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Draaginsigne gewonden voor
ex-Engelandvaarder Cornelus
Kiezebrink
Donderdagmiddag 12 november zal Cornelus Kiezebrink, die
momenteel verblijft in Villa Nuova uit handen van burge-
meester Kamerling de 'Draaginsigne Gewonden' ontvangen.
Hij krijgt deze onderscheiding onder meer voor werkzaamhe-
den die hij in de oorlogsjaren voor het 'verzet' heeft uitge-
voerd vanuit Engeland.

De heer Kiezebrink kwam in 1939 in
militaire dienst met als standplaats

Harderwijk. Daar vandaan werd hij
overgeplaatst naar Soesterberg. Toen

in mei 1940 de oorlog uitbrak slaagde
Kiezebrink erin om uit handen van de
Duitsers te blijven. Via talloze om-
zwervingen door Europa kwam hij uit-
eindelijk via Portugal in Engeland te-
recht.
Vanuit Engeland werden toen allerlei
opdrachten uitgevoerd voor het ver-
zet. In 1944 werd hij door Koningin
Wilhelmina onderscheiden met 'Het
Kruis van Verdienste'.
In de oorlogsjaren heeft de heer Kie-
zebrink heel veel narigheid meege-
maakt. Hij is er getuige van geweest
dat veel van zijn vrienden werden ge-
marteld en daarbij de dood vonden.
Dat heeft hem zeer aangegrepen en
als het waren 'psychisch verwond'.

QEMEENTEJft ULLETIN

• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

Op 3 november hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- de heer Th. Huntink, Insulinde-

laan 60 te Vorden, voor het vergro-
ten van een badkamer op het per-
ceel Insulindelaan 60 te Vorden;

— de heer B. Tuinman, Lindeseweg
28 te Vorden, voor het gedeeltelijk
vernieuwen/veranderen van een
woning op het perceel Lindeseweg
28 te Vorden;

- de heer J. W. Jansen, Hoetinkhof
265 te Vorden, voor het gedeelte-
lijk veranderen van een woning/
berging op het perceel Hoetinkhof
265 te Vorden;

- de heer H.J. Krijt, 't Heegken 5 te
Vorden, voor het gedeeltelijk ver-
nieuwen van een varkensstal, in-
clusief kelder, op het perceel 't
Heegken 5 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

UILVERKAVELING
HENGELO-ZELHEM

Op de afdeling gemeentewerken ligt
tot en met woensdag 9 december
1992 kosteloos ter inzage het ont-
werp-wijziging landinrichtingsplan
voor de ruilverkaveling Hengelo-Zel-
hem. Tevens is het plan tegen beta-
ling van f H),- verkrijgbaar bij bu-
reau burgerzaken in het kasteel.

Bezwaren tegen het ontwerp-wijzi-
gingsplan kunnen uiterlijk de veer-
tiende dag na de laatste dag waarop
het ontwerp ter inzage heeft gelegen
(dus uiterlijk 23 december 1992)
schriftelijk worden ingediend bij Ge-
deputeerde Staten van Gelderland,
postbus 9090, 6900 GX Arnhem.

NDERE INZAMELDAG VOOR OPHALEN
HUISVUIL IN 1993!!

Met ingang van 5 januari 1993 haalt de Gelders Overijsselse Reinigingscentra-
le (GOR) het huisvuil in Vorden op. Het contract met de firma Ter Horst uit
Varsseveld is dan teneinde.
De inzameldag wijzigt! In plaats van op de woensdag en de donderdag haalt de
GOR het huisvuil in een dag op, en wel op de dinsdag.
Voor januari 1993 wordt op ieder adres een afvalwijzer bezorgd waarin precies
staat wanneer u welke container aan de weg moet zetten en wanneer u grofvuil
mee kunt geven. Ook de ophaaldag van grofvuil zal hoogstwaarschijnlijk ver-
anderen.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE ALGEMENE

VERKLARING VAN GEEN
BEZWAAR

Burgemeester en wethouder zijn van
plan om met toepassing van het be-
paalde in artikel 50 lid 6 van de Wo-
ningwet en met gebruikmaking van
de door gedeputeerde staten bij be-
sluit van 19 augustus 1986, nr.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
'algemene verklaring van geen be-
zwaar', medewerking te verlenen aan
de plannen van R. Kisjes, Beatrixlaan
4, alhier voor het vergroten van de
woning.
De op de plannen betrekking hebben-
de bouw- en situatie-tekeningen lig-
gen vanaf 13 november 1992, gedu-
rende 14 dagen voor een ieder ter ge-
meente-secretarie (koetshuis) ter in-
zage met de gelegenheid om hierte-
gen gedurende die periode schrifte-
li jk bezwaren in te dienen bij burge-
meester en wethouders.

IEUW TELEFOON-
NUMMER OPGEVEN

GROF HUISVUIL:
05752-7447

Indien u grof huisvuil wilt laten opha-
len dan dient u dit telefonisch op te
geven. Hiervoor is met onmiddellijke
ingang een nieuw nummer openge-
steld, en wel:

05752-7447

U kunt uw melding dan inspreken op
een telefoonbeantwoorder, tot uiter-
lijk 8.00 uur op de maandag voor de
inzameldag, iedere laatste dinsdag
van de maand.
Wat moet u inspreken?
Allereerst uw naam, adres en tele-
foonnummer. Daarna wat u mee wilt
geven en op welke plaats aan de
openbare weg u het grofvuil neerlegt.
Ter voorkoming van misverstanden:

— een stuk grof huisvuil mag niet
langer zijn dan l ,50 meter;

- kleinere stukken dienen zoveel
mogelijk samengedrukt en gebun-
deld te zijn;

- de inhoud mag niet groter zijn dan
lm3 .

Noteert u het nieuwe telefoonnum-
mer even op de afvalwijzer?

TRUCTUURSCHEMA
GROENE RUIMTE

Tot 15 januari 1992 ligt op de afde-
ling ruimj^ice ordening (koetshuis)
ter inzage^ret structuurschema Groe-
ne Ruimte. Tot 12 februari kunt u uw
schriftelijke reactie zenden aan: In-
spraak pkb Structuurschema Groene
Ruimte, postbus 97611, 2509 GA
Den Haag.

OMMUNICATIE
AVONDEN

De evaluatie van de communicatie-
avonden van 26 oktober en 16 no-
vember in deze rubriek is gepland op
10 december 1992. Dan verschijnt
'Gemeentebulletin' weer huis aan
huis. De evaluatie houdt een bespre-
king in van alle vragen die gesteld
zijn tijdens deze avonden voor het
dorp Vorden.

•v
!«f E VERLENEN BOUW-

VERGUNNING MET
GEBRUIKMAKING VAN

DE VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening, medewerking te ver-
lenen aan het volgende bouwplan:
- het bouwen van een opslagruimte/

berging op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie
M, nr. 332, plaatselijk bekend
Rondweg 2, alhier.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 27 novem-
ber 1992 voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie (koetshuis).
Eventuele bezwaren kunnen tot en
met die datum schriftelijk aan burge-
meester en wethouders worden ken-
baar gemaakt.

NGEKOMEN AAN-
VRAAG VOOR EEN

BOUWVERGUNNING

De heer B.H. Norde, Hoekendaalse-
weg 3 te Vorden, verzoekt een bouw-
vergunning voor het gedeeltelijk/ge-
heel vernieuwen van een paardenstal/
veldloods.

In 1945, direkt na de mobilisatie,
kwam Cornelus Kiezebrink onder be-
handeling van prof. Bastiaanse uit
Utrecht. Deze behandeling heeft ja-
ren geduurd.

Na een poos in Amsterdam te hebben
gewoond verhuisde Cornelus Kieze-
hrink in 1952 naar Vorden, waar van-
daan hij het beroep van vertegen-
woordiger uitoefende. Over zijn erva-
ringen in de oorlogsjaren heeft hij een
boek geschreven waaraan hij de titel
gaf 'Engelandvaarder te voet'.

Expositie
'Tekeningen'

Tot en met zaterdag 28 november a.s.
is er in de galerie van de bibliotheek
te zien de tentoonstelling 'Tekenin-
gen'. Deze tracht een beeld te geven
van de wijze waarop hedendaagse
beeldend kunstenaars de tekenkunst
beoefenen.
Het accent is hierbij gelegd op het la-
ten zien van de verscheidenheid aan
de te hanteren technieken en de diver-
siteit in beeldtaal, de 'stijl' en het
handschrift.
De expositie is samengesteld uit de
collectie van de Tentoonstellings-
dienst Overijssel en bestaat uit 26 te-
keningen van Cees Ahdriessen,
Maarten Beks, Jaap Berghuis, Chris
de Bueger, Kees Buurman, enz.

KBO 'Soos
Kranenburg'^
De soosmiddag vond plaats op 3 no-
vember jl. bij zaal Eijkelkamp op het
Medler. Deze werd geopend met
gymnastiek. Daarna heette de voor-
zitter, mevr. Zents, pater J^Janssen
OFM, Pastoraal Adviseil^an de
KBO Gelderland, hartelijk welkom.
Pater Janssen hield deze middag een
boeiende spreekbeurt met als titel
'Kleurenblind'. De voorzitter be-
dankte tot slot pater Janssen voor zijn
betoog.
Tevens was er op deze middag nog
'Kroam Schudden'. Op 22 september
jl. tijdens de soos kwam het bericht
dat Jeroen, zoon van Peter en Elles
ten Have was geboren. De dames
Zents en Gal boden namens de leden
van de soos met een mooi gedicht 'de
krentenwegge' aan.
Jeroen kwam in hoogst eigen persoon
met de bejaarden kennis maken. Ie-
dereen werd getrakteerd op beschuit
met muisjes. De familie Ten Have
was zeer verrast met deze leuke geste.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Niet zo als gewoonlijk, de laatste
woensdag van de maand. Maar de
eerst volgende soosmiddag is nu op
woensdag 18 november in het Ludge-
rus gebouw.
Na de koffie en opening zal de mid-
dag verzorgd worden door Frater Ben
Broekman over zijn vakantiereis naar
Brazilië met dia's en vertellingen met
maatschappelijk en kerkelijk ervarin-
gen.
Dus het wordt zeker weer een mooie
middag. Het bestuur verwacht dan
ook weer een goede opkomst. Dus tot
ziens op woensdag 18 november.

KERKNIEUWS

Roemenië-avond
De Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa van de Hervormde Ge-
meente en de Gereformeerde Kerk
van Vorden organiseert een Roeme-
nië-avond op dinsdag 17 november
a.s. in de Voorde.
Er zullen video-films worden ver-
toond, die zijn gemaakt tijdens de be-
zoeken die enkele gemeenteleden
vanuit Vorden hebben gebracht aan
de partnergemeente Sighetu in
Noord-Roemenië.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 15 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. Er is zondagsschool en jeugdkerk. Na de
dienst stembiljetten inleveren en koffiedrinken in
de Voo'de.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 15 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker, Viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker,
Viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 15 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Familieviering m.m.v. 'de Kerkuiltjes' en
Votiko.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 14 november 18.30 uur Eucharistie-
viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 november
Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Hulsarts 14-15 november dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 14 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 14-15 november J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-54357.
Spreekuur aJleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur inde bus bij de NH kerk.

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

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV geopend: 10.00-12.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk, iedere morgen bereikbaar van
9.00-10.00 uur.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 november ds. K. van Bentveld,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 15 november 10.00 uur Eucharistie
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 november
Pastor Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Wat ze daar hebben aangetroffen
heeft geleid tot het maken van enkele
plannen, die de werkgroep graag aan
belangstellenden wil voorleggen (zie
ook het artikel over de school in Sig-
hetu in 'Contact' van vorige week).
Ook de kontakten met de beide ande-
re partnergemeenten (Garlipp in de
voormalige DDR en Subotica in het
voormalige Joegoslavië) zullen aan
de orde komen.

WV
De VVV belegt op donderdagavond
19 november in hotel Bakker haar
jaarvergadering, waarbij onder meer
het zomerprogramma voor volgend
jaar reeds aan de orde wordt gesteld.
De aftredende bestuursleden Abbink,
Honig, Pelgrum, Rombouts en Te
Velthuis stellen zich allen herkies-
baar.



Gelet op onze gevorderde leeftijd hebben we het besluit genomen om
ons bedrijf met ingang van 12 november over te dragen aan

Fa. RUTJES & GRAFFELMAN
BRONKHORSTERWEG 4
7221 AC STEENDEREN
TEL. 05755-1959

Voor het gestelde vertrouwen in ons bedrijf en dat gedurende vele
jaren, zijn wij onze uitgebreide klantenkring zeer erkentelijk.
Dat stemt ons tot grote dankbaarheid.

MULLINK RADIO - TV - VIDEO
Akkermansstraat 9
7021 LW Velswijk (Zelhem)
A.M. Mullink en
G. Mullink-Hofstede

Met ingang van 12 november hebben wij

MULLINK RADIO - TV - VIDEO

overgenomen van de heer A.M. Mullink.
Met ingang van deze datum nemen wij tevens de garantie en service-
verplichtingen van hem over.
Wij hopen u ook in de toekomst van dienst te mogen zijn.

Fa. Rutjes & Graffelman
BEELD- en GELUIDSAPPARATUUR

en
HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Bronkhorsterweg 4 7221 AC STEENDEREN Tel. 05755-1959/05753-3281

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

ZAAK DIEAMCO...
E DOET

ZANUSSI
DROGER

INCLUSIEF
5JAAR

GARANTIE

ZANUSSI DROGER
ZD l l OR

capaciteit 4.5 kg
reverserende trommelbeweging
timer 0-120 minuten
luchtafvoer
inclusief 5 jaar garantie 595.-

AMCO

EBING

ELIESEN

ELIESEN

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

ELECTRO

VORDEN

ZELHEM

BAAK

ZUTPHEN

RUURLO

TEL. 05752-1000

TEL. 08342-1378

TEL. 05754-1264

TEL. 05750-43202

TEL. 05735-1414

AEO
De schoonheidsspecialist.

Je kunt zien datje huid net lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
U M\ WIMPERS/ WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN
i T BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.

erkend ANBOS- Openingstijden: woensdag t /m zaterdag.
schoonheidsspecialiste Behandeling volgens afspraak.

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

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

W-E-E-R-B-E-R-I-C-H-T
DONDERDAG 12 NOVEMBER T/M ZATERDAG 14 NOVEMBER

Zwaar herfstweer. DAAROM!!!

Verschillende soorten

STAMPPOT
o.a.

hutspot met bruine bonen,
boerenkool met worst,

Bourgondische stamppot,
stimp-stamp enz.

500 gram

2.95
Voor de Erwtensoep:

Versgesneden

Soepgroente

250 gram

1.95
MAANDAG

16 NOVEMBER:
PANKLARE

ZUURKOOL
UIT VAT

1000 gram 150

Voor de
Hete Bliksem:

2 kilo Zoete
Appels

1 kilo Zure
Appels

SAMEN 3.95

Herfst-
notenmix

250 gram

1.95
DINSDAG

17 NOVEMBER:
PANKLARE

HUTSPOT

500 gram 150

WOENSDAG
18 NOVEMBER:

PANKLARE

ANDIJVIE

500 gram 150

Bouw- en Houtbond
FNV

Kerstverzilvering
op dinsdag 17 november

van 19.00 tot 21.00 uur

Voor R.B.S. laatste te goed staat,
en voor de schilders VTU-formulier

meebrengen.

De P. V. Het Hoge 16.
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland de Al-
gemene plaatselijke verordening van de gemeente
Vorden, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 september
1992 hebben ontvangen en voor zover nodig goedge-
keurd.
De Algemene plaatselijke verordening ligt vanaf he-
den gedurende drie maanden voor eenieder ter ge-
meentesecretarie, afdeling Algemene ZaKen, ter inza-
ge en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
De Algemene plaaatselijke verordening treedt in wer-
king op de dag, volgende op die van afkondiging, der-
halve op 13 november 1992. De Algemene plaatselij-
ke verordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29
maart 1988, sedertdien gewijzigd, vervalt op het mo-
ment van inwerkingtreding van de nieuwe Algemene
plaatselijke verordening.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

VROUWENRAAD VORDEN

organiseert cursus

"Handig Thuis
De Vrouwenraad Vorden organiseert
voor vrouwen die nog iets bij willen le-
ren, een cursus Handig in Huis.
O.l.v. de heer R.H.I. Bastiaan Net, le-
raar Techniek en Handvaardigheid aan
de C.S.G. 't Beeckland.
6 Avonden op donderdag van 19.00
uur tot 21.00 uur.
Kosten f 40,- voor de hele cursus.
Begint 7 januari 1993.

Inlichtingen en opgave bij mevr. S. Kamerling:
Tel. 05752-1600 vóór 15 december 1992. *

arkensvlees

oordelig

eel keus

errassend lekker

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Indische Schotel
500 gram 7,45

VAN DE KAASPLANK

Zacht Belegen
1 kilo 11,30

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlappen
1 kiio 10,95

MAANDAG + DINSDAG

Gekookte Lever ioe gram 0,98
Zure Zult

100 gram 1,15

SPECIALITEITEN

Saté-schijven

5 halen 4

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 «HO 8,95
Grove verse worst 1 KNO 9,90
Speklapjes 1 k,i<, 8,45

H.o.h. Gehakt 1 KHO 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Magere Varkenslapjes 1 m 8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN
HALVE VARKENS VOOR- OF ACHTERBOUTEN

^^^^^^•^^^^^^^^^^•••••••••••M^^^^^^M^^^ Î̂ ^^^^^^^H

Waarom uw aanschaf
nog langer uitstellen

Uw voordeel bij een persoonlijke lening
(rente wijzigingen voorbehouden)

Bedrag in
handen

ƒ 2.500,-

ƒ 5.000,-

ƒ 1 0.000,-

ƒ 1 5.000,-

ƒ 20.000,-

ƒ 25.000,-

Terug te
betalen in
...maanden

24

36

48

60

60

60

Maandelijks te betalen*

Volgens
wettelijk maximum

ƒ 1 27,86 (22,55%)

ƒ 186,01 (22,03%)

ƒ 292,32 (1 9,24%)

ƒ 366,85 (1 7,53%)

ƒ 483,26 (1 6,89%)

ƒ 600,64 (1 6,59%)

Bij de
Centrale Volksbank

ƒ 122,59(17,4%)

ƒ 172,52(15,7%)

ƒ 269,12(14,0%)

ƒ 342,60(14,0%)

ƒ 456,80(14,0%)

ƒ 571,00(14,0%)

Uw voordeel
per maand
bij de CVB

ƒ 5,27

. ƒ 1 3,49

ƒ 23,20

ƒ 24,25

ƒ 26,46

ƒ 29,64

Uw voordeel
over de hele

looplijd

ƒ 126,48

ƒ 485,64

ƒ 1 1 1 3, 60

ƒ 1455,00

ƒ 1587,60

ƒ 1 778,40

* Tussen haakjes vindt u de rente op basis van samengestelde interest.

Een lening bij de Centrale
Volksbank is altijd goedkoop.

Vergelijkt u onze tarieven
gerust eens met het wettelijk

maximum, dat veel instellingen
berekenen. U ziet dan, dat u

bij de Centrale Volksbank veel

CVB
BANK

voordeliger uit bent.
Bovendien zijn onze voorwaar-
den zeer gunstig. Ook senioren
zijn bij de Centrale Volksbank
van harte welkom voor een
lening. Zij betalen geen cent
meer dan andere cliënten

Als een CVB-lening
zo voordelig is

U bent van harte welkom

Vorden: Zuivelhof 11, tel. 05752-3649

VIDEOTHEEK

V O R

Carnavalskraker van Prins Jan de 2e:
3 FILMS (uitgezonderd dagfilms)

een week lang voor l l f—
Verder:
* videoverhuur
* movieboxen
* Nintendo-computers
* Nintendo-spelen
* video-kadobonnen

* overzetten van 8 mm-films
op video

* overzetten van dia's op video
* cameraverhuur

Alles tegen zeer scherpe prijzen.

ui'
Legitimatie bij inschrijving

"Slot"
Nieuwe

openingstijden:
ma t/m vr: 15.00-20.30 uur/

zaenzo: 14.00-20.30 uur

Burg. Galleestraat 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640



Maar dit kind - wonder boven
wonder,
leven, dat zich bewust wordt
van zichzelf,
leven, dat een naam heeft, dat
'ik'zal zeggen,
leven, dat lief zal hebben,
toppunt van leven.

