
Door de Vordense Vrouwenraad wordt
in februari en maart a.s. deze cursus ge-
organiseerd. Alleen zijn, wat betekent
dat voor vrouwen? Eenzaamheid, ver-
driet, woede en angst? Allemaal situa-
ties die men kan meemaken, waar men
doorheen moet, op welke manier men
ook alleen is: als men alleen komt te
staan of wanneer men altijd alleen door
het leven gegaan is. Ieder ervaart alleen
gaan anders en daarom kan men met el-
kaar een weg zoeken naar een positief

beleven van alleen zijn, waarin we tegen
kunnen komen: het op eigen benen
staan, een eigen identiteit hebben, eigen
verantwoordelijkheden hebben en ei-
gen keuzes moeten/mogen maken. Er
zijn vrouwen die wanneer ze al dan niet
uit eigen keuze alleen door het leven
gaan heel goed in staat zijn op eigen be-
nen te staan. De meesten van ons erva-
ren in die situatie negatieve aspecten,
zowel in bejegening als in voorzienin-
gen, die niet gericht blijken te zijn op al-
leenstaanden. Wanneer vrouwen alleen
komen te staan, krijgen zij niet alleen te

maken met een emotioneel rouwproces,
maar komen zij ook te staan voor allerlei
praktische zaken waarop zij vaak niet
zijn voorbereid. Juist in moeilijke om-
standigheden kan een houvast -in de zin
van het bekend zijn met enige zaken op
financieel en juridisch gebied- een ze-
kere steun bieden. Begeleidster voor de
eerste twee ochtenden: mevr. van Hen-
ten-Boele. Voor de derde en vierde och-
tend: mevr. W. van de Sijs-Lepeltak
Kieft. Opgave is alleen mogelijk voor de
vier ochtenden bij T. Brandenbarg. tel.
2024. (Zie advertentie).

Let op
Vóór 20 januari „Contact" betalen, dan hebt
u vijf gulden voordeel!

Nieuwj aarsconcert
"Concordia en Jubal"
Met de bekende koraal "Uren, dagen, maanden, jaren" opende de Vor-
dense muziekvereniging "Concordia" zondagmorgen in een volle zaal van
het Dorpscentrum het traditionele Nieuwjaarsconcert. Dit keer samen
met "Jubal" uit Wichmond. Dat betekent dat Vorden naast "Concordia"
en "Sursum Corda" nu met "Jubal" erbjj drie muziekverenigingen i-gk is.

Het concert werd onder meer bijge-
woond door burgemeester E.J.C. Ka-
merling en echtgenote. Na afloop onder-
hield de heer Kamerling zich nog enkele
ogenblikken met de beide dirigenten
Hans Kraxner (Concordia) en Hans
Wolters (Jubal) en komplimenteerde hij
beide met het gebodene. Voorzitter
Wim Barink verwelkomde deze morgen
eveneens afgevaardigden van de "Mu-
sikverein" uit het Duitse stadje Kranen-
burg, waarmee "Concordia" muzikale
kontakten onderhoudt. Het concert op
zich was de moeite waard om naar te lui-
steren. "Jubal" was deze morgen enigs-
zins gehandicapt door de afwezigheid
van een drietal muzikanten. "We heb-
ben daardoor het programma wat aan
moeten passen en moeten musiceren
naar de mogelijkheden die we hebben.
Bij een bezetting als de onze, 25 leden, is
het ontbreken van een drietal goeie mu-
zikanten duidelijk voelbaar", zo vertelde
dirigent Hans Wolters ons in de pauze.
Desondanks gaf "Jubal" een paar goed
gespeelde nummers ten beste, zoals bij-
voorbeeld een Franse ouverture die
handelde (vrij vertaald) over een kwak-
zalver. Ook een medly van Spaans en
Italiaanse liedjes onder de titel "lm son-
nigen Süden", alsmede de pasodoble "El
Cordobes" deden het goed bij het pu-
bliek.

Solisten
"Concordia" onder leiding van Hans
Kraxner begeleidde tijdens dit concert
de sopraan Marga Hulleman uit Warns-
veld en de tonor Anton Eykelkamp uit

Vorden. Vanwege ziekte van Marga kon
niet optimaal gerepeteerd worden. "Dat
hebben we vanmorgen nog voor de aan-
vang van het concert moeten doen", zo
verklapte Hans Kraxner. Wel, aan de
zang was het niet te merken. Marga Hul-
leman en Anton Eykelkamp kwamen
tweemaal "aan de bak". De eerste keer
met operettemuziek van Robert Stolz
zoals "Zwei Herzen in Drie Vierteltakt",
"Der kleine Gardeoffizier" etc. De solis-
ten besloten met het zingen van filmmu-
ziek. Thema's uit de bekende Ameri-
kaanse film "Once upon a time in the
West", daarbij muzikaal ondersteund
door "Concordia". Dit alles gekompo-
neerd door Ennio Morricone. (Tussen
twee haakjes, zondagavond dirigeerde
deze op Nederland l het Metropole-
orkest). Tussen de bedrijven door
speelde Concordia onder meer het be-
faamde "String of Pearls" van Glenn
Miller. Na de pauze musiceerden "Con-
cordia" en "Jubal" onder leiding van
Hans Kraxner gezamenlijk. Onder meer
het fraaie "Larga" van Freek Schorer.

Een stuk met achtereenvolgens "hoofd-
rollen" voor de trompetten, klarinetten
en de baritons. Verder een luchtige kom-
positie van blues, promenade en happy
tunes (van Schonebeek) en tot slot de
Radtzkymars. Dit laatste vormde onder
handgeklap van het publiek een leuke
afsluiting van het Nieuwjaarsconcert.

Marga Hulleman, Anton Eykelkamp en
de dirigenten Hans Wolters en Hans
Kraxner, werden na afloop door voorzit-
ter Wim Barink in de bloemetjes gezet.

"JubaP-voorzitter Wim Altena:
"Wij zijn Vorden schoorvoetend
binnengekomen"
Zondagmorgen, tussen het Nieuwjaars-
concert door, stelde "JubaP'-voorzitter
Wim Altena zijn orkest aan het publiek
in Vorden voor. Dat Wichmond/Vierak-
ker nu bij de gemeente Vorden behoort
omschreef Altena als "veranderingen
van een pleeggezin". "Ik moet u zeggen
dat wij als "Jubal" wel schoorvoetend
Vorden zijn binnengekomen", zo stelde
hij in zijn humoristische speech. Zondag

15 januari zullen "Jubal en "Concordia"
in het Ludgerusgebouw in Wichmond
een gezamenlijk concert verzorgen. Bur-
gemeester Kamerling en echtgenote
werden door de heer Altena uitgeno-
digd dit concert bij te wonen. "Kom dan
niet met de auto maar pak de fiets. U zult
merken, we hebben erg mooie bomen
en met fietsen voorkom je zure regen",
zo grapte de Jubal-voorzitter.