Geboren op 8 november 1992.

Jan Joost

Gerda Reinders
Jeannette Ottens
Roei

Flora Bilderbeekstraat 20
8017 DM Zwolle

Voor bezoek graag even bel-
len: tel. 038-655923.

Hierbij willen wij U allen harte-
lijk bedanken die, op welke wij-
ze dan ook ons 40-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Fam. H. Smallegoor

Vorden, november 1992
Almenseweg 62

Hierbij willen wij U allen be-
danken voor de belangstelling
en vele felicitaties in de vorm
van kaarten, kado's en bloe-
men, die wij op ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

A. Bargeman
W. Bargeman-Pardijs

De Boonk 27
7251 BS Vorden

Uw belangstelling en medele-
ven aan ons betoond, na het
overlijden van ons dochtertje
en zusje

Lotto

heeft ons enorm gesteund.
Onze dank hiervoor.

Bram en Corrie Lammers
Akkemay

Vorden, 11 november 1992

de blauwe hand

Ikat BLOUSES uit Guatemak

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
05739-1202 (tam. Sasse)

Ten Cate en
Hollandia

ONDERGOED
voor DAMES en HEREN

a/d Zutphenseweg heeft het.

Voet-
refiexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807
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Aan een ieder die met ons meeleven
en of belangstellend zijn en die wij niet
hebben bereikt via trouwkaarten,
willen wij uitnodigen via deze
advertentie.

Op 12 november 1992 trouwen

Machiel Driesse

Tjitske van der Schaar

in de Nederlands Hervormde Kerk om
18.30 uur.
Tijdens deze dienst willen we de Here
om Zijn zegen vragen over ons
huwelijk.

Wij zouden het fijn vinden als U hierbij
aanwezig kunt zijn.
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Heden is uit onze familiekring heengegaan onze
beste zwager en oom

Willem J. Ruiterkamp
ECHTGENOOT VAN T.A. RIETMAN

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden

Vorden
Winterswijk

Silvolde

Wichmond

W. Rietman
G.C. Rietman-Hiddink
J. Hiddink-Rietman
AT. Ilbrink-Rietman
G.llbrink
A. Rietman
C. Rietman-Berentsen
G.J. Rietman
E.H. Rietman-Hissink

Neven en nichten

Klarenbeek, 5 november 1992

Prachtig ingebreide

JAQUARD
VESTEN
TRUIEN

en

OOK GROTE MATEN

VERKOOPPRIJS 295-

ONZE PRIJS 259,—

DEMI BYOU
Zutphenseweg 8

7251 DK VORDEN
Tel. 05752-3785

%

ï

*#
#

*#
#
-*-

*-*-
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*Op dinsdag 17 november hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

A.W.A. Helmink
W.H.M. Helmink-Horsting

Uit dankbaarheid is er om 13.00 uur
een Eucharistieviering in de Christus
Koningkerk te Vorden.

U wordt hierbij uitgenodigd voor de
receptie van 19.00-22.00 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

7251 EK Vorden, oktober 1992
Insulindelaan 12
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Intens verdrietig maar dankbaar voor alles wat
hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede,
dat geheel onverwacht is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

Hendrik Jan Velhorst

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden : W.L. Velhorst-Groot Roessink
Vorden : Janny en Hans
Vorden : Henk en Willy

Zutphen : Wilma

7 november 1992
Raadhuisstraat 26
7251 AB Vorden

Mijn man is thuis opgebaard, alwaar geen be-
zoek.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
12 november om 11.00 uur in het uitvaartcen-
trum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 10.40
uur gelegenheid tot afscheidnemen in het uit-
vaartcentrum.

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

U ttvaartcentrum; Het Jëbbin k 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag er» nacht bereikbaar

Bram & Corrie &
Akkemay Lammers

gaan verhuizen

van:
De Boonk 15 te Vorden

naar: Zutphenseweg 27
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1939

m.i.v. 16 november'92

Voor ONDERHOUD VAN

SLOTEN: klepelen, maaien,

opschonen: LOONBEDRIJF

KLEIN STARINK, Hoogstraat 32,

Toldijk.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

aguAsport

regenpakken

WILINK
INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

RDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWER1

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijl modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Vorden, 07-11-'92

Lieve opa, uw overlijden kwam zo plotseling.
Daarom willen we nu nog zeggen: Bedankt voor
alles.

René
Ingrid en André
Annemieke
Rik

We zullen u missen.

Voor de

grote en enthousiaste
belangstelling tijdens de

openingsdagen van onze nieuwe
slaapafdeling, betuigen wij onze oprechte dank.

Het geeft ons een stimulans op de ingeslagen
weg door te gaan.

Fam. R.G. Lubbers.
Medewerkers Lubbers Woonwinkel.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekende, geven wij u kennis van het plot-
seling overlijden van onze lieve broer en zwager

HENDRIK JAN VELHORST
ECHTGENOOT VAN W.L. GROOT ROESSINK

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden : H.L. Bonk-Velhorst
Hengelo (Gld.) : H. Lenderink

Vorden, 7 november 1992

L U B B E R S
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Tel. (05753) 1286

ALLES VOOR UW AUTO

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

DERKSEN ELECTRO- s-Heerenberg
EBINGELECTRO-Zelhem
ELIESEN ELECTRO - Baak/Zutphen
STEGEMAN - Ruurlo

ZIJN BLIJ TE MOGEN
BEGROETEN ALS
AMCO COLLEGA

AMCO ELECTRO VORDEN
Dorpsstraat 8 tel. 05752-1000 (voorheen Bredeveld)

C1I ICO

HERFST-
ROLLETJES

Met gestoofde bleekselderij en aardappel-
puree smaken ze extra lekker: de Herfstrol-
letjes. We maken ze van rundvlees waaraan
we kaas, ui en fijne kruiden toevoegen. Een
dun lapje ontbijtspek geeft er een fijn ac-
cent aan. In ongeveer 15 minuten zachtjes

gaar braden en dan smullen maar.

RIBLAPPEN

7.95
500 gram

GRILLWORST

1.45
100 gram

HERFST
ROLLETJES

100 gram

245

donderdag

HACHEE- of
GOULASHVLEES

6.50
500 gram

Volgende week:
Magere stooflapjes

vleeswarenspecial

KRUSTEN-
BR ATEN 100 gram

Zie ook de dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 1 4 - Ruurlo - Tel. 05735-1 337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 1 6 - Vorden - Tel. 05752-1 321

9246

GRIEP
VACCINATIE

De 3 plaatselijke huisartsen geven nog
gelegenheid tot griepvaccinatie op:

maandag 16 november

van 18.30-19.30 uur.
Kosten f 42,- per persoon contant te voldoen.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of longziekte
of suikerziekte kunnen, op vertoon van hun

ziekenfondskaart, GRATIS gevaccineerd worden.

De Nederlandse huisartsen adviseren mensen, die
niet tot de risicogroep behoren, maar wel ouder zijn
dan 65 jaar, zich te laten vaccineren. De verzekering

vergoedt dit dan echter niet.

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

WEEKENDAANBIEDING

Roomboter Amandel
Speculaasjes en

Roomboter Staven
met 100% amandelspijs

Voor Een Speciale Sintprijs!

Hier zal ook de Sint van smullen!

't winkeltje in vers brood en banket

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



WEER VOLOP AANWEZIG:

BEUKEN
STRUIKROZEN

3,50
KLIMROZEN

4,50

LUBBERS
WOONWINKEL

WORDEN
RuurloMweg 65a. Vorden

Til. 05752-3871

PROEF DE KERSTSFEER

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen - Munster

I H j~ p.p (excl. kaarten)
op

dinsdag 1-8-15 en 22 december
woensdag 2-9-16 en

23 december
donderdag 3-10 en 17 december

vrijdag 4-11 en 18 december
zaterdag 5-12 en 19 december

Vertrek:
Eerbeek 7.15 uur

Brummen 7.30 uur
Voorst 7.45 uur
Wilp 7.50 uur

Deventer 8.00 uur
Gorssel 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Warnsveld 8.40 uur
Vorden 9.00 uur
Ruurlo 9.15 uur

HAVI REIZEN
J.L. Harren, tel. 05758-1334

Sinds kort is onze woonwinkel uitgebreid met 1.000 m2

slaapcomfort. U vindt er een grote en nieuwe kollektie'
slaapkamermeubelen, slaapsystemen, kasten en waterbedden.
Bovendien kunt u via de computer de beste combinatie van
bedbodem en matras laten berekenen. Modern en klassiek, voor
jong en oud. Maak daarom snel kennis met onze kompleet
ingerichte beddenspeciaalzaak en profiteer van onze knallende
openingsaanbieding!

Voor snelle beslissers hebben nog wat extra's in petto:
• Bij besteding boven fl. 1.000,- gulden ontvangt u een

LUXE WEKKERRADIO KADO.
• Bij besteding boven fl. 3.000,- ontvangt u een

GRATIS DEKBED.
• Bij besteding boven fl. 5.000,- ontvangt u een

GRATIS PORTABLE KLEUREN TV.
Aanbiedingen zijn alleen geldig in onze beddenspeciaalzaak t/m 30 november '92,

O^LJ
MDF Slaapkamer wit, 160 x20n r,
verlichting. Normale prijs i 995 """
Nu voor slechts ^

1
nachtkastjes en

Aanbieding geldig zolan d
voorraad strekt.

ZWEM- EN
RECREATIEBAD

P A P E N D I J K
te Groenlo

Elke zaterdag en zondag
10.00-16.00 u u r.

Woensdag
13.30-16.00 uur.

Voor andere tijden:
tel. 05440-62310.

DISCOVI RVOE

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

• LATTOFLEX • PULLMAN • EASTBORN • UBICA

MOSER • TRECO • AUPING • SVEDEX

• CASCADE WATERBEDDEN

IDEENS • DAMAI

• BORAS

Gebr. Kettelerij b.v.
TUINONTWERP - AANLEG

ONDERHOUD
Wij houden adviesdagen op:

vrijdags van 9.00-18.00 uur
zaterdags van 9.00-16.00 uur
overige dagen na tel. afspraak

Tel. 05752-2054/3778
Uw adres: Addinkhof 16 - Vorden

Tonny Jumërfs
AUTOSCHADE

HEQSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Voor een r ARKuTVLO^H groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!
$%k B- 05735-1661

^ R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

BANDEN - AC"'J - UITLAATCENTRUM

BENNIt WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

WILT U UW HUIS VERKOPEN?
Kom dan eens praten met HAKO
VASTGOED. Wij hebben nog steeds heel
veel vraag naar woningen in verschillende
prijsklassen.

Ruurloseweg 70, Kranenburg. Tel. 6430.

Lid Vereniging Bemiddeling Onroerend
Goed - VBO, Den Haag.

Telefoon: (05752) 64 30

Jurrie Koolhof:

f f M'n Holtslag-
keuken is een
schot in de roos!
Over scoren hoefde je Jurrie Koolhof allang niks meer wijs
te maken. En over keukens nu óók al niet meer.
De Graafschap-kanonnier vond zijn droomkeuken bij Holtslag.
Raakte op slag onder de indruk van de enorme sortering in
onze showroom. Het werd in Ruurlo een prima één-tweetje
dat hij bekroonde met een dijk van een keuken. Goal !!!
Denkt u óók aan een nieuwe keuken? Ga dan gauw eens
ongestoord rondneuzen in de gezellige showroom
van Holtslag. Succes verzekerd!

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V. RUURLO

Spoorstraat 28 Tel. 05735 - 2000

Staring College
Regionale Scholengemeenschap
voor VBO, MAVO, HAVO en VWO in
Lochem en Borculo.
Rector: Drs. H.A. Boesveld
Correspondentieadres:
Dr. C. van Disselweg 14, 7241 JP
Lochem. Telefoon 05730-51456/
52950

Harfsen Diepenheim

\VilcJenborch

Borculo
Vorden

Ruurlo

Je komt in '93 van de
Wat kan het Staring College Jou bieden ?

Je komt in 1993 van de
basisschool. Je wilt later

loodgieter, dokter,
verpleegkundige, leraar

of
...... (vul zelf maar in)

worden, Kom dan eerst

naar het Staring College.
In het Staring College zijn

heel veel vormen van
Voortgezet Onderwijs

samengebracht.

A7 „o
eflnsdas l
oven**

D Een brugperiode met VBO/MAVO-,

MAVO/HAVO- en HAVO/ATHENEUM-

klassen, in Lochem én in Borculo.

D De mogelijkheid tot het behalen van

de volgende diploma's:

ATHENEUM met 7 of 8 vakken, ook

latijn, tekenen, handvaardigheid.

HAVO, ook met tekenen of hand-

vaardigheid als examenvak.

MAVO met 6 of 7 vakken volgens C-

of D-programma, ook in Borculo.

VBO (voorbereidend beroeps-

onderwijs) met de afdelingen

bouwtechniek, motorvoertuigen-

techniek, mechanische techniek,

administratie, verzorging.

De VBO-opleidingen worden

afgesloten volgens A-, B-, C- of

D-programma.

D Goede studie- en leerlingbegeleiding.

n Veel doorstroom- en keuze-

mogelijkheden binnen het Staring

College.

D Goede aansluiting op leerlingstelsels,

op middelbare en hogere

beroepsopleidingen en op

wetenschappelijk onderwijs.

f] Interessante buitenschoolse

activiteiten (van culturele

voorstellingen via werkweken, stages

en arbeidsoriëntatie tot klimmuur toe!)

Bel voor meer inlichtingen
Telefoon 05730 - 51456 / 52950
Loop rustig één van de lokaties binnen
- In Lochem: Van Lutterveltplein
- In Borculo: Beukenlaan
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TWEEDE BLAD
Donderdag 12 november 1992
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Het echtpaar A. W.A. Helmink en W.H.M. Helmink-Horsting zijn op 17 november a.s. 50 jaar
getrouwd. De bruidegom is van 1906 en de bruid is van 1918. Zij zijn allebei geboren en
getogen Vordenaren, zij hebben altijd in Vorden gewoond en gewerkt.

Het gouden echtpaar heeft altijd sa-
men geboerd op hun boerderij in de
buurt van het Onstein. Het was een
gemengd bedrijf. Toen zij 50 jaar ge-
leden trouwden was het volop oorlog.
Er mocht toen op de bruiloft, in de
zaal van Schoenaker op de Kranen-
burg, wel muziek gemaakt worden,
maar er mocht beslist niet gedanst

worden. Politieagent Kamphuis
kwam dit persoonlijk controleren.
Zij wonen nu alweer 25 jaar in het
dorp Vorden, de eerste 23 jaar op het
Hoge, daarna al ruim 2 jaar in een
bejaardenhuisje aan de Insulindelaan,
waar ze het prima naar de zin hebben,
de onderlinge band in de buurt is heel
gezellig.

Zij verkeren nog in een goede ge-
zondheid, en kunnen zich nog goed
redden.
Samen met hun 4 kinderen en 9 klein-
kinderen wordt deze heugelijke dag
gevierd, 's Middags met een Eucha-
ristieviering in de Christus Koning
kerk, 's avonds houden zij receptie in
bar-bodega het Pantoffeltje.

Wethouder W.M. Voortman in commissie Financiën:

6Het zou een slechte zaak zijn
wanneer de bevoorradingsweg
er niet komt'
'Wanneer de bevoorradingsweg niet wordt aangelegd, dan gaat de VVD-fraktie niet akkoord
met de herinrichting van het centrum van het dorp'. Deze uitspraak deed VVD-er J.M.
Pelgrum dinsdagavond aan het eind van een lange discussie in de commissie Financiën.

Er zit nog een ander aspekt aan de
veelbesproken bevoorradingsweg.

Door de herinrichting van het dorp
verdwijnen daar een aantal parkeer-
plaatsen. Door het CDA (deze avond
door de heer J.W. Regelink) is steeds
gesteld dat het gemis van parkeer-
plaatsen in het dorp aan de bevoorra-
dingsweg gecompenseerd moet wor-
den, met daarbij aan deze weg een
surplus. Zo niet, dan gaat het CDA
niet akkoord met de bevoorradings-
weg.

Wethouder W.M. Voortman schonk
ook klare wijn. 'Wanneer de VEZO
niet op deze weg aansluit en komen er
niet voldoende parkeerplaatsen, dan
komt er inderdaad geen bevoorra-
dingsweg', aldus de wethouder. Ove-
rigens toonde Voortman zich zeer po-
sitief. 'Momenteel voeren we nog
een aantal gesprekken, niet alleen
met de VEZO maar met nog meerde-
re bedrijven. Ik hoop voor de raad
van 24 november de overeenkomsten
voor m'n neus te hebben', aldus sprak
hij.

RECEPT
N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

Basisbereiding stoven:
Zout, kruid en bcbloem het vlees. Schroei het
in bruine boter aan
weerezijden dicht en bak
het bruin. Neem het vlees
uit de pan en blus de
braadboter af met water.
Doe het vlees terug in de
braadpan en stoof het
met gesloten deksel
/.achtjes gaar.

Riblappen
met

Beaujolais Primeur

U heeft nodig voor 4
personen:
500 gram riblappen
zout
80 gram boter
1 eetlepel mosterd, grof of fijn naar keuze
2 decil iter Beaujolais Primeur
1 eetlepel gekneusde peperkorrels
2 eetlepels zeer droog bruinbroodkruim
2 kruidnagels
l laurierblad
l ui

Bereiding:
Wrijf het vlees in met de gekneusde
peperkorrels, zout en mosterd. Verhit de
boter, leg het vlees erin, en bak het snel aan
al le kanten even aan. Voeg dan een klein

scheutje verwarmde wi jn toe, temper het
v u u r en laat het vlees een ha l f uur verder

braden. Bedruip het vlees
regelmatig. Voeg dan de
rest van de wijn, de ui,
het laurierblad en de
kruidnagels toe en laat
het vlees met een deksel
op de pan heel zachtjes
een half uur stoven
waarbij het vlees af en
toe gekeerd wordt. Neem
het vlees uit de pan en

haal de kruidnagels, de ui en het laurierblad
uit de saus. Voeg wat water of wijn en het
broodkruim toe en laat nog even suddercn.
Lekker met iedere gekookte koolsoort en
gekookte aardappelen.

Tip: Verwarm de wijn voordat u het toevoegt.

Tip: Gebruik de kruidnagel om het
laurierblad vast te zetten in de ui. Dit is
makkel i jker om er uit te halen.

Overigens wordt Voortman de tijd tot
aan de raad niet gegund, want met
name Pelgrum (VVD) wond zich ont-
zettend op over de informatie vanuit
het college richting raadsleden over
de gehele herinrichting, bevoorra-
dingsweg etc. 'Die informatie is ge-
woon beneden peil', zo vond hij.
CDA-er A.C. van Voskuilen viel hem
in zoverre bij, dat hij de wethouder
wees op een toegezegde belofte dat
de commissies Financiën en Alge-
meen Bestuur in een aparte bijeen-
komst nader over de gehele materie
geïnformeerd zouden worden.
Het speet Voortman dat hij deze toe-
zegging over het hoofd heeft gezien
en zal alsnog met de raadsleden die
dat willen, voor de raadsvergadering
van 24 november om de tafel gaan
zitten.

Oversteekplaatsen voor
kinderen
In die 'voorbespreking' zal wethou-
der Voortman ook verslag dienen uit
te brengen over gesprekken die hij
binnenkort gaat voeren met de Ou-
derraad van de Openbare School en
de school 'De Vordering'.

Tijdens deze commissievergadering
verweten resp. dhr. Veen en mevr.
Fransen hem, namens deze ouderra-
den dat het college bij de herinrich-
tingsplannen geen oversteekplaatsen
(lees zebra's) zal aanbrengen in de
kom.
'Zeer betreurenswaardig, oversteken-
de mensen zijn gewoon 'vrije vo-
gels', aldus dhr. Veen.
Wethouder Voortman wees erop dat
wanneer het vrachtverkeer uit het
dorp verdwijnt, de weg versmald
wordt, het totale verkeersbeeld wat
rustiger wordt er middels duidelijke
markeringen voldoende aan het as-
pekt verkeersveiligheid is gedacht.
De 'insprekers' dachten er duidelijk
anders over. Ook vanuit de commis-
sie werd aangedrongen om het oor

nog eens bij de ouderraden te luister
te leggen. Bovendien sprak de heer
Veen over 'matig bestuur', omdat het
college de ouderraad pas op 7 novem-
ber een antwoord heeft gezonden op
een brief van l juli, waarin de gehele
problematiek inzake de verkeersvei-
ligheid door de ouderraad was uiteen-
gezet.
Wethouder Voortman: 'Ik zal nog
gaarne met de scholen willen over-
leggen of er in de uitvoeringsfase
maatregelen genomen kunnen wor-
den die tegemoet komen aan de wen-
sen van de insprekers.'
De commissie toonde zich verheugd
over deze toezegging. De verschillen-
de frakties wilden hun advies deze
avond vooralsnog niet uitbrengen.

Nog niet zeker ofabri aan de
Nieuwstad zal verdwijnen

Het is nog niet zeker of de oude abri
aan de Nieuwstad bij de Wehme
(oostzijde) verwijderd zal worden.
Weliswaar ging de commissie Finan-
ciën er mee akkoord, dat wanneer er
dagelijks minder dan 10 instappers
zijn de abri mag verdwijnen (crite-
rium van het college).
Heet hangijzer is echter dat het CDA
bij monde van de heer Van Voskuilen
duidelijk twijfelt aan de telling zoals
die in april door de GSM is verricht.
Volgens de GSM wordt het aantal van
10 instappende reizigers bij de Weh-
me duidelijk niet gehaald.
Het CDA werd dinsdagavond in haar
opvatting gesterkt door de 87-jarige
inspreker, de heer Offreins, die met
hele andere cijfers kwam aandragen.
Hem was door de direkteur van de
'landbouwschool', de heer Paas,
meegedeeld dat er alleen dagelijks al
17 scholieren in de bus stappen. Er
ontspon zich in de commissie een fel-
le discussie over de vraag 'wanneer
moet je tellen. Toen de GSM telde,
was er toen wel school?' etc.
Uiteindelijk kwam men overeen om
opnieuw via de GSM te j^ftn tellen
en tot zolang de abri gewoon te laten
staan!

Gemeentelijke belastingen

sprak namens het Werkverband Vor-
dense Minima deelde wethouder
Voortman mede dat er inzake beta-
lingstermijnen van de gemeentelijke
belastingen zeer zeker betalingsrege-
lingen mogelijk zijn. 'De termijnen
worden vrij flexibel gehanteerd', al-
dus Voortman.

Jaarvergadering
bibliotheek
Woensdag 11 november houdt het al-
gemeen bestuur van de Openbare Bi-
bliotheek zijn jaarvergadering. Het
dagelijks bestuur legt dan verant-
woording af van het gevoerde beleid
en de begroting voor het komende
jaar wordt besproken.

Tot nu toe waren deze vergaderingen
besloten, maar het bestuur vindt dat
onjuist voor een instelling die werkt
in het algemeen belang. Daarom is ie-
der die belangstelling heeft voor het
werk van de bibliotheek in onze
woonplaats van harte welkom. Voor
plaats en tijd: zie de advertentie.

Vrouwenraad
organiseert
cursus
De Vrouwenraad organiseert een cur-
sus Handig Thuis. Deze cursus is
voor vrouwen die zelf thuis wat wil-
len repareren. In deze lessen wordt
o.m. geleerd om een stekker aan een
snoer te maken en bijv. een chiffon
onder de wastafel die verstopt is weer
in orde te maken, een fiets repareren
en meer van zulke dingen.

De heer R.H.I. Bastiaan Net, leraar
aan de Christelijke Scholengemeen-
schap 't Beeckland, die daar les geeft
in techniek en handvaardigheid, zal
proberen de cursus-dames wegwijs te
maken in deze materie.
De cursus bestaat uit 6 donderdaga-
vonden en zal plaats vinden in een
lokaal van de Landbouwschool. Be-
gonnen wordt op 7 januari 1993.
Voor opgave en inlichtingen kunt u
terecht bij mevr. S. Kamerling, tel.
05752-1600. Opgave graag voor 15
december (zie advertentie).

Voor vereenzaamde zieken en gehandicapten:

Actie 'Zon in de Schoorsteen'
van start
De Zonnebloem roept mensen op een Sinterklaas-surprise te
maken voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende oude-
re. Dit in het kader van de actie 'Zon in de Schoorsteen'.

Naar aanleiding van v^ptn van
mevr. Diewerke Folkertsma die in-

De vereniging wil langdurig zieken,
lichamelijk gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen, die dreigen te ver-
eenzamen, met Sint Nicolaas verras-
sen.

Aan zeer velen van hen gaat het Sin-
terklaasfeest ieder jaar ongemerkt
voorbij. Bedoeling van 'Zon in de
Schoorsteen' is die mensen te laten
merken, dat ze er ook bij horen, dat ze
niet vergeten worden.
Het hoeven geen dure cadeaus te zijn,
want dat is beslist niet de bedoeling.

Het gaat om het gebaar, om een aar-
dige, nuttige attentie, liefst wat fees-
telijk verpakt en zo mogelijk verge-
zeld van een rijmpje, briefje of teke-
ning.
De Zonnebloem hoopt, dat ook dit
jaar weer veel mensen een Sinter-
klaas-pakje willen maken. Iedereen
kan aan de actie deelnemen. Als men
een zieke of gehandicapte wil verras-
sen met een pakje vol 'Zon en Vrien-
delijkheid', dan kan men contact op-
nemen met een medewerker van de
plaatselijke Zonnebloem-afdeling.

Prins Jan de Tweede nieuwe prins
4 De Deurdreajers'

Zaterdagavond kwam in residentie 'De Herberg' Prins Jan de Tweede (Jan Visscher) voor de
karnavalsvereniging 'De Deurdreajers' zijn opwachting maken. Dat gebeurde op zeer origine-
le wijze. De Prins die in zijn dagelijks leven wat met video's te maken heeft, kwam de zaal
binnen in een videoband op wieltjes, daarbij geassisteerd door de Kopergarde (bestaande uit
oud-Prinsen).

Hij werd welkom geheten door presi-
dent Johan, die met behulp van de
hofdames ook de installatie van de
nieuwe Prins voor zijn rekening nam.
Prins Jan de Tweede, afkomstig uit
het westen van het land, hield in vrij-
wel goed Achterhoeks dialekt zijn
'maidenspeech' en hanteert als slo-
gan voor het komende karnavalsfeest
'Deurdreajers, goat er tegenan als dy-
namiet, dus erger oe niet'. Uiteraard
hoopte de Prins op een goed karna-
valsseizoen.
Deze avond vond tevens de 'ontman-

teling' plaats van Prinses Kiki, die het
afgelopen jaar de scepter bij 'De
Deurdreajers' heeft gezwaaid. Ver-
borgen achter een groot scherm gooi-
de de ex-Prinses het ene na het andere
vrouwelijke kledingstuk de zaal in.
Toen het laatste kledingstuk van ach-
ter het scherm vandaan kwam, dacht
de zaal: 'Nu zul je het hebben'. Niets
van dat alles, de voormalige Prinses
kwam keurig gekleed de zaal binnen
stappen!
Ook haar laatste optreden was een
succes. Familieleden van haar over-

handigden een oorkonde met bloe-
men, daarmee aangevend dat de fami-
lie Buunk best een beetje trots was op
het feit dat Riek het afgelopen jaar
Prinses was. Tijdens dit Prinsenbal
voerde de mini-garde o.l.v. Reina
Groenendal een leuke dans uit, waar-
bij de meisjes als schoonmaaksters
verkleed waren. De pas opgerichte
Zutphense karnavalsvereniging 'les-
selnarren' woonde o.l.v. Prins Gerard
de Eerste het Prinsenbal in Vorden
bij. De band 'Selekt' zorgde deze
avond voor de muzikale omlijsting.



De winterschilders van Boerstoel
maken er vakwerk van!

Haal Ook de WinferschÜder in huis voor kleurrijk schilder-

er» behangwerk. Wcmf 15 weken in de winterperiode gefdt

er sen premie van f 50,-

per man per dag (voor birt-

nenönderhoudswerk dat

minstens drie mandagen

vergt). Voor niet-particu-

lierén is de premie f 35,-.

Neem voor rneei informatie snei contact met ons op! J

Strijk op die f 50,- premie per man per dag

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: 05752-1567

Fa. Rutjes & Graffelman
De zaak voor advies, verkoop en service van

BEELD- en GELUIDSAPPARATUUR
en

HUISHOUDELIJKE APPARATEN
Tel.:05755-1959 05753-3281

Wij openen donderdag 12 november a.s. onze nieuwe zaak aan de
Bronkhor ster weg 4 in Steenderen.
Ter gelegenheid van deze opening hebben wij 3 dagen lang speciale
aanbiedingen van bekende merkartikelen.

UW OUDE HORLOGE
IS GELD WAARD!!

Oiorlogemaand

Afhankelijk van de aankoopwaarde van een
nieuw horloge krijgt U bij inruil f 10,- tot
f 50,- terug voor Uw oude horloge.

i A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

TRAINBAND

GREENLIGHT
EXPRESS

VOOR BUS INFORMATIE BEI,;
05440-64141

Glazenqphalers min. leeftijd 18 jr
l!i.: 05440-61308

Enkele van deze aanbiedingen zijn:

AMSTRAD 60cm schotelantenne
incl. RTL-4 decoder en montage
van 1066,- VOOr 947,-
(ook leverbaar in 80cm en/of als dubbele uitvoering)

52 ZY 3535
Aristona KTV 52 ZY 3535
(55 cm met teletekst)
van 995,-VOOr 895,-

Aristona KTV 63 NA 2607
(63 cm stereo teletekst)
van 1699,- VOOr 1549,-

Grundig portable KTV P ̂ -050
(37 cnraiet afst. bediening)
van 699,- VOOF 549,-

Aristona videorecorder 3 SB 12
(3 video koppen voor een perfect stilstaand beeld)
van 759,-VOOr 649,-

63 NA 2607-1

P 37-050

Ideaal als tweede toestel
en met een moderne moni-
tor-look. High Tech menu-
gestuurde afstemming via
het beeldscherm (OSD) met
keuze uit 8 verschillende
talen.

3 SB 12

Verder vele
aanbiedingen
in onze zaak!!!

WAARDEBON
Tegen inlevering van

deze bon ontvangt u ƒ 5,-
korting bij aankoop van

3 AGFA E-180 GX
VHS videobanden.

Geldig op 1-2,13 en 14 nov. 1992

WAARDEBON
Tegen inlevering van

deze bon ontvangt u ƒ 4,-
korting bij aankoop van

4 TDK SA 90
audiocassettes.

Geldig op 12,13 en 14 nov. 1992

WAARDEBON
Bij inlevering van deze door u
ingevulde bon maakt u kans
op een Aristona cd-speler
Naam
Adres _
Woonplaats _
Inleveren op 12,13 of 14 nov.
a.s.
Trekking zaterdag 14 nov. a.s. om 15.00

uur.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 - Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

^BRUILOFT-FEEST?

WELKE ZAAL?

U ZEGT

HET MAAR!

KOM EENS

VRIJBLIJVEND

KIJKEN!

KEGELEN, BOWLEN, SCHIETEND
EN OUD HOLLANDSE SPELEN.

RESTAURANT 'A LA CARTE
EN OP AFSPRAAK.

(ZALEN GROOT OF KLEIN)

RUIME PARKEERGELEGENHEID

H O R E C A - C E N T RTj M
SCHEGGERTDIJK 10, 7218 NA ALMEN r
(bij Zutphen) Bel voor info: 05751-1296/F

;"

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366



(SPOED) CURSUSSEN:
(2 zaterdagen 10.00-15.30 uur)

Tekstverwerking WP 5.1
BEGINNERS of ALG. COMPUTER-
CURSUS BEGINNERS

TYPECURSUS (geen spoed, 22 lessen)

ENGELS BEGINNERS (geen spoed,
22 lessen)

Spoedcursus Tekstverwerking WP 5.1 Beginners:
Gaanderen, lokatie volgt za 14 nov. en 21 nov.
Lichtenvoorde, Pillen 't Zwaantje za 21 nov. en 28 nov.
Eibergen, Hotel 'De Klok' za 28 nov. en 12 dec.
Vorden, 'Dorpscentrum' za 14 nov. en 21 nov.

Spoedcursus A/g. Computercursus Beginners:
Vorden, 'Dorpscentrum' za 28 nov. en 12 dec.

Typecursus, eerste vrijblijvende informatieles:
Lichtenvoorde, Pillen 't Zwaantje za 28 nov. 10.00-1 1.30 uur
Vorden, 'Dorpscentrum' ma 30 nov. 19.00-20.30 uur

Conversatie Engels Beginners:
Eerste vrijblijvende informatieles:
Hengelo Gld„ Hotel Leemreis di l dec, van 19.00-20.30 uur

Examentraining Tekstverwerking WP 5.1 (6 lessen) voor wie
al kan tekstverwerken, maar nu ook examen wil doen,
eerste vrijbl. informatieles:
Lichtenvoorde, Pillen 't Zwaantje di 17 nov, 9.30/19.00 uur
Eibergen, Hotel 'De Klok' ma 16 nov. 20.15 uur

Gratis oefenen in onze comp. lokalen, huur comp. of
typemach. mog.

Voor alle cursussen graag
telefonische opgave.

Vrijblijvende inlichtingen
en informatie-
folder:

05443-75140

Instituut

WALLERBOS
Evert Heusinkveldstr. i
7131 ZG UCHTENVOORDE

OVERIGENS NOG TE KOOP:

MECHANISCHE TYPEMACHINES F 98-

DAN K U WEL
voor uw geduld maar vanaf

heden is ons vernieuwde

tankstation

HEROPEND
AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg2 Vorden Tel. 05752-1794

Er zijn twee adressen waar u lekker
kunt eten:

het uwe en het onze
Café-Restaurant

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

Kwekerij Westendorp
Vellerdwarsdijk 3 - 7261 KJ Ruurlo
Tel. 05736-1214

AANGEBODEN PARTIJ
FRUITBOMEN:

appel - peer - pruim - kers
perzik - abrikoos en druif

BESSEN: rood, wit en zwart,
idem op stam

WALNOOT en KASTANJE

HAAGCONIFEREN

Vakkundig onderhoud is de basis^Br een goed funktione-
ren van alle machines en apparmuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

mode voor
J^ ^Lhet héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

fashion

Deze week geven wij bij aankoop
Van een kinderjack (ze zijn er reeds vanaf 59.95)

een

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon: 05752 - 3999

Wie is Peters?
Peters is een schildersbedrijf
dat al jaren in Vorden is
gevestigd en zich daarnaast
gespecialiseerd heeft in de
verkoop van glas, verf en
behang aan de vakman en
de doe- het zelver.

Wat levert Peters?
Verfprodukten van alle

bekende merken als:
Flexa
Sikkens prof
Wijzonol
Touwen
Cetabever
Tollens

Behang en wand-

bekleding van o.m.:
Novo
Sanders
R&D
Arte
Eiffinger
Esta

KleurmogelijMeden:
Met onze Flexa/Sikkens
Ambiance kleurenmeng-
machine bieden wij u de
keus uit meer dan 1500
kleuren.

Ladders en trappen.

Verhuur van:
Behangtafel*
Behangafstomer*
*Bij aankoop van behang gratis

verhuur

Zoals u ziet kunt u voor al
uw glas-, verf- en
behangwensen en -ideeën
naar Peters.
Naast het ruime
assortiment dat wij u
bieden, bent u verzekerd
van vakbekwaam advies.
Ook voor schilder-en
behangklussen bent u bij
ons aan het juiste adres.
Onze vakmensen leveren
perfect werk.

OPEN HUIS BIJ
PETERS
OP 14 NOVEMBER A.S.

Graag nodigen wij u uit om onder het genot
van een hapje en een drankje

een kijkje te komen nemen in onze geheel
nieuwe winkel, spuitinrichting en

werkplaats.
U bent van harte welkom tussen

9.00 en 16.00 uur,
Voor elke bezoeker ligt een aardige attentie

klaar, de kinderen kunnen een keer
grabbelen in de grabbelton.

FEESTELIJKE

OPENINGSAANBIEDINGEN

Bij aankoop van minimaal
ƒ100,- behang uit voorraad:

PLAKTAFEL KADO

FLEXA COULEUR
LOCALE HOOGGLANS

,95

Bij aankoop van 2V2 liter latex

VERFROLLER GRATIS
t.w.v. ƒ 8,95

SUPRALUX GRONDVERF
1000 ml voor de prijs van 750 ml

DUS 33% EXTRA
ƒ1395

HEGOR SUPERLIGHT
PROFESSIONELE

MUURVERF
101 van ƒ179,-voor

Bij elke op de mengmachine
gemaakte bus verf

GRATIS LAKSETJE
t.w.v. ƒ3,95

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 - 7251 LA Vorden

Telefoon: 05752 - 3999
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Badminton Flash Slipjacht
Flash l had een makkelijke avond te-
gen Thuve 2 uit Duiven. Hoewel de
beide herenenkels wat moeizaam ver-
liepen, werd er toch goed gespeeld en
deze partijen waren dan ook zeer te-
recht voor Flash. In de damesenkels
was er geen enkel probleem om de
partijen te winnen. Flash was de ge-
hele wedstrijd oppermachtig en Thu-
ve wist nog net een partij te winnen.
Flash veroverde een 7-1 overwinning
en staat nu vrij goed op de ranglijst.
Met Flash 2 gaat het nog niet zo goed.
Tegen Spees Sjuttle kwam Flash met
3-1 achter na de enkels. Toen de bei-
de dubbels nog verloren gingen was
de overwinning al voor Spees Sjuttle.
De beide mixen werden door Flash
nog wel gewonnen, maar de thuis-
ploeg won de wedstrijd met 5-3.
Een dag later kwam Seepaerd op be-
zoek. Dit was een zeer spannende
wedstrijd, waarin zeer fanatiek voor
de punten gestreden werd. Er werd
een enkel gewonnen, maar het had-
den er net zo goed drie kunnen zijn.
Twee partijen werden net precies op
het laatste punt beslist.
De herendubbel werd dan door Flash
met veel overtuiging gespeeld en het
Seepaerdse dubbel werd volledig het
bos in gespeeld. In de damesdubbel
kwam Flash net iets tekort en de stand
was hiermee 2-4. Beide mixen moes-
ten gewonnen worden om er nog een
gelijkspel uit te slepen. Met veel maz-
zel werden beide mixen gewonnen in
de derde set, waardoor Seepaerd op
een heel gelukkige manier een geflat-
teerde overwinning van 6-2 verkreeg.
Flash 4 verloor van Rijnwaarde uit
Lobith. Deze vereniging is nieuw in
district Oost en speelt dus met alle
vijf teams in de 5e klasse. Rijnwaarde
l is het sterkste en mocht het tegen
Flash 4 eens proberen. Rijnwaarde
bleek echter veel te sterk, al werden
er enkele leuke enkels gespeeld. De
overwinning was dan ook terecht met
7-1 voor Rijnwaarde.

Met Rianto 10 kon Flash het beter
vinden. Het was een spannende wed-
strijd waarin de krachtsverhoudingen
precies gelijk lagen. De uitslag van
4-4 is een goede weergave van de
verhoudingen op het veld.