Trekking jubileumverloting
"Concordia"
Vrijdagmiddag heeft de eerste trekking plaatsgevonden van de jubileumverloting die
de Vordense Muziekvereniging "Concordia" onlangs heeft gehouden. "Concordia"
is erin geslaagd om 500 loten van elk honderd gulden aan de man te brengen. Zon-
dagmorgen maakte voorzitter Wim Barink de winnende lotnummers bekend. De
hoofdprijs (een magnetron) viel op lotnummer 297; de overige "winnende" num-
mers zijn: 108; 150; 463; 292; 225; 344 en 114. De prijzen kunnen worden afgehaald bij
de heer Joh. Norde aan de Burg. Galleestraat. In totaal bestaat de verloting uit zeven
trekkingen welke de komende tijd maandelijks zullen plaatsvinden. De hoofdprijs is
een geldbedrag van 12500 gulden oftewel 10000 gulden netto. Ongeacht het feit of er
reeds een prijs is gewonnen, blijven de lothouders meedingen naar deze hoofdprijs,
waarvan de trekking in september zal plaats vinden.
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OPEL

OPEL SERVICE

W. J.dS, KOOI

Off. GM-dealer voor OPEUISUZU
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGSKRANT OPRUIMING

PRACHTIGE HOEKKOMBINATIE IN
BLANK OE DONKER EIKEN, LEVERBAAR
IN DIVERSE KLEUREN LEATHER-LOOK

3 + 2 zits

ZEER SOLIDE
AMBACHTELIJK EIKEN
KAST 1.70 mtr. BREED
IN BLANK OF DONKER EIKEN

OOK ALS 3-1-1
OF 3-2-1

DIVERSE TOONZAALMODELLEN
NU MET FORSE KORTINGEN

ROLLUIKENBURO
MET VEEL BERGRUIMTE
IN BLANK, DONKER OF HONING

OPRUIMINGSPRIJS: 1350.-

BIJPASSENDE SALONTAFEL
MASSIEF EIKEN

OPRUIMINGSPRIJS

698.-
BOEKENKAST
IN BLANK OF
DONKER EIKEN
1.20 mtr. BREED

NU: 650.-

SLAAP/SPEELKAMER: LEDIKANT 90/200 + SPEELHOEK
VOORZIEN VAN CANVAS GORDIJN, GLIJBAAN EN
UITSCHUIFBAAR BURO-ELEMENT IN MASSIEF GRENEN

PAKKETPRIJS KOMPLEET: 698.-
ALS 21/2 z

KWALITEITSMA TRASSEN
NU VOOR: STUNTPRIJZEN

«895.-
ALS 2 zits

2 + 21/2 ZITS MET KEERBARE
KUSSENS, PRIMA ZITKOMFORT

HELM IN K meubelen
COUPONNEN
TAPIJT

ZUTPHENSEWEG 24

MET KORTINGEN TOT 70% J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7

VORDEN
EIBERGEN

TEL 05752-1514

TEL 05454-74190

COUPONNEN
GORDIJNEN + VITRAGES
ZIE ETALAGES

DE HEEREN VAN

RUYSDAEI
CIGARENCOLLECTIE

compositie nr. 12 en nr. 17

Kortom:

plantagezuivere cigaren
Sumatra dekblad, karakteristiek

stijl, klasse

en verkrijgbaar bij uw sigarenspeciaalzaak

BRAAM
Burg. Galleestraat lOa, Vorden, telefoon 3260

LAASSEN

INSTITUUT CLAASSEN
IJsselkade 13 - 7201 HC Zutphen

Tel. 05750 -1 88 06

Onze AVONDOPLEIDINGEN gaan in januari weer van start

WIJ HOUDEN OPEN HUIS
VRIJDAG 13 JANUARI EN VRIJDAG 20 JANUARI

beide dagen van 10.00 tot 21.00 uur.

Kom gerust langs. Onze medewerkers geven u alle gewenste informatie over
al onze cursussen. Wanneer u zich tijdens één van de open dagen voor een cur-

sus inschrijft, ontvangt u 10Vi KORTING OP HET LESGELD.
Geen tijd om een kijkje te nemen, maar wel studieplannen? Schrijf of bel ons

even; de studiegids ligt voor u klaar!

COMPUTEROPLEIDINGEN
> Informatica en Basic voor beginners
> Basisopl. Tekstverwerking WordPerfect (ook in dagopleiding)
> WordPerfect voor WP gebruikers
*• Lotus 1.2.3, dBase III+. MS-DOS
> Computerboekhouden

INFORMATICA BEROEPSOPLEIDINGEN
*>AMBII.1.HE.1.HE2
*• PDI MG.1. MG.2. MG.3

SECRETARIËLE OPLEIDINGEN

> (medisch) Secretaresse
> Informatrice. Receptioniste
> Machineschrijven (ook in dagopleiding)

ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN
> Middenstand
> Praktijkdipl. Boekhouden (PD)
> MBA start in sept. 1989

EDUCASOFT
COMPUTEROPLEIDINGEN

met
Televisie

reparaties
. direct

i naar

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

\ .v-i-.!"l«n»««*v
>.::£-

Echte Bakker
VAN ASSELT

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester, respectievelijk burgemeester en
wethouders, van Vorden maken bekend dat vanaf 16
januari 1989 de volgende plannen, gedurende de daar-
bij genoemde termijnen, ter inzage liggen ter gemeen-
tesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koets-
huis):
a. gedurende één maand: het ontwerp-bestemmings-

plan 'Buitengebied 1988, nr. 5' welke beoogt de
camping 'de Kleine Steege', Hackforterweg 33 te
Wichmond een planologisch kader te geven;

b. gedurende 14 dagen: de ontwerp-wijzigingsplan-
nen ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning:
1. 'Buitengebied 1988, nr. 6' (legalisering loonbe-

drijf op het perceel Lankhorsterstraat 8 te Wich-
mond);

2. 'Buitengebied 1989, nr. 2' (vervallen agrarisch
bouwperceel Ruurloseweg 94).

Gedurende genoemde termijnen van één maand, re-
spectievelijk 14 dagen kaneen ieder schriftelijk bezwa-
ren indienen tegen deze plannen bij de gemeenteraad
(plan genoemd onder a.) dan wel bij hun college (plan-
nen onder b.), postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 1 2 januari 1989

Burgemeester en wethouder voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

IN 9 WEKEN JE RIJBEWIJS?
ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ.

AUTORIJSCHOOL
W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783BOVAG

Blouses
vanaf

Damespakjes
10% KORTING

OP ALLE
ONDERGOED

Modecentrum

Kinderjacks
vanaf «JÏJf~

Kinderbroeken

10% KORTING
OP

NACHTKLEDING



DANSLES

ie Herberg"
VORDEN
^~^

In de maanden januari t/m mei-juni komt er op de
zondagavond een

DANSCURSUS
VOOR
GEVORDERDEN
(bij voldoende belangstelling ook op
dezelfde avond voor beginners)

Duur van de cursus 14 avonden
Lesgeld f 11 2,- per persoon
Aanvang: 29 januari 20.30 uur

INLICHTINGEN

Carel Joh. Wensink
Tel. 085-420216 of bij De Herberg

Demi Byou Shop ruimt op

10 tot 50% korting
Wij wensen u een voorspoed/g 1989.

adres: hoek Spalstr. - St. Michielstr. bij Willie Derksen

WIE
wil bij ons
het slagersvak leren?
Leeftijd tot 18 jaar, m/v

slagerij eggink
Borculoseweg 14, tel. 05735-1337

DAK-RUBBER

VOOR:

* ONDERHOUD
* LEKKAGE
* REPARATIE
* RENOVATIE
* KOUD PLAKKEN

Dak-Rubber is een gladde, tixotrope coating op basis
van teervrije asfalt-bitumen, versterkt met een synthe-
tische 'rubber. Door de speciale samenstelling, kan
Dak-Rubber ook worden aangebracht op enigszins
vochtige ondergronden. In één arbeidsgang wordt een
voldoende laagdikte bereikt, die krimpscheurtjes over-
brugt.
Dak-Rubber wordt gebruiksklaar geleverd en kan
moeiteloos worden verwerkt met kwast, spatel of
vloertrekker. De hechting op hout, steen, beton, meta-
len, p.u.-schuim, dakbedekking, enz. is uitstekend. Na
droging vormt zich een elastische, weerbestendige kit-
laag, die niet zakt bij warmte en niet scheurt bij vorst.

Tevens: brandrollen Mee. 5-10 m - glasvlies rol 5-10-
20 m - aluminium daktri m regenpijpen - dakgoten -
kiezelbakken - stadsuitlopen.

BOUWMARKT

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld

005750-22816

BOVAG

VOORDELIG
Foto's ontwikkelen/
afdrukken vanaf 0,49
Fotorolletjes
24 opnames vanaf . . . . 5,75

Foto-home dealer/
Sigarenmagazijn

BRAAM
Burg. Galleestraat 10a, Vorden
tel. 3260

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

alle soorten
batterijen voor uw

h oortoestel

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

U zou graag in zo' n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffel^P
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Kunstgebittenreparatie .

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

mode

RUIMTOP

Onze winterkollektie moet nu plaats gaan maken voor de nieuwe VOORJAARSMODE 1989

ALLE
KINDER"

FORS

ACCES-

KOOR 0£

PRIJS

Heerlijk warme wintermode van internationale topmerken met kortingen tot maar liefst 60%!

Ook voor heren is er nog volop keus. De prijzen zijn ongekend laag, met kortingen tot 60%!

Parkeren voor de deur

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

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

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Zeer fijne warme
halfwollen onderblouses

koopt U
bij:

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

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

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

G
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
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VERBOUW
Er gaat heel wat gebeuren,
f en nieuwe

JEANS AFDELING
en een nog betere service.

De werklui hebben ruimte
nodig. Daarom moet de
winkel helemaal leeg.

KOM PROFITEREN VAN DEZE

SUPER KORTINGEN!

mHS*/!»1/-*1
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60%
KORTING

Als bij u de
waterleiding

springt springen
wij meteen in onze

servicewagen
Een gesprongen waterleiding kan \^
hebben. Daarom is het belangrijk om"° J
stellen. Bel in geval van nood gerust £
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost^

~
"o'o". fa Y° vervelende gevolgen
'-0°<5/ /- de schade snel te her
- /^/ ^Installatiebedrijf Oldenhave

worden. Snel en vakkundig!

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEhHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

RK SCHOOL
VOOR TECHNIEK EN AMBACHT BORCULO
Herenlaan 2 - 7271 NR Borculo - Tel. 05457-71413

Informatie-avond
16 januari tussen 18.00-21.00 uur

Directie en leerkrachten verstrekken informatie over:
- De studie aan onze LTS met de afdelingen:

* Mechanische techniek
* Bouwtechniek (timmeren, metselen en schilderen)
* Consumptieve techniek (brood/banket, koken/serveren)

- De leerlingbegeleiding (remedial teaching)
- Het informatie-centrum (onderwijs met computers)
- Mogelijkheden na het examen
- Onze school is onder schooltijd goed bereikbaar met de GSM-busdienst

JONGENS EN MEISJES DIE NU IN GROEP ACHT VAN HET
BASISONDERWIJS ZITTEN, ZIJN MET HUN OUDERS VAN
HARTE WELKOM

De school is die avond in bedrijf.

SLANK
JV1ET VOLKOREN

Met het broodwisseldieet kunt
u snel wat pondjes kwijtraken. Het is
eenvoudig: één dag alleen volkoren-
brood met mineraalwater, koffie of
Üiee (zonder suiker en melk) en de dag
erna weer normaal eten.

Zo is het mogelijk om tot twee kilo
per week af te vallen. Volkorenbrood
bevat veel belangrijke voedingsstoffen
en bovendien veel voedingsvezel,
belangrijk voor een goede darm-
werking.

VOLKOREN
in diverse soorten o.a. grof, fijn en meer-
granen

Gezond en vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIM1E
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

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

In februari start ik met een opleiding tot

COSTUMIERE. U leert: patroontekenen naar ge-
nomen maten, knippen en naaien en textielwarenken-
nis. Deze opleiding duurt ± 10 mnd.
(examen februari 1990) en kan vervolgd worden met

COUPEUSE.
Ook in februari weer knip- en naai/es voor beginners en
gevorderden. Vraag vrijblijvend informatie.

„Danckaerts" Modevakschool
Deventerweg 135 T. Leuverink-Eijkelkamp

7203 AG Zutphen - Tel. 05750-16204
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Tot 17 maart 1989 krijst u winterpremie
op ons binnenwerk: f l. 50.- per man
per das! Voor niet-particulieren is
de premie op binnenwerk fl. 35.-.
Wij maken meer van uw huis.
En dat kost u deze winter
minder.

UW WINTERSCHILDER
SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
— Meesterschilders / Ruurloseweg 35, Vorden, tel. 05752-1523

AANMELDINGSFOMULIER voor de ^^ ji

Playback/Soundmix ^>S
kampioenschappen van Vorden ±n2

Carnavalsvereniging DE DEURDREAJERS

NAAM

ADRES

TELEFOON

PLAYBACK / SOUNDMIX
ARTIEST OF;GROEP

TITEL

AANTAL PERSONEN

Inleveren
voor 18 januari 1989.

Opgave alleen mogelijk bij:
A. v.d. Meij
Graaf v. Limburg Stirumstr. 6
7251 XG Vorden

Door de grote belangstelling van
de afgelopen jaren, zijn we ge-
noodzaakt slechts de eerste 22 op-
gegeven deelnemers mee te laten
doen aan de Playback/Soundmix
show.
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Mobiele
niersteen-
vergruizer
voor SKB

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix
te Winterswijk krügt in het nieuwe jaar de
beschikking over een mobiele niersteen-
vergruizer. Door middel van deze appara-
tuur kunnen bepaalde soorten nierstenen
zonder operatieve ingreep worden verwij-
derd. De stenen worden via drukgolven
verpulverd en kunnen vervolgens als gruis
worden uitgeplast.
De niersteerivergruizer is ingebouwd in
een trailer, die met ingang van het nieu-
wejaar zes keer per jaar naar het SKB in
Winterswijk komt. Daar kan de wagen
met de apparatuur op simpele wijze wor-
den gekoppeld aan één van de polikli-
niekgangen van het ziekenhuis.

De mobiele niersteenvergruizer wordt
geëxploiteerd door het Centraal Bureau
voor Keuringen (CBVK), dat voor ieder
bezoek van het SKB een huurbedrag in
rekening brengt.
De directie van het SKB verwacht, dta
via de mobiele vergruizer jaarlijks zo'n
25 patiënten uit de Oost-Achterhoek
zonder operatie van hun nierstenen afge-
holpen kunnen worden.
Landelijke ervaringen hebben uitgewe-
zen, dat 85% van de niersteenpatiënten
effectief met de niersteenvergruizer be-
handeld kan worden. Slechts in 15% van
de gevallen is een operatie onontkoom-
baar.

De afgelopen tijd is in het SKB al proef-
gedraaid met de nieuwe apparatuur. De
daarbij opgedane ervaringen /ijn volgens
de directie en de betrokken medische spe-
cialisten van het SKB zeer positief.

Maatschappelijke
Dienstverlening
Per l januari 1989 zullen het kerk-
dorp Wichmond, alsmede een ge-
deelte van Vierakker, tot de ge-
meente Vorden gaan behoren.
Tot die datum wordt aan inwoners
van dit gebied door de Stichting
voor Maatschappelijke Dienstverle-
ning „Zutphen, Warnsveld, Voorst"
gezins-/bejaardenverzorging en Al-
gemeen Maatschappelijk Werk ge-
boden.
Daar Vorden niet tot het werkge-
bied van evengenoemde stichting
behoort, dienen de „nieuwe" inwo-
ners van de gemeente Vorden zich
per l januari 1989 voor aanvragen
gezins-/bejaardenverzorging en Al-
gemeen Maatschappelijk Werk te
wenden tot:
de Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening „de Graafschap",
Dorpsstraat 40a, 7251 BC Vorden,
tel.:05752-2129.
De leidinggevenden gezins-/bejaar-
denverzorging, alsmede de maat-
schappelijk werkende, houden op
werkdagen 's morgens spreekuur.