De Koninklijke Nederlandse Jachtve-
reniging houdt zaterdag 14 november
de traditionele jaarlijkse slipjacht in
Vorden. Master Jack Bakker komt
met 25 koppels foxhounds naar Vor-
den om op de namaak-vos te jagen.
De slip die getrokken wordt bestaat
uit een zak die doordrenkt is met uri-
ne van een vos. Zo zullen de honden
het spoor volgen met daarachter de
paarden die de speurende honden be-
geleiden.
De meet is vroeg in de middag bij
Hotel Bakker, vanwaar het gezel-
schap naar het gemeentehuis stapt
waar burgemeester Kamerling het ge-
zelschap welkom zal heten en waar
de meute wordt gepresenteerd.
De eerste run wordt ingezet nabij de
veengoot aan de Schimmeldijk en
loopt via Linde naar de oprit van kas-
teel Onstein.
De tweede run begint achter de R. K.
Kerk op de Kranenburg en loopt via
Mossel naar kasteel de Wildenborch.
De derde run gaat via het Galgengoor
naar kasteel Den Bramel. Hier wordt
de jacht afgeblazen.
De slipjacht in Vorden kan gehouden
worden dankzij de medewerking van
de landgoedeigenaren, pachters, ge-
meente, politie en de EHBO (zie ook
de advertentie).

RTV
De renners van de RTV Vierakker-
Wichmond zijn in dit crossseizoen
goed op dreef. Afgelopen zondag
gooiden de crossers hoge ogen tijdens
een G.O.W.-wedstrijd in Nijverdal.
Rudi Peters werd bij de B-amateurs
Ie, voor Ben Peters en Martin
Weyers, die 2e en 3e werden. Eddy
Heuvelink finishte in deze categorie
als 5e.
Geert Eskes, de Steenderense fietsen-
maker, werd bij de Veteranen 6e. Ook
de Amateurs C konden in deze wed-
strijd van start gaan. Harry Eggink fi-
nishte als Ie. Henk Arfman werd in
deze cross 6e. Ben Peters fietste ook
in Winterswijk, waar zaterdag een
open nationale veldrit werd verreden.
Hij werd 16e bij de Amateurs C. Ook
André Bargeman reed mee in deze
cross. Bij de Nieuwelingen werd hij
12e.

Principe van excentrisch schuren geperfectioneerd:

Nu altijd een superglad
schuurresultaat ongeacht het
type oppervlak of materiaal
Black & Decker introduceert een totaal nieuwe generatie ex-
centrische schuurmachines met 100% ABS-schuurbekrachti-
ging. Hout, metaal, kunststof... elk materiaal krijgt met wei-
nig inspanning een prachtig egaal oppervlak. De schuursnel-
heid kan worden aangepast aan de houtsoort, zodat het mooi-
ste resultaat ontstaat.

Zelfs moeilijke, ongelijke metaalop-
pervlakken worden zonder enige
moeite zo glad als een spiegeltje.
Toch blijken de voordelen van deze
nieuwe excentrische schuurmachines
van Black & Decker misschien nog
het duidelijkst bij het polijsten van
kunststof en andere gevoelige mate-
rialen. Want zelfs deze zijn nu heel
eenvoudig te voorzien van een strak
en gelijkmatig uiterlijk. Onthoud de
naam R.O.S. Onder deze naam
'Random Orbital Sander' zijn deze
nieuwste excentrische schuurmachi-
nes van Black & Decker verkrijgbaar
bij de doe-het-zelf-vakhandel en in
bouwmarkten.

Excentrisch schuren

Het bijzondere van excentrisch schu-
ren is de beweging van de schuur-
schijf. Deze beschrijft een ovale
vorm. Dat gaat sneller dan de traditio-
nele vlakschuurmachine en er is geen
risico op te diep uitgeslepen cirkels
zoals bij de rondschuurmachine.
Kortom: altijd een perfect resultaat.
De R.O.S. heeft een vermogen van
maar liefst 330 W. Dat garandeert een
grote materiaalafname en een gave
afwerking.
De materiaalafname wordt nog eens
versneld door het kingsize formaat
van de schijfdiameter: 125 mm! De
schuurschijf is zelfhechtend, wisse-
len is zó gebeurd. Makkelijk!

ABS-systeem

Een ander voordeel is het vernuftige
ABS-systeem, waarmee de R.O.S.
zich onderscheidt van de vorige ge-
neratie excentrische schuurmachines.
De onbelaste snelheid van een tradi-
tionele excentrische schuurmachine
is ca. 11.000 tpm. Als de machine op
het te bewerken oppervlak wordt ge-

plaatst, valt de snelheid terug tot ca.
600 tpm. (normale werksnelheid), af-
hankelijk van de druk die wordt uit-
geoefend.
Bij het plaatsen op het oppervlak en
bij het verwijderen van de machine
kunnen door deze snelheidsovergang
krassen ontstaan. Het unieke ABS-
systeem vermijdt bruuske snelheidso-
vergangen door de werksnelheid con-
stant tussen 400 en 600 tpm. te hou-
den. Dat alles waarborgt een optimaal
schurresultaat zonder risico van be-
schadiging van het oppervlak.
Een efficiënte luchtcirculatie via de
zool, een doordacht gemonteerde
stofmantel en een achteraan geplaat-
ste stofzak zorgen samen voor een
optimale stofafzuiging. De stofman-
tel is makkelijk te (de)monteren
dankzij een handige bajonetsluiting.
De stofzak kan worden geleegd zon-
der hem te verwijderen.

Groot gebruiksgemak

In alle opzichten is de nieuwe R.O.S.
volledig afgestemd op comfortabel
werken. De romp en de kophand-
greep liggen perfect in de hand. Sa-
men met de verstelbare zij handgreep
zorgen zij voor een optimaal ge-
bruiksgemak, ook voor linkshandi-
gen. De zijhandgreep kan in een
handomdraai worden verwijderd, zo-
dat ook moeilijk bereikbare plaatsen
vlot zij n te schuren.
Achterop de machine zit een conti-
nuknop. Die plaats is ook makkelijk
voor linkshandigen. Bovendien is het
daarmee onmogelijk de machien
onopzettelijk te starten.
De nieuwe R.O.S. generatie van
Black & Decker is er in twee uitvoe-
ringen: de BD 190S met twee snelhe-
den, standaard geleverd met drie
schuurschijven, en de BD 190E met
variabele snelheid en zes schuurschij-
ven. (Verkrijgbaar bij KnapTop Ba-
rendsen).

Leden-
vergadering
volleybal-
vereniging Dash
Op 9 november heeft Dash haar alge-
mene ledenvergadering gehouden.
De voorzitter deelde mede dat het le-
denaantal van de vereniging opnieuw
gegroeid is, nl. tot ruim 250 leden.
Met name de jeugd- en recreantenle-
den nemen toe.
Ook de nieuwe activiteit, de TZC-
groep (Trainen Zonder Competitie-
spelen) slaat goed aan. Dit zijn perso-
nen die behoorlijk fanatiek willen
trainen en door omstandigheden niet
deel kunnen nemen aan de competi-
tie. Het bestuur verwacht dat het aan-
tal deelnemers nog zal.toenemen. On-
derzocht zal worden of het mogelijk
is volgend seizoen seniorenvolleybal
overdag op te starten.
Volgend jaar zal de gemeente op-
nieuw budgetsubsidies gaan vaststel-
len. Het subsidiebedrag is nu vier jaar
een vast bedrag. Het bestuur is van
mening dat de subsidie van de ge-
meente geïndexeerd dient te worden.
Verenigingen hebben te maken met
hogere kosten, zoals zaalhuur die de
gemeente zelf in rekening brengt. Dit
wordt niet gecompenseerd door een
hogere subsidie.
De contributie behoeft echter niet te
worden verhoogd door eigen werk-
zaamheid van de leden en akties die
gehouden zijn.

Kollekte
De kollekte van Jantje Beton, die vo-
rige week gehouden is, heeft meer
dan vorig jaar opgebracht, te weten
ruim f 2.400,-. De helft van de op-
brengst is voor de vereniging. Als se-
cretaresse van de vereniging werd
Wilma Draayer gekozen. Ook de
voorzitter van de vereniging, Teus
van Hunnik, werd herkozen.

NOVEMBER:
11 HV<^P\Vichmond, liedjes en

schetsjes
11 Plattelandsvrouwen
11 SWOV, Open Tafel in de Wehme
12 Videofilm revue bij de Boggelaar

van Jgte Gelre Warnsveld
13 SwfljOpenTafel in de Wehme
14 Najaarsconcert 'Jubal', Vierakker
14 Jubal, najaarsconcert
14 In de Reep'n, slipjacht
15 VAMC,wildrit
16-21 Verkoop verjaardagskalenders,

schooljeugd Vierakker-Wich-
mond t.b.v. restauratiefonds

16 SWOV, Open Tafel in de Wehme
16 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg
17 KPO Vierakker, excursie breifa-

briek
17 NCVB Vorden, lezing mevr. v.d.

Ven
17 Soos Kranenburg in zaal Eykel-

kamp

18 Bejaardensoos Vierakker
18 HVG Dorp, mevr. Hiddink boek-

bespreking
18 Welfare handwerken, de Wehme
18 SWOV, Open Tafel in de Wehme
19 Gespreksavond Jong Gelre

Warnsveld in de Boggelaar
19 PCOB in de Wehme
19 Vrouwenclub Medler, samen met

KPO
19 HVG Wildenborch, mevr. van de

Laag
19 KPO Vorden-Kranenburg, ont-

spanningsavond met vrouwenclub
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 SWOV, Open Tafel in de Wehme
21 Ontspanningsmiddag van de Zon-

nebloem
21 HVG Wichmond, Sinterklaasvie-

ring
23 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg
23 SWOV, Open,Tafel in de Wehme
25 Bezichtiging proefboerderij Jong

Gelre Warnsveld
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, themadag in Ruurlo
25 SWOV, Open Tafel in de Wehme
26 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, doemiddag Kerstkaarten
26 ANBO, Ledenbijeenkomst in 't

Stampertje met dialezing
27 Dropping Jong Gelre Warnsveld
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
28 Natuurmonumenten, excursie
28-29 De Vogelvriend, tentoonstel-

ling in Dorpscentrum
29 Oecumenische dienst in de R.K.

Kerk Vierakker
30 Management programma's, Jong

Gelre Warnsveld bij de Boggelaar
30 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme
30 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg

DECEMBER:
l Soos Kranenburg
1 Plattelandsvrouwen, Kerstmarkt

Intratuin
2 Welfare Handwerken, 'de Weh-

me'
2 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
7 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
9 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

11 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
13 Midwinterwandeling, Kapel
13 VRTC, Veldtoertoch^
13 VAMC 'de Graaf^prijders',

Pannekoekenrit
14 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 KPO Kranenburg, Kerstviering
15 KPO Vierakker, Kerst- of Ad-

ventsviering
15 Soos Kranenburg, K
15 NCVB, Kerstavond
16 Welfare, Kerstcontactmiddag 'de

Wehme'
16 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 HVG, Gezamenlijke Kerstviering

met ouderen
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerstmiddag
17 HVG Wildenborch, Kerstfeest
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
21 HVG dorp, Kerstsamenkomst
21 Vrouwenclub Medler, Kerst
21 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

Najaarsaktie in de Wereldwinkel:

'Ontdek Latijns-Amerika
opnieuw!'
Onder het motto 'Ontdek Latijns-Amerika opnieuw' biedt de
Wereldwinkel Vorden dit najaar een keur aan voedselproduk-
ten uit Latijns-Amerika aan. Of het nu om chocolade, honing,
noten of rietsuiker gaat, voor de produkten is een eerlijke
prijs betaald aan de producent. De geschiedenis op z'n kop.

Columbus was in 1492 de eerste Eu-
ropeaan, die voet op Amerikaanse
bodem zette. Vele Spaanse en Portu-
gese 'conquistadores' (veroveraars)
gingen hem na, op zoek naar de grote
rijkdommen van het nieuwe conti-
nent: goud en zilver.

In de voetsporen van de veroveraars
trokken duizenden Europeaanse ko-
lonisten naar 'de Nieuwe Wereld'. De
zelfvoorzienende landbouw van de
Indianen maakte plaats voor de groot-
schalige verbouw van handelsgewas-
sen voor de Europese markt. Uitge-
strekte suiker-, koffie-, katoen-, ca-
cao- en tabaksplantages werden aan-
gelegd. Voor de dringend noodzake-
lijke arbeidskrachten importeerden
de Europeanen slaven uit Afrika.
De koloniale overheersing maakte
Latijns-Amerika tot grondstoffenle-
verancier voor het Noorden. En voor
een belangrijk deel is dat nog steeds
het geval; ruim twintig Latijns-Ame-
rikaanse landen zijn voor hun export-
inkomsten voor méér dan zestig pro-
cent afhankelijk van grondstoffen be-
stemd voor de verwerking en con-
sumptie in het Noorden. Grondstof-

fen die zij door het grote aanbod
steeds goedkoper moeten verkopen.
De prijs van cacao bijvoorbeeld zakte
van 3850 U.S. dollar per ton in 1985
tot 831 dollar in 1992!
De lage grondstofprijzen raken voor-
al de miljoenen Latijns-Amerikanen
die de grondstoffen produceren. On-
der hen vele Indianen die vaak zijn
aangewezen op de meest onvruchtba-
re stukken grond in de bergen of die
in het regenwoud worden bedreigd
door de verdergaande houtkap.
Met de aktie 'Ontdek Latijns-Ameri-
ka opnieuw' wil Wereldwinkel Vor-
den duidelijk maken dat de consu-
ment zelf wat aan ongelijke handels-
verhoudingen kan doen: het bewust
consumeren van 'zuivere' produkten
uit Latijns-Amerika.
De produkten zijn te herkennen aan
het vrouwtje met het bolhoedje!
Tevens treft u deze maand diverse an-
dere artikelen aan zoals kunstnijver-
heid, textiel, sieraden, kinderspeel-
goed. Dit alles in het kader van het
5-jarig bestaan van Wereldwinkel
Vorden!
A.s. vrijdagmorgen zijn we weer pre-
sent in de kraam op de markt.

Kraamzorg
na couveuseverpleging
Thuiskomen uit het ziekenhuis met een couveusekindje is
voor ouders een enorme overgang. Zolang hun jonge zoon of
dochter in het ziekenhuis wordt verzorgd staan zij bi j de di-
recte verzorging grotendeels aan de zijlijn. Die situatie veran-
dert abrupt als hun kind thuiskomt. Sinds l september biedt
de afdeling Kraamzorg van het Kruiswerk Oost-Gelderland
aan ouders met couveusekinderen meer mogelijkheden voor
kraamzorg thuis.

Wanneer de kraamvrouw langer dan
10 dagen het kraambed in het zieken-
huis doorbrengt, kunnen ouders geen
aanspraak maken op kraamzorg thuis,
ongeacht of het kind nu wel of niet in
de couveuse heeft gelegen. In feite
hebben zij de kraamzorg al in het zie-
kenhuis genoten, zo is tot nu toe de
redenering.
Echter, gezien de enorme behoefte
aan kraamzorg thuis biedt de afdeling
Kraamzorg van Kruiswerk Oost-Gel-
derland jonge ouders nu meer moge-
lijkheden.
Zij kunnen kiezen .tussen volledige
dagkraamzorg van 8 uur of kraam-
zorgbezoeken van tweemaal ander-
half uur per dag. In het algemeen is
drie dagen zorg voldoende, zo blijkt.
Een combinatie van dagkraamzorg en
kraamzorgbezoeken is ook mogelijk.
Zo kunnen de ouders bijvoorbeeld
voor een dag volledige kraamzorg en
voor twee dagen kraamzorgenbezoe-
ken aanvragen. Ziekenfonds RZR
heeft hiervoor toestemming gegeven.

Onzekerheid
Uit ervaringen van kruisverenigingen
in Rotterdam, Eindhoven en Venlo
blijkt dat de overgang van ziekenhuis
naar huis minder groot is wanneer ou-
ders van een couveusekindje enkele
dagen professionele ondersteuning
met gerichte begeleiding krijgen. Met
name de onzekerheid over de verzor-

ging en het aanpassen 'aan het dage-
lijkse ritme speelt de ouders parten.
Het feit dat hun kind in de couveuse
heeft gelegen en veelal in een ernstige
situatie heeft verkeerd, drukt extra op
hun verantwoordelijkheid.
De kraamverzorgenden van Kruis-
werk Oost-Gelderland krijgen spe-
ciale scholing en instrukties voor het
verzorgen van couveusekinderen.
Bovendien zijn zij, mede door de
nauwe contacten met de Vereniging
Ouders van Couveusekinderen, op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Verzekering
Hoewel de financiering van de
kraamzorg na couveuse nog niet for-
meel is geregeld, kan Kruiswerk
Oost-Gelderland deze vorm van zorg
aanbieden. De afdeling Kraamzorg
kreeg begin dit jaar van het Zieken-
fonds RZR toestemming voor uitge-
stelde of onderbroken kraamzorg.
Echter, niet alle ziekenfondsen en
particuliere verzekeraars gaan hier-
mee akkoord. Het is dan ook van be-
lang om de polisvoorwaarden te le-
zen. Bij kraamzorg na couveusever-
pleging wordt de toegestane kraam-
tijd niet overschreden, maar tijdelijk
onderbroken.
Meer informatie over deze kraam-
zorg is verkrijgbaar bij de afdeling
Kraamzorg van Kruiswerk Oost-Gel-
derland, tel. 06-8806.

Nieuwe kinderpostzegels
te koop vanaf 11 november
Vanaf woensdag 11 november /ij n de Kinderpostzegels weer
te koop. In het postkantoor staan de vrijwilligers van het
Plaatselijk Comité voor Kinderpostzegels voor u klaar. De
opbrengst van de Kinderpostzegelactie is bestemd voor kinde-
ren in Nederland, Oost-Europa en de ontwikkelingslanden.

De vrijwilligers in het postkantoor
verkopen niet alleen het velletje Kin-
derpostzegels, maar ook de serie ze-
gels, de eerstedag-envelop, het post-
zegelmapje en een uitgebreide collec-
tie wenskaarten. De waarden van de
drie Kinderpostzegels zijn 60( + 30)
cent, 70( + 35) cent en 80( + 40) cent.
Het thema van de zegels is dit jaar
'Kind en Muziek': afgebeeld zijn
striptekeningen met kinderen en de
grootste instrumenten saxofoon, pia-
no en bas.
Men kan natuurlijk ook op het post-
kantoor terecht voor de bekende
Kaarten Voor 't Kind. De collectie
voor 1992 is zeer gevarieerd. Neder-
landse kunstenaars hebben dit jaar
voor de Stichting Kinderpostzegels
Nederland maar liefst negenendertig
wenskaarten in allerlei soorten en
maten ontworpen: prachtige ansicht-
kaarten, glazenierskaarten en pop-up-
kaarten van hoge kwaliteit.

De Stichting Kinderpostzegels neder-
land maakt zich al meer dan 65 jaar
sterk voor kinderen overal ter wereld.
Met de opbrengst van de Kinderpost-
zegelactie (jaarlijks rond de 14 mil-
joen) steunt zij projecten voor kinde-
ren die om één of andere reden geen
kans krijgen een normaal leven te lei-
den. Straatkinderen, werkende kinde-
ren en geestelijk of lichamelijk ge-
handicapte kinderen. In Nederland,
maar ook in Oost-Europa en in de
ontwikkelingslanden.

Ook hebben speelvoorzieningen voor
kinderen in Nederland onverdeelde
aandacht, waarbij de integratie van
gehandicapte en allochtone kinderen
een belangrijke rol speelt. De Stich-
ting Kinderpostzegels Nederland
beoogt met haar steun aan ruim 1400
projecten per jaar het welzijn van kin-
deren te verbeteren. Voor nu en in de
toekomst.

Afbeeldingen in zwart/ wit en grijs:

In de serie * J ede ree n kan schilderen' heeft Ravensburger een
reeks van zes afbeeldingen uitgebracht waarin liefde de hoofd-
rol speelt. Gebaseerd op het enorme succes van zwart/wit-
posters is de uitvoering enkel in zwart/wit en grijstinten. Deze
afbeeldingen die door een jonge designer vervaardigd /i.jn,
sluiten aan bij de interieurtrend van de negentiger jaren.

Vele uren schilderplezier zijn verze-
kerd, en iedereen kan het, zelfs men-
sen die nog nooit geschilderd hebben.

Na het inschilderen is iedere afbeel-
ding afzonderlijk een pronkstuk aan
de muur en bij elkaar vormt de reeks
een fantastische eenheid. Geschikt
om op te hangen in huis- of slaapka-
mer of in de hal langs de trap.