De Maatschappelijke Dienstverle-
ning „Zutphen, Warnsveld, Voorst"
zal de voor l januari 1989 gestarte
hulpverlening aan inwoners van dit
gebied voortzetten.

Vleesveestudie-
avond
Met als uitgangspunt de afnemende
vleesvee-produktie in relatie tot de te
verwachten stijgende consumptie in de
komende jaren - een door de EG ver-
wachte ontwikkeling - organiseert Mis-
set Landbouw een 16-tal studie-avon-
den voor melkveehouders in Neder-
land.
Doel van de avonden is voornamelijk de
melkveehouder er op te wijzen, dat door
de melkquotering vrijgekomen capaci-
teit aan stalruimte, voeder en arbeid, er
een mogelijkheid bestaat een stuk extra
inkomen te verwerven door het houden
van vleesvee naast melkvee.
Op 16 januari 1989 zal in zaal "Olde
Beth" te Wehl de vijfde studie-avond ge-
houden worden, bedoeld voor de regio
Midden- en Oost-Gelderland. Het pro-
gramma houdt in een medewerker van
het consulentschap in Algemene Dienst
voor de Rundveehouderij etc. en een
medewerker van het Landbouw Econo-
mische Instituur, die ingaan op de
marktontwikkelingen, kwaliteitseisen
van de consument, de diverse houderij-
systemen, de verschillende vleesrassen
en de te verwachten financiële resulta-
ten.
Plaats reserveren is mogelijk door Mis-
set Landbouw te bellen: 08340-49574.

Verdien NU f 5,-door vóór 20
januari „Contact" te betalen!

Programma
Plattelandsvrouwen

Woensdag 25 januari: jaarverga-
dering in zaal De Herberg met mede-
werking van de volksdansgroepen "De
Wikke" en "De Molle". In de pauze ver-
loting. Woensdag 8 februari: deze avond
wordt verzorgd door het Koningin Wil-
helminafonds, aan de hand van dia's zal
men wat vertellen over de kankerbestrij-
ding. Deze avond is in bodega Het Pan-
toffeltje. Vrijdag 24 februari: in zaal de
Herberg een gezamelijke Culturele
avond met de GMvL en Jong Gelre.
Optreden van Ben Schreurs en Hanneke
Hiddink uit Diepenheim. Ze zingen
liedjes in het dialect. De heer Smeitink
uit Hengelo GLD zal verhalen en ge-
dichten voorlezen. Woensdag 15 maart:
deze avond is de heer Homme uitgeno-
digd, deze is verbonden aan het Kluwer
concern in Deventer. Hij zal iets vertel-
len over zijn werk als journalist. Dinsdag
21 maart: doemiddag in het Dorpscen-
trum. Op deze midddag wil mevr. Neu-
teboom uit Winterswijk de dames leren
paasversieringen te maken. Woensdag
12 april: deze avond wordt verzorgd
door het eendagsbestuur. Woensdag 10
mei: de laatste avond van dit seizoen
houdt gezinssociologie, prof. dhr. Yteke
Weeda uit Wageningen een lezing over
"Veranderingen rond gezin en andere
leefvormen". Dan zijn er nog cursussen
Engels, houtsnijwerken en handwerken
en een excursie naar de BauRnecht in
Oosterhout op maandag 13 februari.
Een reisje op dinsdag 23 mei naar Duits-
land, Moers, Koningswinter, Remagen,
Mayschoss in Ahrtal. Fietstocht op 22
juni. Omgeving Barchem, Borculo,
Ruurlo met bezoek aan museum "Leb-
benbrugge" en midgetgolven in Ruurlo.
De vereniging heeft ten doel door vor-
ming en ontwikkeling van vrouwen kan
besef van verantwoordelijkheid voor- en
deelname aan de samenleving te bevor-
deren, in het bijzonder in plattelandsge-
bieden.

Sport nieuws
'Tien van rood
toernooi"
in café Uenk
De biljartvereniging KOT organiseert
op zondag 22 januari aanstaande in café
Uenk een zogenaamd "Tien van rood"
toernooi. Aan dit toernooi mag een ie-
der deelnemen. Men behoeft geen lid te
zijn van een biljartclub te zijn. De orga-
nisatie verwacht een groot aantal deel-
nemers vandaar dat er op 18,19 en 20 ja-
nuari voorrondes zullen worden gehou-
den. Opgave voor dit toernooi is moge-
lijk dagelijks bij café Uenk aan de Nieuw-
stad. Tijdens de finales worden er fraaie
prijzen beschikbaar gesteld zoals bijv.
een stereotoren met compact-disk voor
de winnaar; een magnetron voor num-
mer twee en een boormachine voor
nummer drie.

Herbergtoernooi
De Vordense tafeltennisvereniging Tref-
fers organiseert op zondag 12 februari
het zgn. "Herbergtoernooi" waar wordt
gestreden om het kampioenschap van
Vorden. Voor inlichtingen en opgave
kan men bellen 05752-2653. Op 16 ja-
nuari zal de competitie weer van start
gaan. Treffers komt uit met één team in
de derde klas; één in de tweede klas en
één team in de zesde klas. De jeugdcom-
petitie begint eind januari. Treffers zal
met één team in de 4e klas uitkomen.

Taptoe toernooi
Het onlangs gehouden scholentafelten-
nistoernooi is een succes geworden. le-
dere scholier kwam minimaal acht keer
aan bod. Van de mogelijkheid om tegen
seniorspelers van de Treffers te spelen
werd druk gebruik gemaakt.

Finalisten straten-
zaalvoetbaltoernooi
Velocitas bekend
In de sporthal 't Jebbink zijn de voorron-
des gehouden van het stratenvoetbal-
toernooi dat momenteel door "Veloci-
tas" wordt georganiseerd. In poule A
werden de volgende wedstrijden ge-

speeld: Stationsbuurt-Hoetinkhof 6-1;
Hanekamp-Boonk III 0-3; Tranendal
I-Stationsbuurt 0-3; Hoetinkhof-Hane-
kamp 0-5; Boonk III-Tranendal I 0-0;
Stationsbuurt-Hanekamp 3-0; Hoetink-
hof-Boonk III 0-2; Hanekamp-Tranen-
dal 0-0; Boonk III-Stationsbuurt 1-3;
Tranendal I-Hoetinkhof 1.1-3. Stations-
buurt en Boonk III plaatsten zich in deze
poule voor de finale. Uitslagen poule B:
De Stroet-Boonk I 0-3; Eendracht-
Boonk II 0-6; Tranendal II-De Stroet
5-1; Boonk I-De Eendracht 9-0; Boonk
II-Tranendal II2-1; De Stroet-Eendracht
1-2; Boonk I-Boonk II 0-0; Eendracht-
Tranendal II0-3; De Boonk II-De Stroet
6-0; Tranendal II-Boonk 11-1. De Boonk
I en de Boonk II plaatsten zich voor de fi-
nale. Uitslagen poule C: Medler-Brinker-
hof 2-2; Addinkhof-De Doeschot 1-1;
Kranenburg-Medler 3-3; Brinkerhof-
Addinkhof 2-1; De Doeschot-Kranen-
burg 2-4; Medler-Addinkhof 2-1; Brin-
kerhof-De Doeschot 4-2; Addinkhof-
Kranenburg 0-2; De Doeschot-Medler
0-3; Kranenburg-Brinkerhof 0-1. Brin-
kerhof en Medler plaatsten zich voor de
finale. Deze finales zullen op 15 januari
in de sporthal 't Jebbink worden gehou-
den. Er zal dan een halve competitie
worden gespeeld. In poule A komen uit
Stationsbuurt; De Boonk II en Brinker-
hof. In poule B: De Boonk I en III en
Medler. De nummers I en II van beide
poules gaan dan over dan de kruisfina-
les. De nummers drie vallen af.

A,Is u vóór 20 januari uw abonne-
mentsgeld betaalt voor „Contact",
dan hebt u een voordeel van f 5,-.

Dames Dash/Sorbo
starten nieuwe jaar
met zege op Alterno
uit ^eldoorn
De dame» van Dash/Sorbo zijn het nie-
uwe jaar uitstekend begonnen door
thuis het bezoekende Alterno uit Apel-
doorn m£l 3-2 te kloppen. Dit gebeurde
na een jBrmate spannende wedstrijd
waarbij oPreams tot aan de beslissende
vijfde set niets voor elkaar onder deden.
De vijfde set, noodzakelijk door de 2-2
stand werd voor het eerst volgens het
zgn. "rallypuntensysteem" gespeeld.
Dat wil zeggen dat ongeacht welke ploeg
serveert, punten behaald kunnen wor-
den. Slaat men bijv. bij de serve de bal in
het net dan betekent dit direkt een punt
voor de tegenstander. De afgelopen
week had Dash hier al een paar maal op
geoefend. Duidelijk werd toen datje in
een dergelijke situatie vooral bij het ser-
veren niet teveel risico moet nemen. Al-
terno deed dat zaterdag wel met als ge-
volg dat de thuisclub binnen tien minu-
ten een 15-9 stand op het scorebord zag
prijken, hetgeen een 3-2 zege betekende.
Voor de toeschouwers was deze laatste
set in feite een anti-climax hoewel de
zege voor Dash veel vergoedde. Daar-
aan voorafgaand een boeiend wedstrijd-
beeld. In de eerste set leek Dash/Sorbo
met een voorsprong van 11-4 gemakke-
lijk op de zege af te stevenen. Niets bleek
minder waar. De Apeldoornse dames
schroefden het tempo op en maakten
handig gebruik van de desorganisatie in
het achterveld van Dash. Het werd uit-
eindelijk 13-15. De tweede set een gelijk-
opgaande strijd tot aan de stand 13-13.
Beter blokkeren bezorgde Dash/Sorbo
een 16-14 setwinst. De derde set een ge-
trouwd copy van de voorafgaande set.
De ploegen gaven elkaar geen duim-
breed toe. Opnieuw was het de thuisclub
dat in deze spannende slotfase de lang-
ste adem had 17-15. In de vierde set
doofde het spel aan Dash-zijde als een
uitgebrande kaars. De Apeldoornse da-
mes grepen de laatste kans om toch ten-
minste één puntje mee naar huis te ne-
men, met beide handen aan. De thuis-
club kreeg met 5-15 dan ook geen schijn
van kans. Middels de hierboven om-
schreven vijfde hield Dash/Sorbo toch
twee punten aan dit duel over. Zaterdag
14 januari gaan de Vordense dames op
bezoek bij Olympia uit Groningen. Het
zal een hele kluif worden om winnend
uit het hoge Noorden terug te komen.
Feit is dat op dit moment het blessure-
leed aan Dash-zijde voorbij is. Afgelo-
pen zaterdag tegen Alterno kon dan ook
voor het eerst sedert maanden weer in
de sterkste formatie gespeeld worden.

Dammen
DCZ Zevenaar - DCV
Vorden 2 4-12
DCV 2 heeft afgerekend met DCZ, de
vereniging die vorig jaar DCV 2 nog van
promotie afhield door verrassend in
Vorden te winnen. Dit keer werd het een

afgetekende zege. Bertus Nijenhuis en
Martin Boersbroek kwamen vlot tot
winst. Jacques Ebben speelde zijn ge-
liefde spelletje, wat een uitstekende
stand opleverde, die later gewonnen
werd. Ook Bernard Breuker droogde
zijn tegenstander flink af. Bennie Hid-
dink speelde weer een dubieuze omsin-
geling, maar in de eerste klasse distrikt
wordt zoiets adekwaat afgestraft. Hid-
dink won dan ook. Hierna volgde een
krappe remise van Saskia Buist en een
nederlaag van Henk Klein Kranenbarg,
die in het wederzijdse dammeneindspel
een steek liet vallen. Als laatste had Aard
Walraven wel een goede stand, maar de
stand op de klok noopte hem tot snel
zetten, waarmee de winst buiten bereik
bleef.
Uitslagen: J. Janssen-B. Hiddink 0-2; H.
Hermsen-A. Walraven 1-1; J. Pietersen-
S. Buist 1-1; P. van Ooyen-B. Nijenhuis
0-2; D. Koole-H. Klein Kranenbarg 2-0;
J. Schroer-M. Boersbroek 0-2; W.
Kingma-J. Ebben 0-2; W. Gubbels-B.
Breuker 0-2.

DCH Hengelo 2 - DCV
Vorden 3 3-13
Tegen het zwakke Hengelo 2 (onderaan
nog zonder punten) heeft het derde
team de eerste plaats vastgehouden
door een simpele overwinning. Hierbij
was wel een nederlaag van coach Gerco
Brummelman, maar die werd dus ruim-
schoots gecompenseerd door achtereen-
volgende overwinningen van Theo Slut-
ter, Jacques Ebben, Gerard Dimmen-
daal, Bernard Breuker, Gert ter Beest en
Beest en Jurgen Sluiter.
Uitslagen: R. Klein Bramel-T Slutter
0-2; H. Dijkman-J. Ebben 0-2; G. Botter-
man-B. Breuker 0-2; H. Zonnenberg-J.
Slutter 0-2; B. Harkink-G. Hulshof 1-1;
J. Walgemoet-G. Dimmendaal 0-2; B.
Stege-G. ter Beest 0-2; J. Luiten-G.
Brummelman 2-0.

DCV 6 - DCW Wehl 6-2
Het zesde team haalde eefl^iime over-
winning op DCW Wehl. iP» winst had
nog groter kunnen uitvallen: Henk Len-
selink stond de gehele partij uitstekend,
maar de stand bleek net geen winst te be-
vatten. De partij van nr^tor Herman
Wansink eindigde in rcrBk door een
misverstand. Wansink sto^a de gehele
partij goed, en dacht, toen zijn tegen-
stander de hand uitstak dat deze wilde
opgeven. Hij bleek echter te bedoelen
een remiseaanbod te doen!
Uitslagen: H. Lenselink-A. van Mont-
voort 1-1; H. Wansink-B. Lusink 1-1; R.
Slutter-B. Buiting 2-0; A. van Hoog-
moed-J. Scholten 2-0.

DCV4 - BDVBrummen 2
7-5
Ook het vierde team heeft de eerste
speelweek in het nieuwe jaar goed be-
nut, maar had daar wel Vrouwe Fortuna
bij nodig. Al vroeg verloor Jan Hoenink,
wat gekompenseerd werd door Anja
Bouwman (klassieke stand sterk uitge-
speeld) en Mike Voskamp (beslissende
kerkhofaanval). Na weer een nederlaag
van Henk Esselink en een winstpartij
van Bertus Wentink was het Berend
Rossel die, na bijna de gehele partij een
schijf minder te nebben gehad, toch nog
met een remise de volle winst naar
DCV-zijde bracht.
Uitslagen: M. Voskamp-B. Schut 2-0; J.
Hoenink-H. Jacobs 0-2; B. Rossel-K.
Liefhebber 1-1; H. Esselink-H. Winters
0-2; B. Wentink-R. Verbeek 2-0; A.
Bouwman-R. Bovendorp 2-0.