Droom mee

Met behulp van een verfijnde tech-
niek zijn de afbeeldingen ingedeeld in
kleine vakjes. Daarin staat een num-
mer dat correspondeert met de tint
verf. De bijgevoegde olieverf laat
zich gemakkelijk verwerken en hecht
uitstekend. De structuur van de verf is

zodanig dat een levendig reliëf valt
aan te brengen.
Zet je gedachten even stil en droom
mee. Vlakje na vlakje wordt het mo-
tief zichtbaar. Ongetwijfeld is het eind-
resultaat een schilderij om trots op
te zijn. Een nabehandeling met vernis
geeft de afbeelding een diepe glans en
garandeert langdurige bescherming.

Compleet

De schilderijen hebben een afmeting
van 34 x 25 cm en worden geleverd
inclusief zwarte lijst. In het pakket zit
verder een penseel, voldoende verf
van alle tinten en een controleveld om
bij vergissingen het nummer te ach-
terhalen. Vernis is daarbij los ver-
krijgbaar.
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Familie Eggink neemt afscheid

V.l.n.r.: mevr. Eggink, dhr. Eggink en opvolger dhr. Barrink.

Ruim 300 kinderen van School Het Hoge zongen de heer en mevrouw Eggink toe n.a.v. het feit
dat zij, na bijna 20 jaar het gebouw van ongerechtigheden gereinigd te hebben, deze bezigheid
wensten te beëindigen.

De voorzitter van het schoolbestuur,
de heer Wichers, sprak het echtpaar
toe. 'Er is een tendens om steeds
vroeger te stoppen met werken', zei
hij, 'maar de familie Eggink begon
met dit werk toen ze de V.U.T.-leef-
tijd al hadden bereikt. De heer Eggink
vierde onlangs zijn 80-ste (!) verjaar-
dag. Aangaande haar leeftijd past het
ons te zwijgen.'

De heer Reindsen, directeur van deze
onderwijsinstelling, onderstreepte
een aantal zaken dit unieke stel be-
treffende, onder andere hun instinct
v.w.b. het Vordens nieuws. 'De snel-
heid waarmee ze dit plegen te ver-
spreiden, gaat soms de gebeurtenis-
sen vooruit', zo suggereerde hij.
Naderhand was er, niet alleen omdat
zoiets nu eenmaal zo heet, een gezel-

lig samenzijn met het genoemde
tweetal, de Ouderraad, Medezeggen-
schapsraad en personeel: het was echt
genoeglijk.

Aanwezig was ook de heer Barrink,
die de taak van het echtpaar over-
neemt.

^W

Lubbers Woonwinkel heeft
nieuwe Slaapkamer-Speciaalzaak

Op woensdag 28 oktober opende de familie Lubbers uit Hengelo een nieuwe Slaapkamer-
Speciaalzaak met een oppervlakte van 1.000 m2. Tijdens de opening en de open dagen was er
een overweldigende belangstelling.

Voor het nieuwe onderkomen werd
een aanpandende voormalige super-
markt omgetoverd in de kenmerken-
de eigen huisstijl van Lubbers Woon-
winkel. De presentatie evenals de
collectie zijn perfect op elkaar afge-
stemd. De verfijnde toepassing van
kleuren en materialen verleent het ge-
heel een eigen sfeer en is zonder meer

uniek te noemen. Door de uitbreiding
van l .000 m2 slaapcomfort is de meu-
belcollectie van de huidige meubel-
zaak fors uitgebreid. Nieuw is ook de
grenenafdeling met geloogde nieuwe
en antieke meubelen en met een zeer
ruim assortiment woonaccessoires.
In het kader van de opening zijn er
diverse aanbiedingen in de bedden-

speciaalzaak. Bij besteding boven
f 3.000,- ontvangt U een gratis dek-
bed en bij besteding boven f 5.000,-
ontvangt U een portable kleuren t.v.
De aanbiedingen zijn alleen geldig in
de beddenspeciaalzaak tot en met 30
november.

Foto: TedButer.

Amnesty
International
Zoals men misschien wel in de kran-
ten heeft gelezen, heeft Amnesty In-
ternational een rapport uitgebracht
over de toestand in Joegoslavië, met
name over de schendingen van de
mensenrechten. In het rapport brengt
A.I. naar voren dat alle partijen de
mensenrechten schenden. Amnesty
International maakt geen onderscheid
in politieke groeperingen. Naar aan-
leiding van dit rapport houdt Amnes-
ty International een bliksemaktie.

Een bliksemaktie wil zeggen een kor-
te aktic met zoveel mogelijk brieven
en/of kaarten. In december wordt er
in Genève een vredesconferentie ge-
houden over Joegoslavië. Het is de
bedoeling dat hier veel kaarten en
brieven naartoe worden gestuurd. Op
de conferentie worden de kaarten en
brieven verdeeld over de deelnemers
aan de conferentie.
In de brief wordt aangedrongen op
een spoedige beslissing in het con-
flict. Men kan ook een tekst op een
kaart schrijven, b.v. Stop human
rights violations. (Stop schendingen
van mensenrechten.) Stop torture.
Stop killings. (Stop met martelen.

Stop met moorden.) Give peace a
chance. (Geef vrede een kans.)
De kaart kan het best een algemene
kaart zijn, b.v. een landschap, bloe-
men of een andere mooie kaart. Liefst
geen kaart met een godsdienstige
spreuk of een echte A.I.-kaart.
Voor degene die een brief wil sturen
is er een voorbeeldbrief opgesteld.
Daar staat op een nette manier de on-
gerustheid over de mensenrechten in
beschreven. Een voorbeeldbrief kan
men ophalen bij: Wilma Hebbink, Pr.
Bernhardweg 17, tel. 05752-2820;
Ank Wallenburg, de Steege 39, tel.
05752-2337; Ansje Vrielink, het Vo-
gelbosje 8, tel. 05752-3589 in Vorden

of bij Leni Lamers, Dorpsstraat 21,
tel. 05754-1341 in Wichmond; fam.
Eskes, Resedastraat 43, tel.
05755-1851inSteenderen.
De brieven kunnen het beste op lucht-
post papier worden overgeschreven.
Het adres voor de brieven en kaarten
is: The Delegates to the Peace Confe-
rence on the Former Yugoslavia, p/a
Amnesty International, Case Postale
254, 1211 Genève 6 Eaux-Vives,
Zwitserland.

Kunstuitleen
Zutphen tien jaar
bijSBK
Dit jaar is het tien jaar geleden, dat
Kunstuitleen Zutphen aansluiting
vond bij de provinciale Stichting
Beeldende Kunst Gelderland. Van
deze Stichting maakten toen al de
kunstuitleenburo's in Arnhem, Nij-
megen, Apeldoorn, Tiel en Doetin-
chem deel uit. Kunstuitleen Zutphen,
dat eerder een activiteit was van de
inmiddels opgeheven Stichting Zicht
op Kunst, werd in 1982 de zesde
SBK-Kunstuitleen in Gelderland.
Ter gelegenheid van dit feit vindt van
12 november tot en met 31 december
in Kunstuitleen Zutphen, Berkelkade
14b, een bijzondere cadeau-expositie
plaats, die aansluit op de cadeau-
maanden november en december.
Centraal in deze tentoonstelling staan
werken van een groot aantal Neder-
landse ontwerpers. Zo zal er werk te
zien en te koop zijn van gerenom-
meerde sieraadontwerpers, keramis-
ten en glas-, textiel- en kunstboekont-
werpers. Bij het samenstellen van
deze veelzijdige expositie is vooral
gelet op het bijeenbrengen van een
betaalbaar en kwalitatief hoogstaand
kunstaanbod.

Tijdens de expositie-period^bestaat
ook de mogelijkheid een et^pkopen,
die speciaal voor dit jubileum is ont-
worpen door de Zutphense kunste-
naar Jan Bos. De ets is gedrukt in een
oplage van 40 en is gemaakt op het
thema 'Zutphen'. ^^

Kunstuitleen Zutphen is gevestigd
aan de Berkelkade 14b en geopend op
donderdagmiddag, vrijdagmiddag en
-avond en zaterdag.

CONTACT
een goed en
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Inleiding
varkenshouderij-
kern
Op maandag 26 oktober jl. kwamen
de leden van de varkenshouderijkern
Eibergen-Groenlo-Ruurlo-Vorden
bijeen. Na de opening door de voor-
zitter werd het woord gegeven aan de
heer Rutten van dierenkliniek 'De
Hondevoort' uit Eibergen, die een in-
leiding hield over onder meer de
blaasjesziekte en de gevolgen. Blaas-
jesziekte is een virusziekte, de symp-
tomen zijn hetzelfde als bij mond- en
klauwzeer en daarom is het heel be-
langrijk dat er snel maatregelen wor-
den genomen. Er werden dia's ge-
toond hoe je het kunt zien en herken-
nen, bij biggen blaasjes onder de-
poot, ook de hak kan aangetast zijn,
evenals blaren op de mond en langs
de tongrand, l a 2 dagen hoge koorts
een snelle verspreiding en bijna geen
uitval. Incubatietijd is 2 a 7 dagen.
Varkenspest komt nog steeds voor
hierbij werd ingegaan op de kortings-
regeling die wordt toegepast m.b.t.
schadeloosstelling.

Medicijnen kunnen helend en voor-
komend werken. Koppelbehandelin-
gen bij voorkeur door het water, om-
dat een ziek varken wel drinkt maar
niet vreet.
Smeerpokken is een virusinfectie,
door smeerwrang of natte eczeem
ontstaan huidbeschadigingen en daar-
om is het heel belangrijk de hele kop-
pel te behandelen. Na de inleiding
was er gelegenheid om vragen te stel-
len waar goed gebruik van werd ge-
maakt.

Monte Video in De Woage te
Halle
In 1985 werd de formatie Monte Video opgericht, en werden
er vanaf de eerste optredens gelijk optredens voor Nederland
geboekt. Al heel snel blijkt de professionele manier van optre-
den in de smaak te vallen van het toch wel wat gewende uit-
gaanspubliek. Monte Video groeit binnen 3 jaar uit tot de
populairste band in het disco- en dancing circuit. Volle zalen
bewijzen het keer op keer.

Voor de nieuwe show, die momenteel
draait heeft Monte Video geïnves-
teerd in een nieuwe lichtshow. Ook in
het repertoire is e.e.a. veranderd. Het
publiek zal zich nog meer bij de show
betrokken voelen. Een ding staat nog
sinds 1985: Monte Video is en blijft
kwaliteit leveren.

Assorti in de Ken Ie Die zaal

In de Ken Ie Die zaal speelt deze

avond de formatie Assorti. Zij zullen
er weer voor zorgen dat het een groot
feest wordt.

De formatie Assorti bestaat uit: Wim
Heijink, deze zorgt voor het snaar-
werk en bespeelt de sax; Peter Brug-
gink zet zijn vingers op scherp voor
het orgel en de keyboards; als laatste
maar zeker net zo belangrijk is de
man achter de drums, Jeroen Pothoff.
Alle drie muzikanten dragen hun
steentje bij met de zang.

GROEP VORDEN

In de avond/nacht van 2 op 3 novem-
ber werden er op een tweetal plaatsen
aan de Kerkhoflaan de groene PTT-
brievenbussen ontvreemd.

Naar aanleiding van gehouden mi-
lieuvluchten vanuit de lucht heeft de
politie in samenwerking met de ge-
meente Vorden op een drietal plaat-
sen in de gemeente controle uitgeoe-
fend op de aanwezigheid van bouw-
en sloopafval, beton, en dergelijke.
Vanuit de lucht werden de opslag-
plaatsen geconstateerd. Tevens wer-
den meerdere zaken waargenomen.
In het kader van het zwerfvuilprojekt
in de gemeente Vorden krijgt een en
ander nog een vervolg. Met de be-
trokkenen is overleg gevoerd.

Op 4 november om 01.50 uur werd in
de Dorpsstraat te Vorden een automo-
bilist gecontroleerd die onder invloed
van alcohol een motorrijtuig bestuur-
de. De man kreeg een rijverbod en
een transactie aangeboden voor de
door hem gepleegde overtreding.

Bij het N.S.-station te Vorden werd
wederom in de afgelopen week een
fiets ontvreemd.
Ook werden in de afgelopen week di-
verse personen geholpen met diverse
vermiste papieren, waaronder rijbe-
wijzen, bankpassen, delen van het
kentekenbewijs, e.d. Wees zuinig op
uw spullen. Het brengt bij vermissing
allemaal extra kosten met zich mee
voor u om te betalen aan de overheid.

Betrokkene had in/achter een bosje
aan de Almenseweg een aantal slan-
gen neergelegd voor de beregenings-
installatie. Bij het nu in gebruikne-
men, bleek hem dat alle slangen door-
gesneden waren. Het waarom is totaal
onbekend. Van een en ander werd
melding gemaakt bij de politie te Vor-
den. Het totale schadebedrag is nog
onbekend.

Op 4 november omstreeks 17.00 uur
vond er een ongeval plaats met ge-
wonden op de kruising De Boonk —
Het Jebbink. De bestuurder van een
bromfiets verleende geen voorrang
aan de voor hem van rechts komende
fietser. Door dit ongeval raakte de
fietser gewond. Dr. Haas verleende
de eerste noodzakelijke medische
hulp. Het slachtoffer werd per ambu-
lance overgebracht naar het streek-
ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal te
Zutphen. Onderzoek inzake dit onge-
val wordt voortgezet.

Op 5 november vond op de kruising
Almenseweg — Oude Zutphenseweg
een ongeval plaats tussen een vracht-
auto en een personenauto. De be-
stuurder van de personenauto be-
merkte te laat dat hij een voorrangs-
kruising naderde c.q. opreed. Hij
remde krachtig, maar door het natte
wegdek slipte hij door en kwam op de
kruising in botsing met de aankomen-
de vrachtauto. Gevolg was aanzienlij-
ke materiële schade. Geen gewon-
den. De personenauto geraakte totaal
vernield en diende te worden afge-
sleept.

Ook diende de politie in de afgelopen
week 's nachts in aktie te komen in
verband met geluidsoverlast. Zaak is
besproken.

Op 6 november omstreeks 12.10 uur
werd een geparkeerde auto aangere-
den door een onbekend gebleven
weggebruiker. De geparkeerde auto
stond in de Dorpsstraat t.h.v. Hotel
Bakker. De betrokkene was aan het
boodschappen doen. Bij haar terug-
komst constateerde zij de schade aan
de linkerzijkant. De veroorzaker is tot
op heden(nog)onbekend.

Op 7 november deed een inwoner van
Vorden aangifte van vermissing/ver-
duistering. Betrokkene had per ver-
gissing zijn portemonnaie met inhoud
laten liggen bij het autowassen op de
automaat. Na constatering van de
vermissing was hij onmiddellijk te-
ruggegaan. De portemonnaie was
toen reeds verdwenen. Op 9 novem-
ber is de portemonnaie in de brieven-
bus van het politiebureau te Vorden
gedeponeerd. Alle papieren, kaarten,
passen e.d. waren nog aanwezig, ech-
ter het geld, groot ongeveer f 100,-,
was eruit verdwenen. De portemon-
naie met de gedeeltelijke inhoud is in-
middels aan de aangever teruggege-
ven.

Op 8 november werd tijdens een ver-
keerscontrole een personenauto uit
het verkeer genomen en gestald bij
het bureau te Vorden in verband met
vele geconstateerde overtredingen,
waaronder geen APK-keuring, geen
geldig rijbewijs, niet dragen van een
autogordel, e.d. Omdat de betrokkene
al vaker met de politie in aanraking
was geweest inzake het rijden zonder
in het bezit zijn van een rijbewijs is
de auto in beslag genomen. Uit het
ingestelde technisch onderzoek kwa-
men nog diverse ernstige gebreken
naar voren, waaronder een ondeugde-
lijke bedrijfsrem en onberemde wie-
len. Onderzoek in deze volgt.

Op 9 november omstreeks 17.45 uur
vond op de Ruurloseweg een ongeval
plaats t.h.v. het klooster in de Kra-
nenburg. Een bestuurder van een
bromfiets kwam aldaar ten val. Ver-
moedelijk door verblinding van tege-
moetkomend verkeer, het slippen op
het natte wegdek en het slippen in de
herfstbladeren. Met een gekneusde
knieschijf werd de bromfietser per
ambulance overgebracht naar het
streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
voor nader onderzoek.

Op 9 november werd vanuit een
schuur achter een perceel aan de
Stroet een damesfiets ontvreemd.

Gevonden voorwerpen
2 Tennisrackets, kunststof zwart/
geel; vulpen; bankbiljet f 25,-; linker
handschoen, kleur blauw; grijze con-
tainer; regenpak, kleur groen/grijs;
zwarte rechter r ij laars, maat 34/35;
bruin kunstieren handschoen (links).

Verloren voorwerpen
Sjaal, kleur grijs; Europas Rabobank
en cheques; kleine portemonnaie, ca.
f 120,- a f 130,-; 2 in elkaar gesmede
trouwringen, goud; brandweer meid-
ontvanger, kleur zwart.

Aangetroffen dieren
Hond; kat.



Hartverwarmende ontvangst:

'Knupduukskes' brachten
kleding naar Hongarije
'Toen we de bus aan het uitpakken waren stond er een oud vrouwtje bij te kijken. Ze zag
tussen de spullen een blauwe pullover, die ze aantrok. Daarna ging zij op een bankje zitten en
keek ons zo apetrots aan datje er tegelijkertijd koud en warm van werd. Eigenlijk kan ik wat
ik toen voelde niet onder woorden brengen. Toen realiseerden John en ik ons pas: 'Dit is het
loon van het wegbrengen, de moeite meer dan waard geweest'.

Deze woorden sprak Wim Dolphijn,
voorzitter van de Vordense folkloris-
tische dansgroep 'De Knupduukskes'
die de afgelopen week samen met
John Schuppers kleding, beddegoed
en schoeisel naar het Hongaarse Gra-
böc heeft gebracht.
Een half jaar geleden hebben 'De
Knupduukskes' een bezoek gebracht
aan een dansgroep in Hongarije. Daar
werden zij uitermate gastvrij ontvan-
gen. De Hongaren die het verre van
'breed' hebben, deden al het mogelij-
ke om het de Nederlandse gasten naar
de zin te maken. 'De Knupduukskes'
waren daarvan zeer onder de indruk.
Ook tijdens optredens voor bejaar-
dentehuizen e.d. ondervonden zij dat
er nog heel wat armoede heerst.
Eenmaal terug in Nederland nam Fri-
da Pelgrum het initiatief om kleding
in te gaan zamelen. De overige
'Knupduukskes' raakten eveneens
enthousiast en zo konden begin van
de week Wim Dolphijn en John
Schuppers met bus en aanhanger naar
Hongarije afreizen.

Beide heren stopten daar hun eigen
vrije dagen in. Garage Huinink uit
Ruurlo en bar-bodega 't Pantoffeltje
verleenden een financiële bijdrage,
terwijl ook uit de kas van 'De Knup-
duukskes' een bedrag beschikbaar
werd gesteld zodat de onkosten be-
taald konden worden.
Wim Dolphijn en John Schuppers
overnachten in Izmeny, waar van-

daan een begeleidster meeging naar
Graböc waar de goederen bij een
soort bejaardentehuis werden afgege-
ven. Dat was nl. ook het uitgangspunt
van 'De Knupduukskes', de goederen
regelrecht bij de mensen thuis te
brengen.

Wim Dolphijn: 'Nu is het bejaarden-
tehuis daar volgens de Nederlandse
begrippen eigenlijk een soort armen-
huis. Daar zijn mensen ondergebracht
die totaal niets meer hebben, geen
kinderen, geen familie, geen geld, he-
lemaal niets. Nogmaals, de dankbare
gezichten hebben veel indruk op ons
gemaakt', aldus Dolphijn.

De regionale Televisie was ook aan-
wezig. Wim en John werden geïnter-
viewd en moesten alles over 'De
Knupduukskes' vertellen. Binnen-
kort krijgt de Vordense dansgroep
een videoband toegezonden zodat de
overige 'Knupduukskes' ook kunnen
zien hoe de ontvangst in Hongarije is
geweest.
Donderdag 19 november zullen Wim
Dolphijn en John Schuppers voor de
Vordense Lokale Omroep over hun
reis vertellen.