DCVl -DVHuiisSèn 213-7
De wedstrijd tegen het tweede team van
Huissen werd met enige zorg tegemoet
gezien. Immers vorig jaar speelde DCV
l 10-10 gelijk in Huissen, en in 1979
zorgde een nederlaag tegen Huissen 2
ervoor dat DCV toen de promotie naar
de landelijke kompetitie misliep. Een
jaar later lukte het overigens wel. Het
bleek in de partij mee te vallen. De on-
derste borden hielden het droog (3 keu-
rige remises) en bovenin bleken de zo
degelijke geachte spelers soms wat
sleets. Harry Graaskamp rekende af met
Marco de Koning, die hem vorig jaar de
weg naar de Gelderse finale versperde.
De Koning kreeg een giftige voorpost
aangeboden, die hij aannam. Vervol-
gens bleek de aanval op de eenzame
voorpost beslissend. Ook Henk Groten-
huis kwam tot winst. Zijn klassieke stel-
ling klopte niet helemaal meer, maar
door wat prutsen kreeg hij ook een om-
singeling op het bord, waar zijn tegen-
stander onvoldoende weg mee wist. In
de tijdnoodfase viel het doek. Jan Mas-
selink kwam ook tot winst. Hij had Huis-
sens topskorer Jan Linssen de gehele
partij onder druk, maar uiteindelijk
bleek de stand toch remise. Masselink
speelde op de laatste eindspelfmesse die

de stand nog bevatte, en de Huissenspe-
ler ging inderdaad in de fout.
Uitslagen: H. Graaskamp-M. de Koning
2-0; H. Ruesink-A. Arends 1-1; H. Hoek-
man-H. Janssen 1-1; H. Grotenhuis ten
Harkel-H. Kemperman 2-0; H. Vos-H.
Valen 1-1; G. Wassink-J. ten Westeneind
1-1; J. Masselink-J. Linssen 2-0; C. Gre-
vers-F. Kemperman 1-1; T. Janssen-B.
Hebben 1-1; B. Hiddink-R. Linssen 1-1.

Onderlinge kompetitie
H. Ordelman-G. Hulshof 0-2; J. Slutter-
G. Ter Beest 1-1; M. Boersbroek-M.

Walraven 1-1; M. Brummelman-T. Slut-
ter 0-2; B. Breuker-H. Hoekman 0-2; T.
Janssen-H. Grotenhuis t.H. 0-2; J. Mas-
selink-B. Nijenhuis 1-1.
Jeugd: Y. Baakman-B. Gal 2-0; F. Meyer-
man-G. Wassink 2-0; M.Klein Kranen-
barg-M. Teunissen 2-0; B. KI. Kranen-
barg-D. van Dijk 1-1; R. Booltink-F. Kra-
mer 2-0; F. Vaneker-E. Kramer 2-0; W.
Wu Chih-R. Zieverink 2-0; J. Schieven-
B. Jongbloets 0-2; B. Vriend-J. Weste-
rink 0-2; R. Bleumink-B. Star 0-2; F. Va-
neker-F. Kramer 2-0; E. Kramer-R. Bool-
tink 0-2; W. Wu Chih-B. Jongbloets 2-0;
R. Zieverink-J. Schieven 0-2.

Feest-Agenda
120 jaar muziekvereniging

„ Concordia " Vorden

ZONDAG ® Frühschoppen
m.m.v. „de 8 kastelen darpers" (kapel

| O van muziekvereniging „Concordia"
Tevens 2e trekking Jubileumverloting

februari (1UO uur in „de Herberg")

ZATERDAG ® Grote Jubileum uitvoering
van muziekvereniging „Concordia'

18
maart

Tevens 3e trekking Jubileumverloting
(19.30 uur in het Dorpscentrum)

ZATERDAG ® Concert gebracht door „Musik Verein
Kranenburg" uit Duitsland
tg.v. de jubilerende muziekvereniging „Concordia"

Tevens 4e trekking Jubileumverloting
(19.30 uur in „'t Pantoffeltje")

VRIJDAG

26
mei

Concert gebracht door de Tiroler
kapel „Loarns Plezeer" uit Laren
t.g.v. de jubilerende muziekvereniging „Concordia"

Tevens 5e trekking Jubileumverloting
(19.30 uur in Hotel Bakker)

VRIJDAG ® D* 6e trekking van de
Jubileumverloting

| f) van muziekvereniging „Concordia"

JUIÜ (19.30 uur in „d' Olde Smidse")

VRIJDAG

15
september

! ! ! ! verrassing!
Tevens de 7e en laatste trekking
van de Jubileumverloting
van muziekvereniging „Concordia"
(19.30 uur in de grote feesttent bij het
Kasteel/Gemeentehuis Vorden)
Nadere gegevens volgen!

ZATERDAG

16
september

I.v.m. het 120-jarig bestaan van muziekvereniging
„Concordia" organiseert deze vereniging een

Groots SDM concours op de
feestweide bij het Kasteel Vorden.
Veel muziekklanken van Show-,
Drumbands en Muziekverenigingen.
Aanvang 10.00 uur.

ZATERDAG

16
september

Grote feestavond
m.m.v. top-kapel „De Dinkellanders"
en hun show-dans-orkest.
(19.30 uur in de feesttent bij het
Kasteel/Gemeentehuis Vorden)

ZONDAG

17
september

> Afsluiting van het jubileumfeest
voor IEDERE medewerker van alle jubileum-
aktiviteiten in 1989 en andere belangstellenden

m.m.v. big-band „Free Time Musik'
uit Brummen.
(11.30 uur in de feesttent bij het
Gemeentehuis/Kasteel Vorden)

Bij de aktiviteiten l t/m 7 heeft iedereen die een lot van
„Concordia" heeft, gratis toegang en bij de aktiviteiten 8, 9
en 10 genieten zij een grote korting op de toegangsprijs.

Verkoopadres: AMRO bank Vorden
(Hier zijn de prijzen die te winnen zijn te bezichtigen.)



Treinreis met korting
naar beurs voor handige mensen
Wie zelf timmert, metselt, schildert of'n vloer legt, weet hoe belangrijk goede
materialen en gereedschappen zijn. En omdat er zo ontzettend veel soorten en
kwaliteiten bestaan, is een juiste keus maken lang niet altijd eenvoudig.
Daarom is het voor handige mensen goed te weten dat er een mogelijkheid
bestaat om in één dag een compleet overzicht te krijgen van wat er op doe-het-
zelf gebied te koop is: de Nationale DoeHetZelf Beurs Karwei '89 in de U-
trechtse Jaarbeurs. Van 19 t/m 21 januari zijn daar praktisch alle grote fabri-
kanten op dit terrein aanwezig met hun nieuwste snufjes en vindingen. En met
het speciale T+T Biljet van NS reist u er comfortabel en voordelig naar toe.

Karwei '89 is ook dit jaar weer
groots opgezet. Het expositiepro-
gramma is mede zo uitgebreid, om-
dat de beurs ook gericht is op de
mensen uit het vak. U vindt er dus
echt de laatste stand van zaken op
allerlei gebied. Of het nu gaat om
bouwen, isoleren, sanitair, vloerbe-
dekkking, hand- of elektrisch ge-
reedschap, dat alles en nog veel
meer komt hier heel gevarieerd aan
bod. Ook over zaken als tuinieren,
inbraakbeveiliging en verwarming
wordt u hier op een boeiende en af-
wisselende manier heel wat wijzer.

Interessante demonstraties
Boeiend is ook het reusachtige
Klussenplein dat bol staat van de
demonstraties, ideeën, technieken
en toepassingen. Op dit plein, dat is
opgezet door het maandblad Doe-
Het-Zelf in samenwerking met de
Jaarbeurs, is altijd wel iets van uw
gading te zien en te leren. Ervaren
vakmensen laten hier zien wat er al-

Een beurs voor mensen met twee
rechterhanden: Karwei '89. Wie bo-
vendien goed kan rekenen, gaat er
voordelig naar toe met de trein en een
T+T biljet.

lemaal mogelijk is met de nieuwste
materialen en gereedschappen. Al-
les bij elkaar stof genoeg dus voor
een leerzaam en inspirerend dagje
uit!

Voordelige treinreis
Met de Trein plus Toegang biljetten

van NS maakt u het zich wel heel
gemakkelijk. U koopt op één van de
vele NS stations zo'n biljet, laat u
comfortabel naar Utrecht vervoe-
ren door NS, en stapt vervolgens
vlak bij de Jaarbeurs uit. Wachten
om een toegangskaan te kopen is
niet nodig, want dat hebt u al. En
dat alles voor een bedrag dat vooral
op de wat langere afstanden nauwe-
lijks hoger is dan de prijs van een ge-
woon retourtje! Karwei '89 is geo-
pend op donderdag 19 en vrijdag 20
januari van tien uur 's ochtends tot
zes uur 's middags, en op zaterdag
21 januari van tien uur 's ochtends
tot vier uur 's middags.

^ P*

dinsdag 24 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF

Voetbal

Uitslagen D pupillen
W Vorden
Zaalcompetitie sporthal Dieren: Dl Pax
1-Vorden l 0-0; Vorden* 1-Spc. Brum-
men l 1-1; Vorden 1-Gaz. Nieuwland l
2-1.
Zaalcompetitie sporthal Wichmond: D3
Pax 3-Vorden 3 3-0; Vorden 3-Dierense
Boys 2 0-6; Vorden 3-De Hoven 2 0-3.

Programma D-E-F pupillen
W Vorden
Zaterdag 14 januari zaalcompetitie sport-
hal Wichmond: Vorden 2-Warnsveldse
Boys 1; Pax 2-Vorden 2; De Hoven
1-Vorden 2.
Zaterdag 14 januari zaalcompetitie Han-
zehal Zutphen: De Hoven 1-Vorden 1;
Vorden l-Wilhelm. SSS 1; Vorden
l-Zutphen 1; Vorden l-Pax 1; Vorden
1-Warnsv. Boys 1; Vorden I-Wilhelm.
SSS 1.

De Vogelvriend
In de Hanzehal te Zutphen werd de jaar-
lijkse kampioenwedstrijd van de Alge-
mene Nederlandse Bond van Vogelhou-
ders (ANBvV) gehouden. Van "De Vo-
gelvriend" te Vorden behaalde B. Hor-
sting een 2e prijs.

Geen ereplaatsen
voor RTV-leden
Op zowel zaterdag 7 als zondag 8 januari
namen enkele RTV-leden deel aan het
NK veldrijden. Bij de amateurs was dat
Jan Weevers en bij de liefhebbers Rudi
en Bennie Peters. Doordat ze niet ge-
noeg landelijke wedstrijden rijden, die
veelal in het zuiden worden gehouden,
betekent het dat je een van de laatste
startposities krijgt. Jan Weevers wist zich
van de achterhoede zo'n veld van ruim
80 renners op te werken naar een uitein-
delijke 30e plaats. Datzelfde gold ook
voor de cat. liefhebbers hier ook ruim 80
renners, voor Bennie zat er niet meer in
dan een 51e plaats. Rudi bleef steken op
een 30e plaats. Zondag was het de beurt
aan de veteranen, junioren en profs.
Geert Eskes reed voor de RTV bij de ve-
teranen mee. Na wat valpartijen voor
hen wist hij uiteindelijk nog een plaats
rond de 40 te bemachtigen. Bij de junio-
ren reed Manno Lubbers een goede
wedstrijd, ook voor hem was het precies
hetzelfde als voor alle RTV-ers, achter-
aan starten. Na een goede wedstrijd te
hebben gereden was een 21e plaats het
hoogst haalbaar voor de man uit Warns-
veld.
Zondag 29 januari organiseert de RTV
een wielerveld toertocht vanuit Wich-
mond •

Doetinchem wint
biljartwedstrijd
tegen Vorden met
6-10
In café Uenk vond dit weekend een bil-
jartwedstrijd plaats tussen Vorden en
Doetinchem. Dus niet in clubverband
maar in "stedelijk" verband. De organi-
satie was in handen van de Vordense bil-
jartclub KOT. Beide plaatsen traden aan
met acht van hun beste spelers. Er werd
in vier spelsoorten gespeeld te weten:
Kader, driebanden, bandstoten en libre.
De biljarters uit Doetinchem bleken
over de sterkste zenuwen te beschikken
en versloegen de Vordenaren met 6-10,
waarbij opgemerkt dat in sommige par-
tijen van enig kwalilteitsverschil nauwe-
lijks sprake was. Bandstoten: H. Stapel-
broek-J. Fögeling 50-47 (23 beurten); J.
Tijdink-F. Fransen 32-50 (22 beurten).
Libre: Jos Schroer-W. Veenhuis 64-80
(14 beurten); W. Eskes-B. Smits 70-68
(22 beurten). Driebanden: D. Bijenhof-
R. Buiting 20-12 (31 beurten); André
Schroer-Th. Kremer 13-20 (43 beurten).
Kader: Hubert Schroer-F. Polman 150-
175 (11 beurten); H. Leussink-P. van
Dijk 175-142 (5 beurten).

PKV-nieuws
Op de Noordshow te Zuidlaren, de
grootste show van het noorden met een
totaal van ruim 10000 ingezonden die-
ren, behaalden enkele leden van PKV
Vorden de volgende resultaten met hun
dieren: Grote hoenders: Wyandotte Co-
lumbia, H. Berenpas 2xG. Dwerghoen-
ders: Wyandotte Columbia, H. Beren-
pas IxG. Konijnen: Witte Nieuwzeelan-
der, H. Verstege 4xZG. Zwarte Nieuw-
zeelander, H. Verstege IxG. Nieuwzee-
lander rood, G. Lenselink IxF, IxZG,
IxG. Rex geel, M.G. Lijftogt IxZG,
idem Rex Castor 2xG. Ook in Diepen-
heim werden door onze leden dieren in-
gezonden met de volgende resultaten:
Grote hoenders: Indische vechthoen-
ders, H.J. Rietman 2xG. Fries hoen, Ci-
troenpel, Arnold Dijkstra IxZG, 3xG.
Trio's Dwerghoenders: Sebricht Zilver,
G.W. Tragter IxG. Enkele nummers
Dwerghoenders: Wyandotte, H.J. Riet-
man 3xG. Sebricht Zilver, G.W. Tragter
Ixg. Holl. Kriel Patrijs: Amold Dijkstra
IxF, IxZG, IxG. Konijnen: Vlaamse
Reus, comb. Berenpas 2xZG, 2xG. H.W.
Sloetjes 2xZG. Arnold Dijkstra 2xF. A.
Dijkstra IxZG. H.J. Rietman IxG. H.
Snellink 2xF. Franse Hangoor, J. Dek-
kers IxF IxG. Nieuwzeelander wit: A.
Dijkstra IxZG, 3xG. H.J. Rietman IxF,
IxZG. H. Verstege 2xZG, IxG. Wener
Blauw: G.v.d. Heide 2xZG, IxG. André
Snellink IxF. Wener Wit: André Snel-
link 2xG. H.J. Rietman IxG. H.W. Sloet-
jes IxZG. Hollander: H.J. Rietman
IxZG. T. Zevenhoeken IxG. Rus Zwart:
T. Zevenhoeken 3xZG. Ned-Hangoord-
wergen: M. Dekkers IxZG, 2xG.
Kleurdwerg: H. Sanderman 2xG.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
K/k N NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS

COVERS BRUIDSMODK toom dinsdag 24 jamiuiï
de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode-gebied.