AMCOElectro Vorden, voorheen Bredeveld:

De 'nieuwe' weg naar de
AMCO-vakzaak

Voor een wasautomaat of TV is de keus uit winkels groot.

Waarom kiest men niet gewoon voor de grootste op dat ge-
bied: AMCO. Een organisatie waarbij 230 winkels zijn aange-
sloten. Ook bij u in de buurt is een AMCO-vakzaak. De hoge
eisen die AMCO aan haar leden stelt maakt die AMCO-vak-
zaak een échte vak/aak. Om optimale ondersteuning te kun-
nen verlenen heeft AMCO in Huizen een nieuw centrum laten
bouwen met presentieruimten, kantoren en een trainings-
ruimte voor winkelpersoneel. Als consument profiteert men
van deze kwaliteitsbewuste aanpak door betere adviezen, pre-
sentatie en service. Van de opening van het nieuwe centrum in
Huizen profiteren niet alleen de winkels, maar ook u. Voor
nog meer adviezen en nog meer technische know-how moet
men echt bij de AMCO-vakzaak zijn. Kwaliteit staat daarbij
voorop. Zo is AMCO opnieuw de zaak die méér doet.

Lagere prijzen

Meer service hoeft niet duur te zijn.
Centrale inkoop heeft voor de
AMCO-leden als voordeel dat de fa-
brikant tegen lagere prijzen levert. En
dat voordeel ziet men natuurlijk terug
op de prijskaartjes in de AMCO-vak-
zaak. Toch blijft de vakzaak die aan-
gesloten is bij AMCO onafhankelijk;
de garantie voor een klantvriendeli j-
ke benadering. De wensen staan cen-
traal bij de aankoop.

Garantie

Door de samenwerking met ruim 230
vakzaken kan AMCO een duidelijke
garantie geven op alle produkten. Een
garantie die een AMCO-vakzaak al-
tijd nakomt, ook als bijvoorbeeld de
fabrikant zelf in gebreke zou blijven!
Deze unieke garantie is inwisselbaar.

Bij bijvoorbeeld verhuizing kan men
voor de garantie terecht bij de dichtst-
bijzijnde AMCO-vakzaak. Ook al

heeft men het artikel niet daar ge-
kocht.
Voor het kopen van nieuwe artikelen
krijgt men bij de AMCO-vakzaak
alle ruimte. Met de AMCO-credit
card kan men de financiering van alle
aankopen spreiden over een langere
periode. Dat is gemakkelijk als men
van een aanbieding wil profiteren ter-
wijl men het tijdelijk slecht uitkomt!

AMCO doet opnieuw meer

Grote apparaten worden door de
AMCO-vakzaak gratis thuisbezorgd.

Eén van de voorbeelden dat AMCO
meer voor u doet. De AMCO Garan-
tie-Verzekering is een ander voor-
deel. Iedereen kan voor een gering
bedrag zo'n verzekering afsluiten.
Naar het onderhoud van al de appara-
tuur heeft men dan geen omkijken
meer! De AMCO-vakzaak regelt dat.

Bij de eigen technische dienst is het
onderhoud van alle bij de AMCO-
vakzaak gekochte apparatuur in ver-
trouwde handen. Alle reparaties wor-
den in de eigen werkplaats uitge-
voerd. Zoek raken van het eigendom
komt niet voor.

Service staat voorop

AMCO heeft haar goede naam opge-
bouwd door uitstekende service te
combineren met een vlotte reparatie,
thuis of in de eigen werkplaats. Het
uitgangspunt van de AMCO-vakzaak
is dat men niet hoeft te wachten. En
dat is altijd fijn als men met een ka-
potte wasmachine zit.

Duurt de reparatie wat langer, dan is
het mogelijk om vervangende appara-
tuur thuis te krijgen. Als men bij een
AMCO-vakzaak een afspraak maakt
voor bijvoorbeeld een reparatie, dan
wordt die punctueel nagekomen.

Kent men de AMCO-vakzaak in de
buurt nog niet, dan is dit misschien
een goede gelegenheid om een keer
binnen te lopen. Ter gelegenheid van
de opening van het nieuwe AMCO-
centrum zijn er een aantal aanbiedin-
gen die u vast wel aanspreken.

Voor informatie: tel. 05752-1000 (zie
ook de advertenties).

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

• ••j geld oplevert. Stap eens bij ons
•''binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Senioren clubteam

Tijdens de afsluitende KNMV kampioensrit enduro te Neede,
welke het afgelopen weekend werd verreden, is het Senioren
clubteam van de Graafschaprijders onder leiding van Gerrit
Arfman, kampioen van Nederland geworden.

Het team bestond uit de coureurs
Marcel Bulten (Vorden) op Kawasa-
ki; Jan Klein Brinke (Vorden) op
K.T.M.; Peter Lenselink (Eefde) op
Kawasaki; Alfons Hoevers (Loenen)
op Husaberg.

Voor de aanvang van deze kam-
pioensrit kwamen nog drie teams in
aanmerking voor het nationaal kam-
pioenschap. Dat waren behalve 'De
Graafschaprijders' de motorclub 'De
Toerenteller' uit Albergen en de
MAC l uit Veenendaal.

De Graafschaprijders hadden vier
punten achterstand op 'De Toerentel-
ler'. Het gelukte het team van de
dolblije manager Gerrit Arfman om
deze achterstand weg te werken en de
Nederlandse titel te grijpen.
Dit resultaat kwam mede tot stand
door de inzet van vele vrijwilligers,
zo'n vijftien, die het team van 'De
Graafschaprijders' door dik en dun
steunen. Tijdens de jaarlijkse feest-
avond begin 1993 zullen de succes-
volle rijders met hun teammanager in
het zonnetje worden gezet.

SPORT- nieuws

Waterpolo
Nederlaag heren poloër^r
De heren l van Vorden '64 hebben de
competitiewedstrijd tegen RZC met
2-7 verloren. In de eerste periode een
gelijkopgaande strijd, in de tweede
periode nam RZC een l-2É^prsprong
die in de resterende 'panJK' tot 2-7
werd uitgebouwd. Martin Siebelink
scoorde de beide-Vordense treffers.

Dash
Uitslagen
MC Voorw. 2 — Dash l 0-3; H rekr.B
Dash B — WSV B 2-1; DP Dev. 3 -
Dash 2 3-0; D2A Boem. 2 — Dash 4
3-0; D5 Heeten 6 — Dash 7 0-3; Hl
Boem. 2 — Dash 2 1-3; H3B Gorssel
l - - Dash 4 3-0; IB Gorssel l -
Dash l 3-0.
HP Dash l — SVS l 0-3; H2A Dash
3 — Heeten l 0-3; D2B Dash 3 -
Hansa l 1-2; D4B Dash 5 — Terw. 3
1-2; IA Dash l -- Vios l 1-3; MA
Dash l — Wilh. l 3-0; MB Dash l -
Dev. l 1-2.

Programma
HP Wilh. l — Dash 1; D2B Wilh. 2
- Dash 3; D3 div.B Kangeroe -

Dash/Sorbo; D4A Overa 2 — Dash 6;
H2A Wik 2 — Dash 3; MA Bruvoc l
- Dash 1; MB DSC l - Dash 1; IA

Vios l - - Dash 1; DP Dash 2 -
Voorw. 1; D2A Dash 4 — Dev. 7; D5
Dash 7 — Dev. 11; Hl Dash 2 -
Olympia l; H3B Dash 4 — Dev. 8; IB
Dash l — SC Dev. 1; MC Dash l -
Heeten 1; H rekr. B SVS B — Dash
B.

Wildrit
'De Graafschap-
rijders9

VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert zondagmiddag 15 november
de traditionele 'Wildrit ' (oriënterin-
gsrit). De rit is uitgezet door de heren
Gerrit te Velthuis en Gert ten Brink.
De start is vanaf restaurant Schoena-
ker in de Kranenburg.

hij schoot van dichtbij tegen doelman
Atalai op.
Na het rustsignaal trok Vorden we-
derom ten aanval, maar de voorhoede
kon de kansen niet benutten.
Zoals het vaker gebeurt, gebeurde het
nu ook. Een plotselinge uitval werd
Vorden fataal. Een hard schot van de
linksbuiten werd in eerste instantie
door Ronald Hoevers gekeerd, maar
in de rebound had Turkse Kracht suc-
ces: 1-0. Overigens zat aan dit doel-
punt een buitenspel luchtje.
Wat Vorden hierna ook probeerde,
men stuitte steeds weer op een hechte
Deventer verdediging.
Tien minuten voortijd ontving de
spits van Turkse Kracht in duidelijke
buitenspel positie de bal. De scheids-
rechter negeerde het vlagsignaal van
grensrechter Wim Golstein, zodat
deze speler ongehinderd op Ronald
Hoevers afstormde en scoorde: 2-0.

Uitslagen
7-11: Wilhelmina SSS Dl —Vorden
Dl 9-0; Vorden D2 — Oeken Dl 0-3;
AZC E4 - Vorden El 2-11; SHE E2
- Vorden E2 1-9; Sociï F l — Vor-

den Fl 1-5.
7-11: OBW Al -- Vorden Al 0-1;
Markelo BI — Vorden BI 10-0; Vor-
den B2 — Pax B2 2-3; Vorden Cl -
Markelo C l 0-2.
8-11: Turkse Kracht l - - Vorden l
2-0; Vorden 2 -- KSV 2 1-0; Be
Quick 7 - Vorden 4 1-4; Vorden 5 -
Witkampers 7 11-3; Vorden 8 — Eri-
ca 6 0-1.

Programma
14-11: Vorden Dl - - Reunie D2;
Vorden El — Erica E3; Vorden E2
- Warnsveldse Boys E3; Vorden F l
-Wilhelmina SSS F2.

Vorden Al — Pax Al; Vorden BI -
Heeten BI; Vorden B2 — VVG B2;
Ruurlo Cl -Vorden Cl.
15-11: Vorden l — Brummen l; Reu-
nie 3 — Vorden 2; Vorden 4 — Wit-
kampers 6; Eibergen 7 — Vorden 5;
Vorden 6 — Dierense Boys 3; Vorden
7 -- Zutphen 4; Witkampers 9 -
Vorden 8.

Ratti

Voetbal
Turkse Kracht l — Vorden l 2-0
Vorden zette Turkse Kracht vanaf het
begin onder druk, doch schoten van
Ronnie de Beus, Marcel Boekholt en
Peter Hoevers gingen naast of over
het doel.
Halverwege de tweede helft kreeg
Ronnie de Beus een unieke kans om
Vorden op voorsprong te zetten doch

Afdelingjeugd
Uitslagen 7-11: Ratti Al — Rekken
Al 2-3; Mariënvelde Cl — Ratti Cl
2-5.
Programma 14-11: Ratti Al — Die-
penheim Al. Sociï C l -Ratt i Cl.

Sodï Voetbal

Uitslagen
7-11: Sociï Fl — Vorden Fl 1-5; Zut-
phen El — Sociï El 1-3; AZSV C2
- Sociï Cl 9-1; Sociï Al — Diepen-

heim Al 2-1.
8-11: Wezepe — Sociï 0-3; Loener-
mark 5 — Sociï 2 0-3; Sociï 3 —

AZC 4 3-4; Voorst 6 — Sociï 4 2-2;
Sociï 5 — De Hoven 63-1.

Programma
14-11: Sociï Fl — Be Quick Fl; So-
ciï E l — Warnsveldse Boys E l; Sociï
C l - Ratti C l; Grol A2 — Sociï A.
15-11: Sociï — Deventer; Sociï 2 -
SHE 2; SVBV3 — Sociï 3; Sociï4-
Be Quick 7; Warnsveldse Boys 5 -
Sociï 5.

Volleybal
Programma
Dames: 12-11 Sociï l — Vios 4; So-
ciï 2—WSV 3.
Heren: 12-11 Socjï l — SVS 4.

Uitslagen
Dames: DVO 2 — Sociï l 0-3; Salvo
3 — Sociï 2 3-0.

Dash/Sorbo —
Zwaluwen 3-0
In deze wedstrijd heeft het team van
Dash het zelfvertrouwen behoorlijk
kunnen opkrikken. De stijgende lijn
van de vorige wedstrijd werd voort-
gezet.
Meteen in de eerste set al werd de
tegenstander door een goede opslag
flink onder druk gezet. Daardoor kon
het team van de Zwaluwen niet goed
in het spel komen.
Mede door veel persoonlijke fouten
bij de tegenstander kon Dash de Ie
set met 15-11 naar zich toe trekken.
In de 2e set werd het overzicht van
Dash nog duidelijker. Door enthou-
siast spel en een gezonde werklust
stond vrij snel een stand van 15-5 in
het voordeel van de thuisploeg op het
scorebord.
De derde set werd beslist met 15-4.
Gedurende de hele wedstrijd heeft
Dash laten zien meer in de mars te
hebben dan tot nu toe in de competitie
werd gezien. En nu maar hopen dat
deze lijn zich voortzet

Setstanden
Deze waren: 15-11, 15-5 en 15-4. De
wedstrijdbal werd beschikbaar ge-
steld door eetcafé-bar-restaurant-zaal
'De Herberg', Vorden.

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Dammen
DCV Vorden — Schagen 13-7

Na de derde ronde in de landelijke
eerste klasse B blijft DCV Vorden,
tesamen met Umuiden aan kop. De
wedstrijd tegen Schagen werd met
13-7 gewonnen. Pas na 4 uur spelen
kwamen de eerste uitslagen op het
bord. Gerrit Wassink kwam nadelig
uit de opening, maar besliste de partij
in zijn voordeel met een eenvoudige
doorbraakkombinatie (2-0).
Henk Grotenhuis ten Harkel bouwde
de skore uit naar 4-0. Hijzelf had een
goede centrumbezetting en zijn te-
genstander werd het spoor bijster in
tijdnood: na een foutieve opbouwzet
gaven de krachtige formaties van de
DCV-trainer de doorslag.
Nina Jankovskaja en Henk Hoekman
remiseerden tegen de twee sterkste
jeugdspeler van Schagen, waarbij
Hoekman de winst liet liggen (6-2).
Chris Grevers verzilverde zijn goede
stelling ook al in tijdnood: met een
achterloopje won hij een schijf, wat
voldoende was voor winst (8-2).
Mike Voskamp vergaloppeerde zich
gigantisch: in een goede aanvalsstel-
ling voerde hij een kombinatie uit die
in zijn beleving tot winst zou moeten
leiden. Hij had het echter fout bere-
kend en kwam uit in een kansloos
eindspel (8-4).
Johan Haijt ink stond de gehele partij
onder druk, en verloor nadat zijn te-
genstander ongehinderd naar dam
was doorgelopen (8-6). Henk Rue-
sink boekte de volgende winstpartij.
Hij drong in een open stelling zeer ver
naar voren op en bereikte een goed
eindspel, dat uiteindelijk tot de over-
winning leidde (10-6).
Bertus Bosch liet een gelijkwaardige
remise noteren (11-7) en tenslotte
werd de tegenstander van Rotislav
Lestsjinski het spoor bijster na een
zeer taaie verdediging tegen een
groot centrumblok (13-7).
De volgende wedstrijd is komende
zaterdag: uit tegen Nijverdal.

Schooldammen
Het jaarlijkse toernooi om het school-
damkampioenschap van Vorden
wordt dit jaar gehouden op woensdag
18 november in Zaal d'Olde Smidse.
De hoogst eindigende teams plaatsen
zich voor de regiofinales.
De organisatie is in handen van Gerco
Brummclman en Henk Lenselink.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer ( 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening 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.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip, eieren, wild enz.
Verkoopadres aan huis: T.
Rossel, Nieuwstad 45, tel.
1283.

• Wie kan mij helpen aan
weidegelegenheid (ca. 4 a 6
weken) voor 2- of 3-jaarling
merrie's. Jurrius, Vorden. Tel.
05752-6766.

• TE KOOP: ongeveer 100
jonge coniferen (blauw), ook
in gedeelten. Tel. 05445-1642.
(na 18.00 uur)

• TE KOOP: verse bruine
scharreleieren a 0,18 et. per
stuk. H. Boersbroek, Branden-
borchweg 6, Vorden.
Tel. 05752-6604.

• TE KOOP: Opel Kadett
16S, bj. '86, 5-deurs, wit, APK
tot 9-'93, nieuwe banden en
trekhaak. Vraagprijs f 9250,-.
Tel. 05752-3743.

• TE KOOP: mooi leren
bankstel, 4-zits bank + 2x
1-zits, f250,-. Tel. 05752-
1755.

• TE KOOP: bank 3-zits
(stof), bruin. Tel. 05752-3845.

• S.V. RATTI: wegens om-
standigheden kan de klaver-
jasavond op 20 nov. niet
doorgaan. De eerstvolgende
kaartavond is nu op 18 dec.
S.V. Ratti.

• Wij zoeken een oppas voor
onze dochter van bijna 2 jr.,
voor 16 uur in de week, vanaf
jan. '93. Liefst woonachtig te
Vorden, geen huish. arb. Brief
onder nr. 33-1. Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• N. Meek, gedipl. piano-
stemmer, f 60,-. Tel. 05750-
27702.

HE WAT IS DAT NOU???

ALWEIR iN

AMCOVAKZAAK raincrO

AMCO ELECTRO YORDEN
Dorpsstraat 8 tel. 05752-1000

voorheen Bredeveld

2 bos BLOEMEN naar keuze 8,95

AMARYLLISBOL 5,95

P O T E N
4,90 per kilo

POELIER HOFFMAN

U bent welkom op de

JAAR-
VERGADERING

van de Openbare
Bibliotheek van Vorden.

Datum: woensdag
11 november 1992.

Plaats: de bibliotheek.
Tijd: 19.00 uur.

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 'f van Weevers u/'t Vorden

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Arno Fielt,
magazijnbeheerder/ Hengelo Gld.

'^iifdfc • •

,,Heb je even dit fil-

tert j e of dat riempje

voor me? Dit soort

dingen is dagelijks

werk. Je kunt het zo

gek niet bedenken,

letterlijk alles wat in

of aan een auto kan

zitten gaat hier door

m'n vingers. Maar je

kunt nog zo goed een

magazijn beheren, zo af en toe is er iets niet.

Geen paniek, want dan blijkt hoe goed de Nissan-

organisatie in elkaar zit. Binnen 24 uur hebben we

ieder onderdeel in huis. Razendsnel dus"

SPECIAAL VOORDEEL
DAMES PULLOVER
ZUIVER SCHEERWOL DIV. KLEUREN
POLO-MODEL MT. 38-42 139.-

NU:

DAMES BLAZERS
O.A. SANDY EN TAIFUN
VELE MODELLEN 295.- 349.

NU:

69.-

DAMI ES JAPONNI IN
:N PAKJ ES

DIVERSE MERKEN 198- 329.-

modecentrum

SPECIAAL
VOOR-
DEEL ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

AL ONZE FIETSEN
Batavus - Union - Gazelle

M.B.K. - Cortina

10-40% KORTING
Wegens reorganisati^»! onze zaak, moeten

wij onze winkel en magazijn tijdelijk even

helemaal leeg hebben.

Profiteer van deze aanbieding met normale

garantie en service, e^^itueel gratis thuis

bezorgd. ^F

Ook nog 50 huurfietsen vanaf f 250,-.

Vanaf januari weer volop
1993-modellen

van al de bekende merken

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-2888

BLOEMEN EN AQUARELLEN
EEN PAAR APART

Zaterdag 14 november vanaf 10.00 uur demonstreert
Marleen Hulsbos in onze zaak het maken van aquarellen,

Ook van uw bruidsboeket kan een aquarel worden
gemaakt, zodat u een zeer exclusieve en eigen
wandversiering in huis hebt.

P.S. Vergeet niet om ook even in onze zijde-afdeling te
kijken, die is zoals u dat bij alles van ons gewend bent
in optima forma.

rmon
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

,We kunnen hier
j _ i i

En onze klanten
weten dat/'

Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

aan de Zutphenseweg

S L l PJ A C H T

14 NOVEMBER

Het globale tijdschema is alsvolgt:

13.00-13.30 uur Gemeentehuis.
Het aanblazen van de jacht.