Behalve hel laatste nieuws uit de hruidswerekl toont
WALLE TEMPELM AN de mogelijkheden voor de bruidegom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat /ien wat een bruidsreportage is op foto en video.

WIM HOL voor/iet de hruidjes van fraaie bruidsboeketten en
bankethakker PIET JANSEN

toont /.i j n specialiteiten voor /o'n feestdag.
l on brui loft /onder trouwringen is ondenkhaai en

juwelier SLOTBOOM laat dan ook \ele variaties /ien.
Dat WEVO-DRUK meer kan dan alleen trouw kaarten drukken

/iet u dan ook.
Reisbureau EL MUNDO bekend van "1(X) bruidsparen naar

Mallorea" informeert U graag uitgebreid op de/e avond.
\ •Aclus.cl vervoer TAXI SAMBERG

is met /.ijn /wart metaJlique bruidsauto aanwe/ig.
Voor de haarver/orging tekent LA C'OLJPE.

()n/e br uidsshou
wordt gehouden in de IIAN/KIIOK te /utphen.

De/e begint om 2().(X) uur
en /al ongeveer iwee uut duren.

I ijdens de/e show
wordt U een gratis consumptie aangeboden

Kaarten a ƒ 8,- k u n t u bestellen bi j :
C O V K R S BRl IDSMOni:. I u i t s t r a a l 29. /ulphen

Telefoon 05750 - 1441S
Kaarten alleen verkri jgbaar aan on/e /aak.
Bestel voortijdig en voorkom teleurstell ing

Tot /iens op 24 januari in de Man/ehof.

Kunt u de/e dag niet. (leen /org
COVERS BRl ISMOm brengt de/e slum

ook in /.wolie op 6 en 7 maan.

BF )$MODE

Agenda
JANUARI:
13 Nieuwjaarsinstuif ANBO Vorden

Dorpscentrum
13 De Wehme: Open Tafel
14 De Herberg: Pronkzitting De Deur-

dreajers
14 Dorpscentrum: Toneelvereniging

Krato uitvoering
15 Muziekvereniging Jubal
17 De Wehme: geen Open Tafel
17 NCVB Vorden: Jodendom
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg
17 Jaarvergadering Soos Kranenburg
17 KPO Vierakker/Wichmond
18 HVG afdeling dorp Vorden: jaarver-

gadering
19 Dorpscentrum: Bejaardenkring Vor-

den
20 De Wehme: Open Tafel
24 De Wehme: Open Tafel
25 Bejaarden Vierakker/Wichmond
25 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

jaarvergadering
27 De Wehme: Open Tafel
31 Soos Kranenburg: gym, kaarten en

bingo
31 De Wehme: Open Tafel

FEBRUARI:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
4-5-6-7 Karnaval Vorden
6 ANBO Vorden, Jeu de Boule cam-

ping de Goldberg
7 Karnaval Vorden, Bejaardenmiddag
8 Bijeenkomst Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen
10 Film en dia's ANBO Vorden in

Dorpscentrum
14 Soos Kranenburg/Vorden: lezing

zing
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
19 Frühschoppen Concordia

20 Gezamenlijke avond KPO, ABTB
Vorden Kranenburg

21 KPO Vorden Kranenburg, Textiel te-
kenen, etc.

21 NCVB Jaarvergadering Vorden
22 HVG afd. Dorp Vorden, Maandelijk-

se avond
24 Gez. Culturele avond GMvL, Jong

Gelre en Ned. Bond v. Plattelandsvr.
Vorden

28 Soos Kranenburg/Vorden: kaarten
en bingo

Türfstraat 29 - Zutphen • Telefoon 05750-14418

'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA

OPEL KADETT

OPEL ASCONA

OPEL REKORD
OPEL OMEGA
SUBARU
SUBARU JUSTY
AUSTIN METRO
FORD SCORPIO
FORD SIERRA
FORD ESCORT COMBI
RENAULT 1 1
RENAULT 9
RENAULT 18
MITSUBISHI GALANT

3-deurs
3-deurs
2-deurs
3-deurs
3-deurs
5-deurs
2-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
4-deurs
5-deurs
3-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
3-deurs
3-deurs
2-deurs
4-deurs
4-deurs
2-deurs
4-deurs
4-deurs
4-deurs
2-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
4-deurs
4-deurs
4-deurs

MITSUBISHI LANGER WAGON
VOLVO 66
MAZDA 626
MAZDA 929
VAUXHALL CAVALIER
TOYOTA CELICA
ALFA SU D

R = Ruurio

BIJ OPEL-SERVICE W.J.

2-deurs
5-deurs
4-deurs
2-deurs
3-deurs
3-deurs

VAN DER

Swing
LS
TR/LS
Swing
Special
Special
Special
LS
LS
LS
LS
GT
LS
LS
LS
Limited
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
Traveller
Traveller
LS
GL
DL
S/L

GL
Laser
GL
Broadway
GTL
TL
Turbo
GL

LX
Legato
L

Tl

KOOI

1,2S
1,OS
1,OS
E1,3N

Grijs metallic
Wit/grijs
Wit
Zwart

1 ,3N automaat Groen
1.3SLPG
1,2S
1,6D diesel
1 ,2S LPG
1,2S
1,3S
1,3S
1,2S
1,6S
1,3S
E1,3N
E1,3N
1,3S
1 ,2S LPG
1,2S
E1,3N LPG
1,9N
1,60 diesel
1.6SLPG
1 ,6S LPG
2,ON
1,8i injectie
LPG
1,2S
1,OS
2,0i automaat
1 ,6 LPG
1 600 diesel
1200
1400

2300 diesel
1500
Automaat
1600
2,OS
1,6
2000S
1500

staan deze perfecte inruilwagens met pen riijk van

Grijs metallic
Blauw
Rood
Rood
Wit
Fjord Bleu
Zilver metallic
Zilver metallic
Groen metallic
Rood
Blauw metallic
Rood
Blauw metallic
Blauw
Fjord Bleu
Blauw metallic
Bruin metallic
Henna rood
Staalgrijs
Staalgrijs
Groen metallic
Rood metallic
Wit
Rood, 4 wh. dr.
Blauw metallic
Blauw metallic
Wit
Blauw metallic
Rood
Rood
Rood
Groen metallic
Zilver metallic
Geel
Groen metallic
Groen metallic
Bruin metallic
Rood
Beige

s~\
V^/
("•DPVUfrfMl*

I
1

65.000 km
38.000 km
2 1.000 km
15. 000 km
78.000 km
9 1.000 km
49.000 km
85.000 km
76.000 km
97.000 km
39.000 km
34.000 km
30.000 km
44.000 km
45.000 km
4 1.000 km
35.000 km
36.000 km
68.000 km
27.000 km
60.000 km

207.000 km
1 92.000 km
63.000 km

142. 000 km
1 50.000 km
43.000 km
97.000 km
1 5.000 km
48.000 km
62.000 km

11 0.000 km
83.000 km
37.000 km

106.000 km
67.000 km

1 55.000 km
33.000 km

1 1 9.000 km
45.000 km
76.000 km

127. 000 km
1 1 4.000 km
1 20.000 km

Til
353JB

1/85
1/86
1/87
4/88
8/82
8/83
1/84
5/85 R
5/85
2/85
6/85
7/85
1/86
1/86
7/86
8/86

10/87
1/87
1/87
1/87
3/87 R
/81

1/83
3/87 R
7/87
/80 R

4/87
8/86 R
1/88
6/86 R

10/85
6/85

10/86 R
4/86
1/82
1/80
3/84
6/86
2/81
5/84
2/83
2/81 R
1/80 R
1/81 R

HTÏliilZZZB

een garantie en scherp geprijsd! f\ff f)PFI -4- 191 171 |-Hpp|pr

Leasin9- inruil en 100% financiering mogelijk
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