13.35 uur Schuttestraat - Kostedeweg -
Lindenseweg - Zelledijk-
Onsteinseweg.

14.30 uur Mosselseweg-Nijlandweg-
kasteel de Wildenborch.

15.30 uur Schoolhuisweg-Galgen-
goorweg - via Lekkebekje naar
de Almenseweg en kasteel
Den Bramel. Einde jacht.

We willen onze kinderen de schoonheid van de natuur meege-

ven. Maar elke seconde verdwijnt er ergens op aarde natuur. En

dat kunnen we niet meer terugdraaien. Als we onze kinderen

nog iets van de natuur willen laten zien, dan moeten we nu iets

doen. U helpt door donateur te worden. Maak ƒ 30,— over op

giro 30 van het WNF in Zeist.

—^£-*£***
Ja, ik word donateur voor ƒ 30,- per jaar en ontvang l lx per jaar A A

het blad Panda.

Ik betaal na ontvangst van uw acceptgirokaart.

IAC I|AI*UIOI*OJvdflUl WTOd
HENGELO GLD./ZUTPHEN

NISSAN
FAW<

Hummeloseweg 10,
Hengelo Gld. Jel. 05753 - 2244
Ind.terrein De Stoven 25, Zutphen,
Tel. 05750 - 22522

Dhr./Mevr.

Adres

WWF

Postcode Plaats

Giro-/Bankrekeningnummer

WERELD NATUUR FONDS GIRO 30, ZEIST
Antwoordnummer 74, 3700 VB Zeist. Postzegel mag, hoeft niet.

W E H E B B E N D E A A R D E I N B R U I K L E E N V A N O N Z E K I N D E R E N



Dames l Ratti in het nieuw(s) Audrey Hepburn, ambassadrice van UNICEF, vraagt ons in een week van
'rust en vrede':

' Help de kinderen in het
verscheurde Joegoslavië

'Ik ben zo blij dat er eindelijk even rust en vrede komt in het verscheurde Joegoslavië. Dat de
wapens stil zullen zijn, zodat er kan worden gezorgd voor de honderdduizenden kinderen. Ze
hebben dringend melkpoeder, medicijnen en warme kleren nodig..."
Audrey Hepburn werd wereldberoemd met films als 'Breakfast at Tiffany V en 'My fair
Lady'. Sinds ze niet meer filmt is Audrey ambassadrice van UNICEF, het kinderfonds van de
Verenigde Naties. Op dit moment zet ze zich in voor de kinderen van Joegoslavië die een zware
winter tegemoet gaan.

Op l november jl. werden de dames van de s.v. Ratti verrast met een welkome gift van
Makelaardij-assurantiën van Zeeburg. Van Zeeburg gaat m.i.v. heden naast de huidige spon-
sor 'De Herberg' het Ie elftal van de dames van s.v. Ratti sponsoren. De gift bestond uit
trainingspakken en sporttassen.

Het dameselftal dat ook dit seizoen
weer bovenin de Hoofdklasse mee-
draait, was zeer content met deze aan-
gename verrassing.

Op de foto v.l.n.r.: Staand — J. Ver-
stege, H. Steenbreker, F. Hagens, W.
Bos, A. ten Pas, G. Brummelman, J.
Loman, M. Geurts, G. Bijenhof, mw.
A. en dhr. G. van Zeeburg, dhr. J.
Harmsen.
Zittend — G. Bos, G. Steenbreker, G.
Heuvelink, B. Lebbink, G. Verstege,
P. Visschers, A. Vlieck, L. Terwel, J.
Temmink.

Rattil — Wilp8-0

Nadat de dames 3 weekenden geen
competitiewedstrijd hadden ge-
speeld, kwamen afgelopen zondag de
laaggeklasseerde dames uit Wilp op
bezoek. Het eerste kwartier werd er
goed gevoetbald en vielen er vier
doelpunten. Het eerste en tweede
doelpunt kwamen op naam van Petra
Visschers. Het derde doelpunt was
een hard schot van Gerrie Brummel-
man. De vierde kwam weer van de
schoen van Petra Visschers. Wilp was
een enkele keer gevaarlijk, doordat ze
teveel ruimte kreeg. Na de rust bleef

Gerda Bijenhof in de kleedkamer en
werd vervangen door Ingrid Tem-
mink. Zij was het die voor 5-0 teken-
de. 6-0 Kwam weer op naam van Pe-
tra Visschers. De Wilpse verdediging
ging steeds meer met de botte bijl
werken. Hierdoor viel Monique
Geurts geblesseerd uit. Ook 7-0 werd
gescoord door Petra Visschers. Brigit
Lebbink scoorde 8-0 uit een hoek-
schop. De gehele 2e helft is de achter-
hoede van Ratti niet in moeilijkheden
geweest.

A.s. zondag gaan de Ratti-dames naar
Zevenaar en spelen daar tegen DCS.

Willibrordusschool Vierakker
in actie voor orgel
De oudste groepen van de Willibrordusschool gaan onder
aanvoering van Jan Mar ij nissen (hoofd van de school) zich
inzetten voor de verkoop van verjaardagskalenders.

Nog even en het wordt bitter koud in
het voormalige Joegoslavië. Dat be-
tekent soms een temperatuur van vijf-
tien tot twintig graden onder nul. De
wegen zullen onbegaanbaar worden
en hulpgoederen kunnen de honge-
rende en zieke bevolking niet berei-
ken. 'Daarom moest er nu een soort
wapenstilstand komen', zegt Audrey
Hepburn, sinds 1988 ambassadrice
van UNICEF, het kinderfonds van de
Verenigde Naties. De strijdende par-
tijen hebben nu in ieder geval beloofd
dat men gedurende de eerste week
van november niet zal schieten op
ziekenhuizen en andere burgerdoe-
len. Ook is er de vurige hoop dat
voedselconvooien niet zullen worden
aangevallen.

Op de diverse kantoren van UNICEF
is de afgelopen weken hard gewerkt.
In New York werden politici bestookt
en de strijdende partijen werden be-
naderd door de hoogste baas van
UNICEF, James P. Grant. Hij wist
uiteindelijk de Serven, Kroaten en
Bosniërs zover te krijgen dat men een
week van 'tranquility'.in acht zal ne-
men. Vrij vertaald betekent dat 'een
week van rust en vrede'.
Audrey Hepburn: 'Er is grote behoef-
te aan melkpoeder, babyvoeding, bis-

cuits met hoge voedingswaarde,
EHBO-dozen, vitaminen, medicijnen
en warme kinderkleding. Dat alles
ligt nu klaar om uitgedeeld te worden.
Want zoals in iedere oorlog zijn het
weer de kinderen die het meeste heb-
ben te lijden.'
Sinds april van dit jaar zijn al duizend
kinderen omgekomen door het oor-
logsgeweld en dertigduizend gewond
geraakt. Dan zijn er de tienduizenden
kinderen die met hun moeders op de
vlucht zijn geslagen en absoluut niet
weten waar ze naar toe moeten.
'Wanneer wij hen nu niet helpen zul-
len velen de winter niet overleven...'
Er wonen in het voormalige Joegosla-
vië ongeveer één miljoen kinderen
die tussen de nul en tien jaar oud zijn.
In de gebieden waar de nood het
grootst is moeten zij tijdens de 'week
van de kinderen' worden geholpen
aan dekens, warme kleren, schoenen
en vitaminen. Ook zal men zoveel
mogelijk kinderen inenten tegen
ziekten.
Audrey Hepburn: 'De leiders van
Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Ser-
vië, Montenegro en Slovenië hebben
ingestemd met die week van rust en
vrede. Want alle kinderen in het ver-
scheurde Joegoslavië hebben te .lij-
den.'

De kinderen lopen ook trauma's op in
deze oorlog. Meer dan de helft van de
kinderen heeft dode mensen gezien
en éénderde denkt dat ze zelf ook zul-
len doodgaan in de oorlog. Ook daar
moet wat aan worden gedaan. De kin-
deren moeten weer zoveel mogelijk
een geregeld leven gaan leiden en dus
weer naar school, maar er is een groot
tekort aan schoolbehoeften. In veel
gevallen zijn geen schriften, boeken
en pennen meer omdat er niets wordt
gemaakt in de fabrieken en niets mag
worden ingevoerd door het handels-
embargo.
Audrey Hepburn weet hoe belangrijk
kinderen in oorlogsgebieden het vin-
den om te worden geholpen. 'Tijdens
de Tweede Wereldoorlog woonde ik
in Nederland. Ik had een Belgische
vader en een Nederlandse moeder.
Toen we bevrijd werden kreeg ik
chocola en brood van de Canadezen
en... een nieuwe jurk. Na zoveel jaren
iets nieuws, dat is fantastisch voor
een kind! Dat er wildvreemde men-
sen heel ver weg aan je hebben ge-
dacht en kleren voor je meebrachten,
dat heeft een geweldige indruk op me
gemaakt. Zo moet dat nu ook in Joe-
goslavië gaan.'
Giro 121, UNICEF, Den Haag onder
vermelding van Joegoslavië.

Op deze kalenders zijn getekende
herkenbare plekjes uit eigen streek
afgedrukt. Het ontwerp is van Rien
Overvelde die reeds eerder een kaar-
tenserie maakte met afbeeldingen,
fraai getekend, van o.a. de kerken te
Wichmond en Vierakker, kasteel Sui-
deras, een antieke gevel van een boer-
derij in Leesten en de woning van 't
Hoge Spieker. Deze kaarten zijn ook
nog steeds te koop.

In de week van 16 tot 21 november
komen de kinderen in Wichmond,
Vierakker, Leesten en Delden de
'boer' op om hun waar aan te prijzen
en te verkopen. De kalenders zijn niet
alleen leuk voor uzelf, ze kunnen ook
dienen als cadeau voor een verjaar-
dag of andere gebeurtenis.
Deze actie is een van de vele in ver-
band met de restauratie van het orgel
in de kerk te Vierakker.
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WIN EEN MILJOEN MET Df KERST

GROTEVARAKERSTSHOW

met medewerking van vele sterren,
rondom de trekking van het

MILJOEN
van de sponsorloterij.

Jubileum tentoonstelling
vogelvereniging
'De Vogelvriend'
De vogelvereniging 'De Vogelvriend' bestaat dit jaar 40 jaar
en organiseert op 28 en 29 november in het Dorpscentrum in
Vorden haar jubileumtentoonstelling. Aan deze kringten-
toonstelling doen de verenigingen uit Apeldoorn, Eefde, Ei-
bergen, Ruurlo en Vorden mee.

Tijdens de tentoonstelling is er een
keur van vogels te zien, kleurkanaries
in alle kleurslagen, grasparkieten,
grote parkieten en veel verschillende
soorten tropische vogels.
Er is ook een verkoopklasse van aller-
lei vogels aanwezig. Tijdens de ten-
toonstelling is er een expositie van
Natuur Monumenten, afdeling
Warnsveld, over de omgeving Vor-
den en omgeving, verder zal de firma
Kettelerij een aankleding van een En-
gelse tuin laten zien met bijbehorende
ornamenten, de Bijenvereniging Vor-
den zal met een stand informatie ge-

ven over het wel en wee rond bijen-
volken, de firma Kluvers zal aanwe-
zig zijn met allerlei dierbenodigdhe-
den van diervoedsel tot kooien.
Aan de jeugd van de basisscholen in
de groepen 3 en 4 in de gemeente
Vorden is een kleurplaat uitgereikt;
deze kunnen op zaterdag 28 novem-
ber worden ingeleverd en worden in
de zaal tentoongesteld. Zondag 29
november zullen de prijswinnaars be-
kend gemaakt worden.
De tentoonstelling is voor het publiek
gratis toegankelijk op zaterdag 28 no-
vember en zondag 29 november.

Najaarsvergadering VOV
Vorden wordt in december weer een feëriek dorp. Sint Nico-
laas en kerstverlichting zijn in aantocht. Andere onderwerpen
op deze vergadering waren de herstrukturering van de Vor-
dense Ondernemers Vereniging en het feit dat Wim Polman in
1993 afscheid neemt als voorzitter.

BRENG f N DEZE STERREN II GELUK?

KUK 26 DECEMBER

VARA
NEDERLAND 3 -21. 00 UUR

ZO SPEELT U MEE
Als u onderstaande geluksbon nu invult
en opstuurt, maakt u in december al
kans op de fantastische prijzen.

DIT ZIJN DE PRIJZEN

/ 100.000,—

Koelende Boldoot Roll-on
Eau de cologne moet je niet sprayen, maar direct opbrengen
op de huid, met de hand, met een doekje of een tissue. Eau de
cologne gebruik je vanwege de verkoelende en verfrissende
werking en is daarom iets heel anders dan een eau de toilette
of parfum.

Elke maand verloot de Nationale Sponsorloterijde navolgende prijzen.

MAAND HOOFDPRIJS
EERSTE PRIJS / 10.000,—
LAATSTE 5 CIJFERS GOED ƒ 1 .000,—
LAATSTE 4 CIJFERS GOED / 100,—
LAATSTE 3 CIJFERS GOED / 10,—

Éénmaal per jaar wordt de Super Jaarhoofdprijs verloot van

l MILJOEN GULDEN
Vergunning werd verleend door het Ministerie van Justitie onder nr. L.O. 730/002/22188 d.d. 16 november 1988.

Die verkoelende werking is er verras-
send direct met de nieuwe Roll-on
van Boldoot, een miniflacon die je in
elke handtas kwijt kunt en die spe-
ciaal gemaakt is voor dat typische eau
de cologne effect.
Eau de cologne komt weer helemaal
terug sinds de ontdekking dat dit een
sensationeel produkt is om je body er-
mee te besprenkelen, direct na bad of
douche. Zo'n bodysplash geeft name-
lijk een lekker tintelend gevoel.

Heel praktisch ook zijn de tissues van
Boldoot, makkelijk voor op reis, niet
alleen om je bril te poetsen maar ze-
ker ook ter verfrissing.

Op één punt heeft Boldoot trouwens
een jarenlange traditie die niet stuk te
krijgen is: alle flesjes van Boldoot
Eau de cologne zijn hervulbaar, voor
één gulden per 10 ml bij de meeste
drogisterijen en parfumeriezaken.

VOOR Cl EN IIW FAVORIETE DOEL

Ja, u kunt mij noteren als sponsor.

Naam:

Adres:

Postcode+Plaats:

U kunt maandelijks, tot wederopzegging één
tientje van mijn giro/bankrekening afschrijven.

Giro-/bankrekeningnummer

Bon in ongefrankeerde envelop
zenden naar Sponsorloterij, Antwoordnummer 7460, 3000 VZ Rotterdam

Handtekening

Ik sponsor:
D Humanitas

M/V n Dierenbescherming
\ l Wereld Natuur Fonds

l Wed Sportmuseum
• D Ned. Brandwonden

Stichting
Astma Fonds

l UNICEF
\ Alle doelen
Keuze hokje(s) aankruisen s.v.p.

00
CO
00
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Dit waren de belangrijkste agenda-
punten van de najaarsvergadering
van de Vordense Ondernemers Ver-
eniging. Onder grote belangstelling
opende voorzitter Wim Polman de
vergadering.
Na goedkeuring van de notulen werd
de herinrichting van het dorp en de
bevoorradingsweg behandeld. De
voorzitter deelde mede, dat de adhoc-
commissie veel overleg had gehad
met de gemeente en dat in 1993 met
de uitvoering van de plannen wordt
begonnen.
De voorzitter bleef van mening, dat
eerst de bevoorradingsweg gereed
moet zijn, alvorens aan de herinrich-
ting van de Dorpsstraat begonnen kan
worden.

De voorzitter deelde ook mede, dat er
aan de noordzijde van de bevoorra-
dingsweg de intensie moest zijn, ex-
tra parkeerplaatsen aan te leggen. Hij
vond echter wel, dat deze zaak een
aangelegenheid was tussen gemeente
en aangelanden.
Na deze discussie werd de Sint Nico-
laasaktie besproken. De aankomst
van Sint Nikolaas werd vastgesteld
op zaterdag 21 november. Het prij-
zenpakket werd ongewijzigd op
f 10.000,- vastgesteld. Ondanks het
feit dat de Sint Nikolaas-aankopen
onder druk staan in verhouding tot de
Kerst.
'Wij proeven duidelijk een verschui-
ving naar de Kerst, maar ondanks die
verschuiving willen wij dit oud-Hol-
landse kinderfeest niet ondermijnen.
Noch de intocht, noch de actie zullen
wij miniseren1, aldus de voorzitter.
Ook de Zwarte Pieten-optocht met
lampions zal op donderdagavond 3
december plaatsvinden.

Ook de kerstverlichting en de kerst-
markt zullen hun plaats weer krijgen
in de decembermaand. 'Ca. 150
kerstbomen zullen ons dorp weer ver-
anderen in een feëriek dorp', aldus
een enthousiaste voorzitter.
Op maandag 7 december worden de
bomen weer geplaatst en zullen weer
vele ondernemers de helpende hand
bieden. Met hulp van badmintonclub
Flash zal vrijdag 11 december de ver-
lichting ontstoken worden.
De kerstmarkt is vastgesteld op zater-
dag 19 december. De voorzitter deel-
de mede, dat er plannen zijn om de
kerstmarkt met een kunstmarkt uit te
breiden. 'Wel hebben wij de toezeg-

ging dat de toneelvereniging Krato
haar medewerking zal verlenen. Wij
zijn daar bijzonder blij mee', aldus de
voorzitter.
Zowel de Sint Nikolaasaktie als de
Kerstaktie werd algeheel goedge-
keurd door de vergadering.
Tijdens het agendapunt waarin de
herstrukturering van de Vordense
Ondernemers Vereniging ter sprake
kwam, maakte Wim Polman bekend,
dat hij in het voorjaar bij de bestuurs-
verkiezing zich niet meer herkiesbaar
stelt en dat hij afscheid neemt als
voorzitter.
Op de vergadering werden de her-
structureringsplannen, die al in het
voorjaar van 1992 bekend gemaakt
werden, definitief aan de vergadering
voorgelegd.
Door deze wijzigingen werd het be-
stuur tijdelijk uitgebreid met 4 leden.
Onder hartelijk applaus werden mej.
A, Barendsen, mevr. T. Tolkamp, dhr.
J. Krooi en dhr. H. Huin ink in het be-
stuur gekozen.

In april 1993 zullen 4 leden uit het
bestuur treden, waardoor het bestuur
dan weer op 9 personen komt. In die
tussentijd kunnen de nieuwe en zit-
tende bestuursleden zich voorberei-
den op hun nieuwe taak.
Het nieuwe bestuur zal dan samenge-
steld zijn als volgt. Voorzitter: mevr.
H. Sueters. Secretaris: dhr. J. Krooi.
Penningmeester: dhr. H. Franken. Be-
stuursleden en tevens commissie-
voorzitters: dhr. Joh. Boerstoel, mevr.
T. Tolkamp, dhr. A. Klein Brinke,
mej. A. Barendsen, dhr. H. Huinink
en dhr. G. Harmsen.
De bestuursleden die in 1993 af-
scheid nemen zijn mevr. M. Bosman,
dhr. D. Vlogman, dhr. J. Dijkerman
en dhr. W. Polman.
De voorzitter was bijzonder ingeno-
men met dit nieuwe bestuur, dat in
april 1993 definitief haar werk kan
beginnen.

'Ik heb er alle vertrouwen in dat deze
9 bestuursleden het uitstekend zullen
doen. Door een gerichte taakverde-
ling kunnen er meer plannen gereali-
seerd worden', aldus een zeer tevre-
den voorzitter.
De vergadering keurde de totale her-
struktureringsplannen goed.
Na de rondvraag sloot de voorzitter
de vergadering en wenste een ieder
een goede Sint Nikolaas- en Kerst-
verkoop toe.
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Welkom Sint
Nikolaas
Welkom
Zwarte
Piet
Uit naam van alle Vordenaren heten wij U van harte welkom.

Wij vinden het fijn, dat U op zaterdag 21 november weer naar
Vorden komt. Wij verwelkomen U graag op het station.
U hebt ons laten weten omstreeks 13.15 uur te arriveren. Wij
halen U dan op met muziek en maken met U een rondtocht per
koets door Vorden.

Want dit echte Oud-Hollandse kinderfeest willen wij voor geen
goud missen, ook al hebben wij het gevoel, dat de invloed van de
Kerstman steeds sterker wordt.

Daarom doet de Vordense Ondernemers Vereniging haar uiterste
best deze Sint Nikolaastijd zo fijn en zo gezellig mogelijk te
maken.
Denkt U maar aan onze Sint Nikolaas-aktie met f 10.000,- aan
prijzen. Vanaf donderdag 19 november tot en met zaterdag 5
december ontvangt U weer de bekende Sint Nikolaas-bonnen.
Met 5 bonnen op een plakvel dingt U mee naar één van de 235
vlees- of verrassingspakketten.

Wat doen wij nog meer in deze Sint Nikolaas-tijd:
op donderdag 3 december onze Zwarte Pieten-optocht met mu-
ziek en lampions.
Wanneer U al deze Zwarte Pieten en Pietjes nog nooit gezien hebt,
moet U dat nu eens gaan zien.
Voor U is het vreselijk leuk, maar ook voor de Zwarte Pietjes,
wanneer er veel belangstelling is.

Wij hebben drie koopavonden ingepland, zodat U ook 's avonds
Uw aankopen kunt doen in onze mooie uitgestalde winkels.
Verlichting aan de gevels, muziek in de winkelstraten en een ge-
zellige Sint Nikolaas-drukte is voor Vorden een traditie gewor-
den, waar wij allemaal veel plezier aan beleven. Laten wij dat zo
houden.

WIJ WENSEN U, SINT NIKOLAAS, EN ZWARTE PIET
EEN FIJN VERBLIJF TOE IN ONS MOOIE DORP.

De Vordense Ondernemers Vereniging wenst alle Vordenaren een
fijne en prettige Sint Nikolaas-tijd toe en een heel plezierige pak-
jesavond toe.

Voorzitter Vordense Ondernemers Vereniging,
Wim Polman.

De Sint Nikolaas-
intocht
vol verrassingen!
Speciaal voor de schoolgaande jeugd.

Dit jaar /al er t i jd ' > u t e door het dorp één stopplaats /.ijn.
• Sint Nikola Dingen uitdeelt.

Wij vertellen alleen niet waar maar... om een surprise te ki
moeten jul l ie wel meelopen niet Sint Nikol

U vindt de spreuk uit het kleine
diagram door de gevraagde letters
uit het grote diagram over te bren-
gen naar het kleine.

HORIZONTAAL: 1 hoofddeksel; 5
rijdier; 8 gard; 10 kinbeharing; 13
somber; 18 bakplaats; 19 tegenover;
20 nachtvogel; 21 berekening; 22
lekkernij; 24 wild zwijn; 25 troefkaart;
26 bitter vocht; 27 Noorse godheid; 28
bewonderaar; 30 rolsteen; 32 drinkge-
rei; 34 pi. op de Veluwe; 35 de oude-
re; 36 koeiemaag; 37 loot; 38 koper;
40 namaak; 41 klein vertrek; 43 maan-
stand; 44 wijd vat; 46 water in N.-
Brabant; 47 selderij; 49 snaarinstru-
ment; 50 en andere; 52 deel van een
schip; 53 jaargetijde; 55 beu; 56 zeil-
bootje; 57 pers. vnw.; 58 soort; 60
spoedig; 61 gelofte; 62 mager; 63 Int.
Arbeidsinspectie; 64 kookgerei; 65
speelgoed; 67 vrl. dominee; 68 pers.
vnw.; 70 neerslag; 72 Uzer; 73 inh.
maat; 74 familielid; 76 zeer klein; 78
koppelriem:^ kansbriefje; 82 kleine
inham; 84 rfl) brood; 86 ten bedrage
van; 88 deelvan de mond; 90 plant;
91 dagblad; 92 drank; 93 dwarshout;
94 haarpluk; 96 derhalve; 98 onver-
schrokkenfWj;100erg;101 vroegere
koningin; "!• waterplas; 103 Ned.
riviertje; 104nouding; 105 in memori-
am; 106 Aartsbisschop; 107 spil; 109
onderzoeksinstituut; 11 Turkse titel;
113 gewicht; 114 kampen; 116 panne-
koekje; 117 zeehond;119 haag; 120
militair; 121 water in Friesland; 123
vordering; 124 sportart.; 127 honderd-
ste deel; 130 Eerste Kamerlid; 134
merkteken; 135 tijdsaanduiding; 138
herenkleding; 139 toon; 141 water-
hoogte; 142 dieregeluid; 145 tijdre-
kening; 147 vooruit!; 149 wintervoer-
tuig; 151 weeklacht; 153 niets; 154
zuiver; 155 vermaak; 156 voorz.; 157
maanstand; 158 lidw.; 159 toekomst-
beeld; 164 troep; 168 zicht; 170 Frans
lidw.; 171 mager; 172 party; 173 vo-
gel; 175 beursterm; 177 keelgeluid;
179 greep; 180 inh. maat; 181 brief-
aanhef; 812 oefenstuk; 184 personal
computer; 185 voorz.; 187 puistje; 189
vruchtje; 190 speelstok; 191 meisjes-
naam; 192 ivoor; 194 godin; 196 ge-
bogen been; 198 oosterlengte; 199
groente; 200 menigte; 201 dronken;
202 steunstok; 204 pers. vnw.; 205
oxidatie; 206 westerlengte; 208 bord-
spel; 209 laan; 210 It. rivier; 212 keu-
rig; 213 vr. munt; 215 slot; 218 schrijf-
gerei; 219 lofdicht; 220 Selenium; 221
bijb. figuur; 223 telefoon; 225 hoofd-
deksel; 227 gevangenis; 228 nakroost;
229 omroepver.; 230 gespuis; 231
heilige; 233 het Rom. Rijk; 234 voorz.;
235 vlaktemaat; 236 en dergelijke;
237 bodemverheffing; 238 sein; 239
graan; 240 familielid; 241 pus; 242
periode.

VERTIKAAL: 1 gedrocht; 2 vlijt; 3
ogenblik; 4 voegw.; 5 kluit planten; 6
stilte; 7 aanw. vnw.; 9 halfedelsteen;
10mni. dier; 11 slotwoord; 12 dam; 14
pers. vnw.; 15 groet; 16 toespraak; 17
uithalen; 19 mantel; 23 maatschappe-
lijk; 26 bevel; 27 overeenkomst; 28
muntaanduiding; 29 de onbekende; 31
niemand uitgezonderd; 33 onder-
grondse; 36 kwab; 38 mnl. dier; 39
kweken; 42 waterdoorlatend; 45 vlak;
46 pi. in Overijssel; 48 precies; 49
taalk. klank; 51 zoogdier; 54 hoog-
staand; 55 kroot; 57 kledingstuk; 59
mislukking; 64 vaas; 66 schicht; 69
Europeaan; 71 lijm; 72 ordebroeder;
74 hemellichaam; 75 pompoen; 77 on-
bep. vnw.; 79 reusachtige; 80 voorz.;
82 vr. munt; 83 vierentwintig uur; 84
contributie; 85 afsluiting; 87 Sp. titel;
89 voor; 92 pijn; 93 tentoonstellingsge-

bouw; 95 graanafval; 97scheepstouw;
99 familielid; 100 mop; 108 heilige;
109 matrasovertrek; 110 ijzerh. grond;
111 wier; 112 persbureau; 113 disc-
jockey; 115 nimmer; 116 helleveeg;
118 woud; 119 kledingstuk; 122 Eur.
munt; 123 een zekere; 125 boom; 126
buidel; 127 smal vertrek; 128 gods-
dienst; 129 ondervinden; 131 te we-
ten; 132 ondernemingsraad; 133 jurist;
136 bedstee; 137 beroep; 140 raar;

141 sprookjesfiguur; 143 hoge berg;
144 vragend vnw.; 146 trek; 148 Euro-
peaan; 150 eikeschors; 152 bergpas;
158 onderkomen; 160 betrekkelijk;
161 pi. in N.-Brabant; 162 bijbeldeel;
163 ruw; 165 klein kind; 166 deksel;
167 wintermaand; 169 hoen; 171
zoogdier; 172 blaasinstrument; 173
dakbedekking; 174 stand der edelen;
176 drukte; 178 schrobnet; 179 huid;
180 leraar; 182 man van adel; 183 lof-

spraak; 186 schrijfgerei; 188 horizon;
189 vogelkers; 190 schreeuw; 191
soort wet; 193 voor; 195 overschot;
197 hoffelijk; 199 nachtkleding; 203
sprookjesfig.; 207 zeemijl; 211 brand-
stof; 214 ruzie; 216 voorz.; 217 titel;
218 jongensnaam; 220 teken; 222
visgerei; 224 gevangenis; 226 boed-
dhisme; 228 vr. munt; 229 afgelegen;
230 toespijs; 232 voorz.; 237 bazige
vrouw.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of in-
sturen voor 4 december 1992 bij de volgen-
de adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22
Schildersbedrijf Boerstoel, Dorpsstraat 9
Bloemenspeciaalzaak Dijkerman, Zutphen-
seweg 5
Slagerij Vlogman, Zutphenseweg 16
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15
Bakkerij Wiekart, Burg. Galleestraat 6
Welkoop, Stationsweg 22
Demi Byou, Zutphenseweg 8

VEEL SUCCES!

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:



KOOP AVON DEN Vorden
VOOR UW SINT NIKOLAAS-AANKOPEN:
Woensdag 2 december Donderdag 3 december Vrijdag 4 december

Ook voor
Sint
Nikolaas!

Zutphen-
seweg 8
Vorden

Markt 21
Zelhem

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

sportkleding

sportschoenen

schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

Winterwarme
MANTELS en JAPONNEN

WARM AANBEVOLEN ALS
SINT NICOLAASGESCHENK

En de Sint koopt die
natuurlijk bij:

DAMESMODE

DOETINCHEM - Dr. Huber Noodtstraat 14
VORDEN - Zutphenseweg 29
WINTERSWIJK - Misterstraat 76

Parkeren voor de deur.

SPORTIEVE
GESCHENKEN

Sint en Piet gaan in galop, met een zak
vol cadeautjes van Helmink achterop.
Want voor meubel en gordijn moet je

bij de fa. Helmink zijn.

HANDDOEKEN
LAKENSETS

SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN

OVERTREKKEN
FLANELLENLAKENS

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN

LAKENS EN SLOPEN
DEKENS

ECT. ECT.

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T HET M OOI Er B IJ U T H U I S

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572

Voor uw gezellige avond
verzorgen wij graag
uw gourmet- of
fondue-schotel.

Natuurlijk voor het gezellige avondje
ruime keus uit diverse

paté's en
salades

Als hartige hap hebben wij natuurlijk weer
die
overheerlijke gehakt letter

of gehakt staaf

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

SPECIAAL VOOR DE
SUPRISE-AVONDEN

Gladde
slavenband

met dop-
sluiting.
In 14-karaats

goud, in zilver
en in verschil-

lende breedten
verkrijgbaar.
Vanaf:

/ I I A ' I - K : 18.-1

GOUD: 225.-

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Hoe werkt de
Sint Nikolaas-aktie?
Vanaf donderdag 19 november tot en met zaterdag 5 december ontvangt u bij
alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor elke f 5,-
die u besteedt een Sint Nikolaas-zegel.

Vijf van deze zegels dient u op een deelnemerskaart te plakken en deze van uw
naam en adres te voorzien. Als u de kaart daarna in de daarvoor bestemde bus
bij Schoenenzaak Giesen, Schoenaker of fa. Krijt (Dorpsstraat K), Wich-
mond) deponeert, loot u de volgende trekking(en) mee naar één van de prij-
zen, die de Vordense Winkeliersverenging beschikbaar heeft gesteld.

Mocht u de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet getreurd,
want uw kaart doet ook de volgende trekking(en) weer mee. Vroeg kopen is in
dit geval belangrijk, want dan hebt u viermaal kans op een prijs en vooral in
het begin zijn er natuurlijk veel minder kaarten, waardoor u meer kans hebt om
te winnen.

Vraag om zegels want ze kunnen u verrassen. Alle leden winkeliers (zie de
raambiljetten) doen mee en geven u graag een gratis zegel.

De te
winnen
prijzen

60 vleespakketten
tw.v. f 50,-

175
verrassings-
pakketten

t.w.v. f 40,-

TOTAAL
F 10.000,-

W
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Drogisterij - Parfumerie

Fam. J. TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

't Heerlijke avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom:

m uw
D.A.-speciaalzaak
vele geschenken
en leuk verpakt

Zie ook voor
gezellige

surprises en
buitenkansjes

onze
DA. -speciale

Sint
Nicolaaskrant.

1802 Barendsen Vorden 190 Jaar
een goede zaak!

1992

RAAD VAN ZWARTE
PIET:

De zaak voor iedere doe-het-zelver
Gereedschappen/ijzerwaren/hout/verf/

tuinmeubelen/kachels

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

Luxe-huishoudelijke artikelen

Speciale serviezenafdeling

BARENDSEN
E S C H E N K E N

Kado's voor mannen,
zegt Piet, zijn te vinden
bij de hobby-winkel van
Barendsen jj Vorden.
Daar zijn w^1.001
artikelen om mannen
mee te verrassen...
gereedschap.,
knutselspulwc.

En als u iets zoekt voor
dames:
ook maar liefst 1.001
ideeën om 't huis mooier
of het huishouden
praktischer te maken.
Een wandeling door
beide zaken is een bron
van ideeën voor
geschenken.

Goed idee:
ga gewoon naar

BARENDSEN
de winkels met de
2.002 kado-ideeën

Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742

s-.

Enkele wenken voor sportieve geschenken.

Echte jagerskijkers
met hard gecoate
lenzen

Bodywarmers, truien, vesten en spencers.
Mantels en jassen van echt loden

Ruime keus in boeken
voor de jacht-, schiet- en hondesport.

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
met jachtmotieven

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
ca
Lid NVM

Wapen- en
sporthandel

Martei
itecdi doeltnffendi

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

een echte delicatesse
en dat proef je !

Dagelijks vers uit eigen bakkerij
Heerlijke letters, s^^en en
gevulde speculaasl^P
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen. ^

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN-TEL.1384

Trekkingsavonden
Dinsdag 24 november 20.00 uur

Dinsdag l december 20.00 uur

Vrijdag 4 december 21.15 uur

Dinsdag 8 december 20.00 uur

15 vleespakketten/30 verrassingspaketten

15 vleespakketten/40 verrassingspaketten

15 vleespakketten/65 verrassingspaketten

15 vleespakketten/40 verrassingspaketten

Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het
Dorpscentrum en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

St. Nicolas Cantate van
Benjamin Britten
De St. Nicolas Cantate zal worden uitgevoerd in de Katho:
lieke Kerk op de Kranenburg op zaterdagavond 4 december.

De complete samenstelling van het ensemble is als volgt:

Strijkorkest & Slagwerk: Musica Silvestra Orkest •
Orgel: Gerrit Kommers
Jongenskoor: o.l.v. Lucie Oude Elferink
Vrouwenkoor: Exicon
Koor: Drienerloos Vocaal Ensemble
Tenorsolist: Marcel Beekman
Dirigent: Valentijn Smit

Voor meer informatie: André Schröer, Tel. 05752-1038.



Opnieuw weer een
lampionoptocht voor
jeugdige Pieten
Voor de Vordense kinderen tot 12 jaar
Op donderdag 3 december wordt er een lampionoptocht georganiseerd, voor kinderen tot 12
jaar, die zich verkleed en geschminkt hebben als Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten
worden prijzen beschikbaar gesteld, terwijl elke deelnemer ook nog een verrasing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rondtocht gelopen door het dorp
onder leiding van Sursum Corda.
Ouders zijn natuurlijk van hartfe welkom en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er
van maken en dan maken wij er met elkaar een gezellig feest van.

Verzamelen

Op het schoolplein achter de O.L.S., Kerkstraat, waar dan de jurering plaatsvindt.
18.45 uur Vertrek lampionoptocht.
Route O.L.S. - Kerkstraat - Burg. Galleestraat - Het Wiemelink - De Boonk - Zutphenseweg -
Dorpsstraat - Stationsweg - Molenweg - Insulindelaan - Kerkstraat - O.L.S.
Doe allemaal mee! Des te meer plezier. Langs de route kan men ook volop genieten van een
kleurrijk schouwspel.

Gezellig Avondje
Dan naar Uw

banketbakker voor Uw

boterletter
chocoladeletter

marsepein
Strooi het voort.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1 750

Wij hebben
leuke en betaalbare

kadootjes en hebbedingetjes
voor schoen en zak

Kom gerust eens rondsnuffelen
bij:

Bloemsierkunst

Burg. Galleestraat 5-7
7251 EAVorden
W 05752-1436

interieuradviseur

- p '* ,<- . • *. s~--i *. *;. m l • *•' •

de,,Woonwinkel
in Warnsveld

Voor sfeervolle cadeau's om uw interieur te verfraaien,
brengen wij een luxe collectie SIERGLAS,
o.a. karaffen, bonbonschalen (met of
zonder voet) en fraai gekleurd
glaswerk.

LUXE KOLLEKTIE
SIERGLAS

GLAZEN KARAFFEN
In een luxe uitvoering met
massief glazen stop.

WIJNKARAF

Een mooie collectie
ITALIAANS TIN, o.a. diverse
kandelaars, bonbonschalen,
fotolijstjes en fruitschalen.

Ook een nieuwe collectie KERAMIEK in diverse kleuren,
o.a. kandelaars, vazen en schalen, (zietoto)

In Kerstkleden en dekservetten hebben wij een ruime sortering.

interieuradviseur

DEELNEMER
WARNSVELDSE SINTAKTIE Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (05750) 2 61 32

HE WAT IS DAT NOU???

AL WEER EEN

AMGO VAKZAAK

AMCO ELECTRO VORDEN
Dorpsstraat 8 tel. 05752-1000

voorheen Bredeve/d

y mttae"
Dorpsstraat 8 - Vorden - Tel. 05752-3487

Voor snacks
en salades

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
VAN EUROPEES EIKEN

Stijlmeubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen

Kasten, wandmeubels, eethoeken, ronde rechthoekige
en ovale tafels, bureaus, dekenkisten, hoek-, boeken- en

ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

J.W. KLEIN KRANENBARG EN ZN
Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld.). Tel. 05754-1269
Toonkamer: Kerkstraat 9 VORDEN. Tel. 05752-2425

Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

Een volledig verzorgde
zomer- of wintervakantie, boekt U
bij Uw eigen Rabobank

Rabobank S
Aangenaam

Sint en Piet kijken hun ogen uit,
drukken hun neus bij 'Dem/ Byou
tegen de winkelruit.

Wat een sortering, wot een
assortiment.

Groot en klein worden hier door
Sint en Piet verwend.

o.o.: haarmode, oorbellen,
colliers, kettingen,
broches, zilveren en
vergulde sieraden,
feestelijke
beenbekleding,
leggings, dasspelden,
manchetknopen,
ceintuurs
etc. etc. etc.
Nu ook mode!

Zutphenseweg 8 - Vorden

Voor Sint-Nicolaas inkopen kunt u terecht bij de fietsvakman.
Voor alle gewenste fietsonderdelen of -accessoires.

Kom kijken naar onze uitgebreide collectie van
KINDER- tot OMA-FIETS, van ATB tot HOMETRAINER.

Wegens reorganisatie van ons bedrijf
moeten wij even onze voorraad fietsen kwijt.

Daarvan kan de Sint ook profiteren,
want wij geven nu 10 tot 40% korting op al onze FIETSEN.

Wij geven geen bonnen maar 2% korting aan de kassa op accessoires en onderdelen.

Vanaf januari weer volop
1993 modellen van alle

bekende merken fietsen.

ZWEVERINK
Uw Oetspecialist

Ickink 8 - Hengelo (Gld.) -Telefoon 05753 - t>88«

CAFÉ U EN K
3 biljarts

Grolsch bier

Eigen parkeerplaats

Beleefd aanbevelend

Anton en Yvonne Rust

Nieuwstad 13, Vorden
Telefoon 05752-1363
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